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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 
 
1.1 CONTEXTO GERAL DO ESTUDO 
 

Encontramos num tempo em que as mudanças no sistema educativo são constantes e os 

debates em torno da educação frequentes e intensos. Cada vez mais a centralidade dos 

assuntos relacionados com a educação incluem a qualidade da gestão das escolas, o 

desempenho dos professores, polémico nesta altura, e a avaliação dos alunos, assunto este 

já tradicional. Assim, muito do debate em torno da educação tem em seu redor eventuais 

alterações à Lei de Bases do Sistema Educativo e questões de eficácia deste sistema tendo 

principal relevância o produto final e descorando os princípios, as finalidades e os 

objectivos.  

Nos últimos anos, o desenvolvimento do sistema educativo em Portugal parece ter 

oscilado entre duas grandes tendências: a educação para o desenvolvimento económico, 

principalmente nas décadas de 1970 e 1980, e a educação para o desenvolvimento social, a 

partir da década de 1990 até à actualidade. 

Em Portugal, tal como noutros países da Europa na década de 1980 ocorreram várias 

reformas educativas, onde o tema cidadania era central. O nosso país adere a este grande 

espaço comum (União Europeia) em 1986, ano em que foi aprovada a Lei de Bases do 

Sistema Educativo, de 14 de Outubro, altura em que se iniciou a reforma educativa 

portuguesa. Esta Lei tinha como conteúdo principal a salvaguarda da formação para a 

cidadania contemplando todos os níveis de ensino, e dos termos formais passou-se à 

tentativa de colocá-los em prática. Desta lei destaca-se a área de Formação Pessoal e Social 

como primeira operacionalização deste tema no ensino, contudo o seu sucesso foi limitado.  

Após a aprovação desta Lei seguiu-se a publicação do Decreto-Lei nº 286/89, de 29 de 

Agosto, o qual estabelece a organização dos planos curriculares do ensino básico e 

secundário, complementando o previsto no artigo quinquagésimo nono da Lei de Bases do 

Sistema Educativo. Em consequência da reforma curricular, surgem propostas de manuais 

escolares com base nos novos programas. 

Anos mais tarde, dá-se a reorganização curricular do ensino básico através do Decreto-

Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro, continuando-se a destacar a importância da 

transversalidade da Educação para a Cidadania, destacando-se como privilegiada a Área 

Curricular Não Disciplinar que é a Formação Cívica, cuja responsabilidade de planificação 

e organização dos trabalhos é da competência do Conselho de Turma. Com a Formação 
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Cívica pretende-se que os alunos desenvolvam competências cívicas e morais que 

consigam fazer a sua integração, ou melhor integração a nível social e cultural, na 

sociedade que os rodeia a nível local, nacional, europeu e mundial, pretendendo criar 

cidadãos conscientes e participativos sobre variados assuntos. 

Com a reorganização curricular as várias Áreas Curriculares Disciplinares e Não 

Disciplinares viram-se abraços com a transversalidade do tema cidadania e por vezes nem 

sempre foi pacífica a sua aceitação e o saber como colocar o tema em interdisciplinaridade. 

Neste contexto a Geografia teve e tem o seu papel e o seu desempenho, não só nas escolas 

mas também através de Associações que deram o contributo para a elaboração do 

programa e definição de competências essenciais desta ciência. 

A Geografia só aparece como Área Curricular independente a partir do terceiro ciclo, 

até lá está integrada em Estudo do Meio no primeiro ciclo e em História e Geografia de 

Portugal no segundo ciclo. Esta Área Curricular sofreu alterações tanto a nível 

programático como na distribuição do horário semanal, pois segundo o Decreto-Lei 

nº286/89, de 29 de Agosto, esta não estava prevista para o oitavo ano de escolaridade, era o 

chamado “buraco do oitavo”, mas com o Decreto-Lei nº6/2001, de 18 de Janeiro, é revista 

a situação e a Geografia passa a manter o programa e a ser integrada nos três anos do 

terceiro ciclo, apesar da carga horária semanal ser distribuída conforme decisão do 

estabelecimento de ensino. 

O currículo de Geografia para o terceiro ciclo é composto por seis temas os quais são: 

A Terra: estudos e representações (tema obrigatório para iniciar o sétimo ano de 

escolaridade), Meio Natural, População e Povoamento, As Actividades Económicas, 

Contrastes de Desenvolvimento e Ambiente e Sociedade. Estes temas são constituídos por 

vários sub temas com conteúdos e conceitos muito diversificados os quais permitem aos 

jovens começarem a associar ideias e a formar uma opinião crítica face ao mundo em que 

vivem. 

No conjunto de todas as Áreas Curriculares Disciplinares do terceiro ciclo, a Geografia 

é uma das disciplinas que transmite perspectivas de educação para a cidadania. Tanto 

através de conteúdos leccionados como pela parte prática que deve realizar com os alunos, 

pela grande abordagem e variedade de temas actuais assim como pelo impacto que pode 

causar no desenvolvimento dos mesmos. Conhecendo esta abrangência de temas, o seu 

relacionamento com a dimensão espacial, a sua capacidade de generalização assim como 

de abordagem e conhecimentos culturais entre os povos, esta Área Curricular Disciplinar 

revelou-se um bom elemento para a interdisciplinaridade de modo a cruzar conceitos de 
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cidadania. Através dela tenta-se que os alunos compreendam o conceito de bom cidadão, o 

qual se estende à pessoa que não só compreende, admira e defende os seus valores 

nacionais e socioculturais como aceita e respeita os dos outros (Figueiredo, 2004). 

A centralidade das questões relacionadas com a educação para a cidadania e a sua 

relação com o currículo e as práticas educativas têm-se revelado presentes nas 

preocupações da gestão e administração educativa e têm sido propostas frequentes nas 

instituições de ensino, no debate entre os docentes de forma a encontrar pontos de 

equilíbrio na realidade sociocultural de cada escola. Se como objectivo prioritário de uma 

forma global, constituem um conjunto de temas e preocupações parcialmente centradas na 

relação entre os programas e os manuais escolares, não menos importante é o que os alunos 

aprendem na escola em matéria de cidadania. A escola só poderá preparar cidadãos 

capazes de participar na sociedade de forma activa e/ou reflectida se os ajudar a 

compreender, interiorizar e respeitar valores e atitudes, conseguindo assim enriquecê-los 

pessoal, social e culturalmente. 

A motivação deste estudo foi parcialmente estimulada por este tipo de preocupações, 

tanto mais que se manifesta importante analisar circunstancialmente em que medida as 

interacções expressas na legislação em vigor terão a sua representação nos programas e 

manuais escolares, existentes no mercado e adoptados pelas escolas, da Área Curricular 

Disciplinar de Geografia no terceiro ciclo do ensino básico. Também é importante 

compreender como é que os professores que leccionaram o programa, pelo menos nos 

últimos três anos, colocaram em prática as orientações curriculares e as cruzaram com os 

respectivos manuais adoptados. Assim, pretendo investigar a forma como a perspectiva da 

educação para a cidadania terá sido consubstanciada nos documentos orientadores dos 

programas e em que medida as intenções nele contidas têm consistência nos manuais e nas 

práticas dos professores em estudo. 

Os objectivos deste estudo prendem-se com:  

- identificar e interpretar os valores presentes no currículo formal de Geografia do 

ensino básico;  

- verificar da consonância entre os manuais adoptados (nas escolas dos participantes no 

estudo) para a Área Curricular Disciplinar em causa e o respectivo currículo;  

- reflectir sobre a relação entre concepções e práticas dos professores de Geografia;  

- verificar a relação entre os valores presentes no currículo formal desta Área 

Curricular Disciplinar e o trabalho dos professores que a leccionam.  
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Com tudo isto pretende-se compreender quais as implicações no desenvolvimento de 

cidadania pelos alunos por forma a contribuir para um maior investimento ético e moral no 

processo do ensino da Geografia. 

 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
 

A escolha deste tema assenta numa preocupação pessoal de como fazer os jovens do 

terceiro ciclo adquirir algumas competências, estipuladas como básicas, através da Área 

Curricular de Geografia qual o contributo desta Área Curricular para a formação integral 

dos jovens por forma a encontrar justificação no facto das orientações curriculares serem 

genéricas e globalizantes sobre vários temas que incluem e promovem conceitos de 

valores, atitudes e cidadania, analisando fenómenos espaciais, sociais, políticos, culturais e 

até fenómenos naturais com implicações humanas, como é o caso das catástrofes naturais. 

O programa, assim como os manuais escolares que lhe dão expressão, são elementos 

estruturais do currículo e enquadram-se nos seguintes referenciais teóricos: a Lei n.º 46/86, 

de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo), com a alteração que lhe foi dado 

pelo Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro (Reorganização curricular).  

Decorrente deste contexto, a definição do estudo abrange as orientações curriculares da 

Área Curricular Disciplinar de Geografia do terceiro ciclo, os manuais didácticos 

adoptados pelas escolas onde os participantes leccionam nos sétimo, oitavo e nono anos de 

escolaridade assim como as concepções pedagógicas e as representações de alguns 

professores sobre o carácter formativo do currículo. Constitui para a classe docente um 

problema perceber em que medida o currículo contribui para a promoção de valores e 

atitudes de cidadania através de posturas éticas na vida pessoal, social e cultural dos 

jovens; valores e atitudes que funcionem como referenciais de conduta na busca do bem-

estar individual e colectivo, conduzindo por sua vez a uma realização profissional e 

pessoal. Pretendemos assim, verificar como é que através das orientações curriculares se 

aplicam essas finalidades na prática e em que medida os manuais respondem a essas 

finalidades. Para além disso, procuramos conhecer as concepções pedagógicas de alguns 

professores e as suas representações sobre o carácter formativo do currículo, porque 

partilhamos a ideia de que a reflexão partilhada “pode constituir-se (. . .) de grande valia 

formativa pelo efeito de diversificação, estimulação, contrastação e aferição que outros 
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modos (. . .) de interpretar (. . .) os problemas podem aduzir aos processos de reflexão 

individual” (Sá-Chaves, 2000, p. 179). 

 

 
1.3 OBJECTIVOS E QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 
 

Este estudo procura expressar o valor formativo do currículo de Geografia do terceiro 

ciclo do ensino básico. Parte-se do pressuposto de que esta Área Curricular Disciplinar 

favorece a promoção de valores e atitudes de cidadania, abrangendo espaço, ética, 

sociedade, cultura entre outras competências do nosso mundo globalizante com as suas 

características de aldeia global. Assim sendo, pretende-se identificar o seu contributo para 

a formação pessoal, social e cultural dos jovens. Para nós, a noção de currículo tem grande 

significado, uma vez que ele comporta um certo grau de subjectividade, permitindo aos 

professores trabalharem competências ao longo do terceiro ciclo, podendo estas continuar-

se a desenvolver pela vida dos nossos jovens. O objectivo deste estudo incide no contributo 

desta disciplina na promoção de valores e atitudes que facilitem aos jovens uma vida 

pessoal, social e cultural eticamente condigna. 

O estudo tem, basicamente, o seu enfoque nas orientações curriculares mencionadas e 

nas competências gerais e específicas; nelas procuramos identificar as características que 

constituem o contributo para a desejável promoção de valores e atitudes de cidadania nos 

jovens. Parece-nos também de importância extrema conhecer alguns manuais escolares 

adoptados, no sentido de identificarmos convergências ou divergências entre os seus 

conteúdos e as competências das orientações curriculares oficiais. Não menos importante é 

conhecer as opiniões dos professores. No que respeita a estes, não se trata de uma 

sondagem representativa, até porque os professores evidenciam as suas próprias 

concepções da disciplina e atribuem diferentes significados ao processo de ensino-

aprendizagem. Parece-nos apenas pertinente conhecer algumas representações sobre o 

contributo na aplicação das orientações curriculares para o terceiro ciclo, na promoção de 

valores e atitudes de cidadania, o que de algum modo pode confirmar, contrariar ou 

complementar a tese enunciada. Com este conhecimento, poderemos, ainda, perceber como 

as concepções e as práticas dos professores podem interferir na concretização das 

finalidades e das orientações curriculares.  

Analisamos e interpretamos as orientações curriculares da disciplina de Geografia para 

o terceiro ciclo, relativamente ao seu papel na promoção de valores e atitudes de cidadania 
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que dignifiquem a vida pessoal, social e cultural dos jovens. Seguidamente, identificamos e 

analisamos as concepções pedagógicas dos professores, assim como as suas representações 

sobre o contributo da disciplina em questão, o que permitirá compreender, por um lado, 

como estes professores encaram o seu papel enquanto educadores que facilitam a desejada 

promoção de valores e atitudes e, por outro lado, como percebem o contributo, quer dos 

manuais utilizados, quer das orientações curriculares. Por fim, realizamos, através de uma 

análise dos manuais seleccionados, por forma a conhecermos a sua coerência com as 

orientações curriculares e o seu papel no enquadramento da promoção de valores e atitudes 

de cidadania nos alunos.  

Decorrente da problemática de investigação, surgiram questões que traduzem o 

objectivo do estudo e que a seguir apresentamos: 

 - Como se chegou à formação das orientações curriculares? E como se 

              estabeleceram as competências essenciais da disciplina? 

- Em que medida as orientações curriculares desta disciplina, presentes no  

  currículo formal, contribuem para o desenvolvimento de competências de  

  cidadania que dignifiquem a vida pessoal, social e cultural dos alunos? 

- Quais as concepções pedagógicas e representações dos professores desta  

  disciplina sobre o carácter formativo do currículo?  

  - De que modo os manuais adoptados nesta disciplina desempenham um papel  

              fundamental, ou não, no desenvolvimento das competências previstas para o  

              terceiro ciclo? 

 
 

1.4 PERTINÊNCIA DO ESTUDO 
 

Tendo em conta o facto de vivermos num mundo cada vez mais global e globalizante, 

em que a escola tem cada vez mais um papel significativo no desenvolvimento e 

crescimento dos jovens, não podemos ignorar o contributo que esta disciplina, tem 

principalmente na promoção de valores e de atitudes, que, por sua vez, promovam 

aprendizagens significativas, tanto ao nível da aquisição de conhecimentos assim como na 

mobilização de competências. Neste contexto o ensino da Geografia dá o seu contributo 

para a promoção das competências que os alunos vão desenvolvendo. No contexto social e 

cultural dos nossos dias, a aprendizagem de conceitos geográficos é quase um pré-requisito 

para o acesso a um conhecimento mais abrangente, ao mesmo tempo que ajuda os jovens a 

compreender fenómenos de localização, interpretação a diferentes escalas e diferentes 
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modos de análise de um problema. Para tal, impõe-se a análise proposta neste estudo a 

nível do currículo, das suas práticas e dos manuais que apoiam essas práticas.  

Considerando que no ensino está sempre presente a ética e a moral e que os seus 

grandes impulsionadores são os professores, pensamos ser pertinente analisar algumas 

formas de colocar em prática as orientações curriculares e práticas lectivas. Assim como 

também consideramos pertinente a análise de manuais, enquanto instrumentos 

privilegiados do trabalho de professores e alunos, guias de todo o processo de ensino-

aprendizagem, que devem concorrer para a mesma finalidade.  

 Na disciplina de Geografia, ao longo de todo o terceiro ciclo, é precioso o cuidado a 

ter com a abordagem de sociedades, culturas e religiões diferentes, de valores individuais, 

grupais ou universais e de dilemas morais que se coloquem, as influências podem ser 

determinantes na formação pessoal, social e cultural dos alunos. Neste campo, são de 

realçar os estudos de caso, jogos e simulações ou mesmo uma análise mais cuidada de 

notícias diárias passadas na comunicação social. Estas aulas podem favorecer nos jovens 

um conjunto de aptidões imprescindíveis à realização dos seus direitos e dos seus deveres 

de cidadãos numa sociedade global e multicultural, contribuindo para a formação pessoal, 

social e cultural dos jovens. 

A pertinência do estudo assenta na convicção relativamente ao papel preponderante 

que os processos de ensino-aprendizagem da Geografia desempenham enquanto meio para 

o desenvolvimento de competências, principalmente de cidadania, nos jovens. Os alunos 

tomam conhecimento de trabalhos em várias escalas; de diferentes abordagens para uma 

análise de problemas; de diferentes aspectos culturais, sociais, ideológicos, religiosos, entre 

outros; formas diferentes de contextualização económica e suas implicações na sociedade; 

diferentes olhares sobre catástrofes naturais ou outras; diversas perspectivas para olhar o 

ambiente, entre outras. A Geografia favorece nos alunos a partilha de experiências, o modo 

de analisar e interpretar outras culturas e a sociedade num todo, promovendo deste modo 

tomadas de consciência alargadas de diferentes valores e atitudes, semelhantes ou distintos 

dos seus, o que, inevitavelmente, provoca a integração ou a rejeição racional dos 

indivíduos. 

Ensinar e aprender Geografia reveste-se de uma função formativa que se traduz numa 

formação ao nível pessoal, social e cultural dos alunos, a qual os habilitará para o exercício 

de uma cidadania mundial consciente e interventiva. Esta disciplina transmite um valor 

pragmático, na medida em que proporciona aos alunos a apreensão de conhecimentos e a 

mobilização de competências e de capacidades que os ajudarão a tornarem-se cidadãos 
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mais conscientes, participativos e intervenientes. Torna-se, portanto, explícito o contributo 

da aprendizagem desta disciplina na formação de um cidadão, em particular na promoção 

de valores e atitudes que funcionem como referenciais de conduta na busca do bem-estar 

individual e colectivo. 

Na pertinência deste trabalho queremos destacar a sua originalidade, dado que, até à 

data, só encontrámos artigos sobre o currículo ou sobre cidadania mas não encontrámos 

nenhum estudo sobre o tema aqui abordado, principalmente no que respeita ao 

enquadramento de valores e atitudes analisadas através do currículo de Geografia, para o 

terceiro ciclo, no nosso país. Para além da interpretação realizada sobre o programa e os 

manuais, neste estudo entram também opiniões de professores em diferentes fases da sua 

carreira e a leccionarem em distintos contextos educativos, assim como da Associação de 

Professores de Geografia, que emitiu opinião para a constituição das orientações 

curriculares. Pelo já mencionado, consideramos vir a proporcionar um novo e diferente 

espaço de reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem desta disciplina ao longo do 

terceiro ciclo do ensino básico. 

 

 
1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

O trabalho está dividido em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo é constituído por uma introdução ao trabalho e apresenta o 

contexto geral de estudo, no âmbito do qual se pretende analisar o currículo de Geografia 

do Terceiro Ciclo e suas implicações no desenvolvimento de competências de cidadania 

pelos alunos. Neste capítulo também são apresentados os objectivos e as questões de 

investigação, a metodologia de investigação desenvolvida e a pertinência do estudo nesta 

área científica.  

O segundo capítulo divide-se em duas partes. Na primeira, pretende-se encontrar 

fundamentação para os conceitos básicos incluídos no estudo, tais como: Geografia, 

currículo, valores, competências e cidadania e, por sua vez, perceber as finalidades do 

ensino da Geografia e as características gerais do currículo desta disciplina. A segunda 

parte baseia-se na análise das competências e valores de cidadania previstas no currículo 

nacional e nas orientações curriculares para a disciplina. 

O terceiro capítulo, dedica-se à metodologia desenvolvida ao longo da investigação. 

Subdivide-se em três fases: a explicação do plano de investigação, o modo como foi 
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realizada a investigação e a explicação do processo de recolha de dados e de análise dos 

manuais. 

O quarto capítulo é referente à apresentação e análise dos resultados, apresentando-se 

uma análise das orientações curriculares de Geografia e das competências gerais e 

essenciais, das entrevistas aos participantes neste estudo e a análise de manuais escolares 

colocados no mercado e utilizados pelos participantes no estudo. 

O quinto capítulo refere-se às considerações finais. No qual são mencionadas as 

conclusões do estudo, é referenciado o problema em aberto e quais as limitações do estudo 

e possíveis futuras investigações. 

Por último, apresentam-se os apêndices utilizados para a realização do estudo e as 

respectivas referências bibliográficas.  
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CAPITULO 2 -  CURRÍCULO, VALORES E COMPETÊNCIAS 
 DE CIDADANIA NA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA 

 
 

À PROCURA DE CONCEITOS  
 
2.1.1. GEOGRAFIA 
 

A Geografia é uma ciência antiga cujo objectivo é o estudo da superfície terrestre, a 

distribuição espacial e as relações recíprocas entre fenómenos físicos, biológicos e sociais 

que se manifestam no nosso planeta. “É a ciência que procura explicar as características 

dos lugares e a distribuição da população, dos fenómenos e acontecimentos que ocorrem e 

evoluem à superfície da Terra” (Carta Internacional da Educação Geográfica, 1992, p.7). 

Para concretizar este objectivo esta ciência baseia os seus conhecimentos em outras 

ciências. Ciências Humanas, como a História, a Economia, entre outras, e nas Ciências 

Exactas, como a Biologia, a Matemática, etc. Por tudo isto, esta é considerada uma ciência 

interdisciplinar, visto que todos os conhecimentos são necessários para um entendimento 

mais abrangente do espaço e das relações humanas. Os vários temas específicos constituem 

a amplitude dos temas de estudo, a sua variedade metodológica, o uso de experiências 

trazidas por outras ciências e o seu interesse na gestão das relações entre a sociedade e a 

natureza. 

 Esta ciência divide-se em dois grandes ramos: a Geografia Física, cujo estudo se 

relaciona mais com os fenómenos naturais e a Geografia Humana, que se relaciona com 

todas as intervenções do Homem no meio em que vive. O geógrafo não investiga apenas os 

fenómenos físico-sociais da Terra como também os porquês desses fenómenos e as 

possíveis consequências destes para o ambiente. Os geógrafos utilizam várias 

interrogações para analisar os seus temas, tais como: “ Onde se localiza? Quais as suas 

características? Porque está aí localizado? Como é que aconteceu? Que impacte tem? 

Como é que deveria ser gerido para o benefício mútuo da humanidade e do ambiente 

natural?” (Carta Internacional da Educação Geográfica, 1992, p.7). 

Os conceitos fundamentais dos estudos geográficos são: “localização e distribuição, 

lugar, relações população-ambiente, interacção espacial e região.” (Carta Internacional da 

Educação Geográfica, 1992, p.7). A localização de pessoas e lugares é diferente, tanto as 

absolutas como as relativas, assim como as paisagens são diferentes de lugar para lugar. 

Todos os lugares estão sujeitos a fluxos de pessoas, bens, serviços de informação, de ideias 

e todos estes ajudam a explicar a distribuição e extensão dos fenómenos existentes à 
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superfície terrestre. O conhecimento da localização de lugares e pessoas é uma pré-

condição para compreender a inter-dependência local, regional, nacional e mundial. 

A Geografia é uma ciência que contribui para a educação dos cidadãos porque dá um 

contributo fundamental “para a Educação Internacional, para a Educação Ambiental e para 

a Educação para o Desenvolvimento” (Carta Internacional da Educação Geográfica, 1992, 

p.9). Ao mesmo tempo, desenvolve conhecimentos, compreensão sobre várias temáticas, 

capacidades, atitudes e valores, contribuindo para um processo holístico da educação. A 

educação geográfica é “indispensável para o desenvolvimento de cidadãos responsáveis e 

activos no mundo actual e futuro” (Carta Internacional da Educação Geográfica, 1992, 

p.5). Esta disciplina apoia os princípios estabelecidos em documentos de grande 

importância como é o caso da: “Carta das Nações Unidas; Declaração Universal dos 

Direitos do Homem; Constituição da UNESCO; Recomendação da UNESCO respeitante à 

Educação para a Compreensão Internacional, Cooperação e Paz; Declaração dos Direitos 

da Criança; (…)” (Carta Internacional da Educação Geográfica, 1992, p.5). 

Pelos argumentos até agora apresentados considera-se que a Geografia é uma das áreas 

que transmite perspectivas de educação para a cidadania, através do currículo nacional. 

Contribui através de conteúdos leccionados e pela parte prática que deve realizar com os 

alunos, pela grande abordagem e variedade de temas actuais e pelo impacte que pode 

causar no crescimento e desenvolvimento das competências dos alunos como cidadãos 

activos e participativos. Assim, pretende-se investigar a forma como a perspectiva da 

educação para a cidadania terá sido consubstanciada nos documentos orientadores, tendo 

por base as competências e as orientações curriculares para a Geografia do terceiro ciclo do 

ensino básico.  

 
 
2.1.2. CURRÍCULO  

 
O termo currículo está muitas vezes relacionado com um programa,  um projecto de 

controlo do ensino e a aprendizagem, e da actividade prática realizada na escola. 

Tradicionalmente o currículo é percebido como informação passada de geração em 

geração, como forma de conhecimento mais ou menos organizado. Com o programa, 

organizam-se conteúdos, surgem planos de estudos, que se distribuem pelas várias áreas 

curriculares (disciplinas) e pelos vários anos de escolaridade em cada ciclo de ensino para 

os quais são fixados os respectivos tempos lectivos. Assim, o currículo envolve uma 
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associação de ordem e método, caracterizando-se como um instrumento facilitador da 

administração escolar. 

Para Dewey, o currículo assume simultaneamente duas funções, consciencializa 

socialmente o indivíduo e determina a vida escolar. É sobre a segunda função que incidem 

várias investigações sobre currículo, pois “perante o conhecimento que representa, o 

currículo afirma-se como um campo de investigação que integra um discurso crítico e um 

método adequado” (Gaspar & Roldão, 2007, p.20). Apesar de não existir uma única 

definição de currículo, mas várias propostas de autores integradas em contextos sócio-

culturais e históricos diferentes, todas as definições tendem a identificar alguns elementos 

caracterizadores do currículo, dos quais se podem destacar as seguintes: experiências pré-

seleccionadas e guiadas às quais os jovens devem ser expostos; planos de aprendizagem; 

fins e resultados da aprendizagem nos jovens; modos de ensinar e aprender e sistemas de 

um todo educacional, com objectivos, conteúdos, processos e meios de ensino. Segundo 

estes elementos caracterizadores o currículo pode ser um conhecimento produzido por 

aqueles que actuam em conjunto como um currículo experimentado, segundo Ribeiro 

(1990) ou pode ser um currículo em acção pois envolve professores e alunos, segundo 

Roldão (2003a). Conforme Gaspar e Roldão (2007), o currículo resulta da interacção, da 

relação entre o explícito, o prescrito e o vivido ou experienciado correspondendo à 

operacionalidade do mesmo, o que implica uma aproximação à didáctica de cada área do 

conhecimento, permitindo uma interligação entre a instrução e o elemento construtivo do 

currículo e segundo Pacheco (1996) “o acto curricular, além de ser um acto educativo, é 

um acto didáctico” (p.25). 

Os diferentes conceitos de currículo, de vários autores, implicam diferentes formas de 

mediação e várias funções, podendo-se destacar algumas como: atingir resultados 

consideráveis e com produtos visíveis; produzir saberes; acumular cultura; desenvolver 

competências; desenvolver características pessoais; promover relações sociais; motivar e 

estabelecer a aprendizagem; orientar e facilitar a aquisição de conhecimentos e promover 

uma efectivação da experiência. Nesta linha de pensamento Roldão (2003ª) afirma que “na 

raiz e no interior de todas as concepções curriculares mais actuais estão os referentes 

maiores da história da educação e do conhecimento educativo: a pedagogia e a didáctica” 

(p.49). Tendo-se, assim, uma perspectiva da importância de intervenção e do assumir de 

diferentes papéis por parte do professor, tendo como finalidade desenvolver e aplicar o 

currículo. Assim, o currículo, ao transpor-se do domínio conceptual para a aplicabilidade, 

sustenta o desenvolvimento curricular. 
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O conceito de desenvolvimento curricular tem presente fundamentos do currículo, 

admite diferenças na sua natureza consoante os níveis de intervenção – macro: com 

influências políticas; meso: com influências administrativas e micro: com influências 

pedagógicas. Este conceito deve apresentar definições claras segundo uma natureza 

dedutiva, do qual resultam acções que devem acompanhar a intencionalidade do currículo 

e que facilitem a distinção entre plano de estudos e processo de ensino aprendizagem. 

No final dos anos quarenta, Tyler (1949) definiu as quatro questões básicas a que 

qualquer currículo deveria responder:  

- Que proposta educativa a escola pretende atingir? 

- Como podem seleccionar-se as experiências de aprendizagem que podem ser úteis  

   para alcançar a proposta educativa? 

- Como podem organizar-se as experiências de aprendizagem para uma instrução  

   eficaz? 

- Como se pode avaliar a eficácia das experiências de aprendizagem, se as mesmas  

   foram ou não atingidas? 

A primeira questão de Tyler encaminha a resposta aos dois primeiros elementos dessa 

estrutura: objectivos e conteúdos; a segunda e a terceira permitem-nos definir orientações 

didácticas e ordená-las seguindo os princípios de coerência horizontal e vertical; e a quarta 

aponta para os procedimentos de avaliação dos programas implementados. Nas questões 

evidenciadas por Tyler a primeira tarefa não era seleccionar ou organizar experiências de 

aprendizagem, mas definir objectivos da educação, base para um trabalho que é de grande 

importância. Antes da definição de um currículo os políticos e os técnicos que estão no 

ministério devem interrogar-se sobres as intenções e funções sociais das escolas e quais os 

saberes relevantes que em cada cultura se deseja que os seus cidadãos possuam, ou seja, 

devem estruturar muito bem quais os objectivos que pretender ver atingidos. A principal 

função de um currículo é, assim, a de materializar estas intenções, tornando-as explicitas, 

isto é, susceptíveis de serem debatidas e conhecidas pelo conjunto da sociedade, para 

poderem servir de orientação aos diversos agentes que intervêm na planificação e 

concretização do processo de ensino-aprendizagem.    

O desenvolvimento curricular está sujeito às decisões emanadas do currículo, ou seja, 

quando o currículo se coloca em acção transforma-se em desenvolvimento curricular e os 

princípios que orientam um terão implicações no outro. No esquema que abaixo se 

apresenta tenta-se representar os vários fundamentos, vectores, princípios, paradigmas, 
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Desenvolvimento curricular 

Fundamentos Vectores do currículo Princípios orientadores Paradigma Modelos 

Selectividade 

Homogeneidade 

Funcionalidade 

Aceitabilidade 

Institucionalidade 

do desenvolvimento 

Linhas prespectivantes

Matriz

Narrativa 

Interactiva 

Contextualizante 

Conexista 

Assentes em paradigmas

Perspectivas orientadoras 

Administrativo 

Normativo 

Interpretativo 

Interaccional 

Comportamental 

Computacional 

Acção-investigação 

Demonstrativo 

modelos e perspectivas orientadoras do desenvolvimento curricular, baseados em Gaspar e 

Roldão (2007, p.51-74). 

 

Figura 1 – Esquema de perspectiva orientadora do desenvolvimento curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O currículo está permanentemente a ser construído. Na prossecução dos objectivos 

definidos para a aplicação do desenvolvimento curricular, os seus aplicadores (os 

professores) baseiam-se nele para concretizar os objectivos propostos mas não realizam 

simples operações mecânicas, tentam sim integrar os objectivos nacionais no contexto 

vivido da área onde se inserem. Assim, os professores embora apliquem o currículo para 

atingirem os objectivos propostos a nível nacional, podem sempre seleccionar e organizar 

as experiências de aprendizagem, adaptando assim o currículo à vivência da sua área de 

leccionação. No entanto, coloca-se a questão de saber se ao tomar estas decisões não 

estarão já a definir novos objectivos e portanto a alterar a essência do currículo. Deste 

modo, o currículo é, segundo Zabalza (2003), todo um conjunto de acções desenvolvidas 

pela escola no sentido de dar oportunidades para a aprendizagem se desenvolver. Esta ideia 

de currículo é suficientemente ampla para dar lugar ao processo de planificações ou ao 

seguimento das experiências programadas pela escola, assim como ao conjunto de 

experiências vividas pelo aluno no seu contexto. 
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Mas o currículo não é apenas planificação, também é a prática em que se estabelece o 

diálogo entre os agentes sociais, os técnicos, as famílias, os professores e os alunos. O 

currículo é determinado pelo contexto e nele adquire diferentes sentidos conforme os 

diversos protagonistas. No entanto, o currículo continua a ser frequentemente identificado, 

com o "plano de estudo". Currículo significa, neste caso, pouco mais do que o elenco e a 

sequência de matérias propostas para um dado ciclo de ensino, um nível de escolaridade ou 

um curso, cuja frequência e conclusão conduzem o aluno a obter uma graduação nesse 

ciclo, nível ou curso (no caso dos profissionais). Em termos práticos, como escreve Ribeiro 

(1990), o plano curricular concretiza-se na atribuição de tempos lectivos semanais a cada 

uma das disciplinas que o integram, de acordo com o seu peso relativo no conjunto dessas 

matérias e nos vários anos de escolaridade que tal plano pode contemplar. Este conceito de 

currículo, muito próximo do conceito de programa, como foi formulado por Bobbit em 

1918, evoluiu para um conceito mais amplo que privilegia o contexto escolar e todos os 

factores que nele interferem. Procurando traduzir estas novas concepções, Ribeiro propôs a 

seguinte definição mais operacional de currículo: "Plano estruturado de ensino-

aprendizagem, incluindo objectivos ou resultados de aprendizagem a alcançar, matérias ou 

conteúdos a ensinar, processos ou experiências de aprendizagem a promover" (1990, p.20).  

Aquando da Lei de Bases do Sistema Educativo, em 1986 e da Reorganização 

Curricular, em 2001, os currículos foram reformulados porque são elementos fundamentais 

das reformas educacionais, são o espaço onde se dá o enlace em torno dos diversos 

sentidos possíveis atribuídos aos valores sociais e políticos. Para Roldão (2003) “o 

currículo é a arena política e social onde se joga a inclusão e a exclusão real dos 

indivíduos, qualquer que seja o poder ou os poderes que subjuguem à definição e 

legitimação histórica e social de um dado currículo e da respectiva institucionalização em 

estruturas organizativas” (p.18). Ele expressa uma determinada visão do mundo e é um 

projecto para a sociedade. Ainda segundo Roldão (1999) um conceito de currículo inclui 

conteúdos de aprendizagem escolar em função de certas finalidades e modos organizativos 

de a promover, incluindo os materiais e actividades (contidos nos manuais, e outros 

considerados pertinentes). Este constituiu um dos factores que maior influência possui na 

qualidade do ensino.  

Pode-se, assim, considerar que a reforma curricular não é mais do que a concretização 

dos objectivos definidos numa nova política educativa para todo o país, tendo em vista 

produzir alterações significativas no sistema educativo. É neste quadro complexo que se irá 

configurar o currículo, sendo essencial ter presente questões como:  
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a) A definição mais ou menos explicita dos objectivos que deverão ser  

    prosseguidos;  

b) A tradição curricular do respectivo sistema educativo;   

c) O tipo de currículo (aberto ou fechado); 

d) O modelo de organização (centrado em áreas curriculares, disciplinas ou em 

      temas); 

e) A selecção das matérias e respectivos conteúdos;   

f) A forma como os intervenientes no sistema educativo participará;   

g) As medidas de apoio à mudança curricular, etc.  

Tendo em consideração estas directrizes pretende-se analisar o currículo de Geografia 

para o terceiro ciclo do ensino básico no nosso país. Tentar-se-á conjugar as orientações 

dos vários documentos oficiais - currículo nacional do ensino básico com o cruzamento das 

competências gerais, essenciais e especificas, orientações curriculares, aplicação destes 

documentos em manuais escolares e no desenvolvimento das práticas docentes pelos 

professores intervenientes no estudo. E tentar-se-á compreender qual a opinião da 

Associação de Professores de Geografia, pela sua presidente, sobre as orientações 

curriculares e como sugere que o currículo seja aplicado em contexto escolar.  

 

  

2.1.3. VALORES 
 

O que são os valores? Como se transmitem valores? Como se sabe que se transmitiram 

valores? Estas e outras questões estão sempre presentes na mente de um professor quando 

planifica as suas estratégias e quando prepara as suas actividades. Estas são questões a que 

o ser humano quer responder embora nem sempre encontre respostas convincentes. A ideia 

de que os valores estão associados ao conhecimento e à educação, já perdura há algum 

tempo. Aquando da reforma curricular, com o aparecimento da disciplina de 

Desenvolvimento Pessoal e Social a ideia de transmissão de valores ganhou maior força e 

as questões de cidadania começaram novamente a ser referenciadas como factor 

importante e transmissor de valores sociais, éticos, ambientais, entre outros. Segundo 

Menezes (1999), a preocupação de inserir esta disciplina envolveu duas estratégias 

curriculares principais “a infusão curricular e a criação de disciplinas específicas” (p.116). 

Ainda segundo esta autora, “a infusão curricular de valores nas disciplinas tradicionais 

acentua o contributo de algumas disciplinas, frequentemente no domínio das ciências 
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sociais e humanas …” (p.117). Na Geografia, este contributo foi reforçado através da 

infusão no currículo de conteúdos específicos que conduzem os professores e os alunos a 

ponderarem situações específicas nas quais são transmitidos valores. Esta transmissão de 

valores tem sempre em consideração o respeito pela Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, a Declaração dos Direitos da Criança e a Carta das Nações Unidas. Através destes 

documentos, e de outros que são considerados importantes no contexto do estudo, a 

Geografia procura sempre respeitar as identidades, culturas, hábitos, tradições e religiões.  

  Os valores também são transmitidos pelos conhecimentos. Reflectindo um pouco sobre 

o que são os conhecimentos, podemos mencionar que estes são um conjunto de saberes 

empíricos que fazem parte de uma argumentação filosófica na construção do saber. Após 

reflexão sobre os conhecimentos pode-se aprofundar e reflectir sobre os valores que fazem 

parte desses conhecimentos estruturados e aceites pela sociedade através dos tempos. 

Segundo afirma Cortella (2000) “ a preocupação com os valores é tão antiga como a 

humanidade, só a partir do século XIX surge como disciplina escolar. Axiologia ou teoria 

dos valores, que se ocupa das relações que se estabelecem entre as coisas, seres vivos ou 

mesmo ideias e a pessoa que os aprecia.” (p.45). 

Valores, conhecimentos e preconceitos mudam porque os seres humanos se modificam 

conforme o avanço das ciências e a repercussão no modo de viver de uma sociedade 

porque a vida é progresso e progresso é mudança, o ser humano é ser capaz de ser 

diferente. A história do homem através dos tempos demonstra que valores e conhecimentos 

não têm existência autónoma, dependem um do outro para se poderem realizar, dependem 

de pessoas inteligentes que os elaborem, que lhes atribuem um significado e lhes dêem 

suporte de manifestação através de uma comunicação inteligível. 

Os valores e os conhecimentos são construídos a partir de um indivíduo, no entretanto 

a sua construção é o resultado de uma acção colectiva. Muitos são os valores e 

conhecimentos que atendem aos interesses dos grupos sociais dominantes, como por 

exemplo: a aceitação, o respeito, a compreensão, a tolerância e a socialização, para assim 

dar sustentação ao domínio intra-social e reprodução do poder promovendo a difusão de 

seus conceitos de valores como se tudo estivesse dependente de categorias sociais.  

As sociedades modernas caracterizam-se por uma grande variedade de valores e, 

consequentemente, por divergências, muitas vezes extremamente profundas. Conflitos de 

valores contribuem para gerar problemas sociais. Porque existem diversas definições 

acerca do que é melhor para a vida em sociedade e porque os próprios valores geram 

confusão e estimulam desvios de conduta entre os indivíduos. 
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Existem muitas maneiras de educar transmitindo valores e formando em valores e para 

estas muito contribui a escola, tendo como representantes os professores. Tais como: 

• podem ser indivíduos socializados através de hábitos e de uma forma repetitiva de  

acções; 

• são assimilados no convívio familiar, grupal e social; 

• são convicções, premissas de foro íntimo, sendo-lhes permitido deixá-los crescer, 

florescer e desenvolver, individualmente. 

Os valores morais e éticos são tão antigos quanto a própria história da humanidade. A 

luta entre o bem e o mal está presente no imaginário popular como tema em todas as 

culturas e civilizações.  

Os valores são um reflexo da existência individual e colectiva do ser humano, de modo 

que podemos compreender os actos das pessoas enquanto sujeitos individuais e inseridos 

numa sociedade, em vários contextos histórico-geográficos a nível mundial. Os valores 

podem e devem informar e educar as novas gerações, com conceitos, conhecimentos, 

atitudes e hábitos, considerados socialmente correctos em qualquer lugar. Aqui a escola e o 

professor desempenham um papel primordial, pois têm a tarefa de orientar os jovens para a 

integração na sociedade de modo seguro, ajuda-los a tomarem as suas opções e a 

consolidarem os seus valores podendo fazer as suas escolhas livremente, mas caminhando 

para a realização. É necessário que o professor como formador de opiniões, se 

consciencialize e promova nas novas gerações hábitos de vida, não apenas de bens 

materiais mas também consigam incutir valores indispensáveis para a realização pessoal e 

profissional de cada aluno. 

É função da escola como instituição educativa formar para a cidadania e não apenas dar 

conhecimentos nas diversas áreas do saber. Todo o conhecimento do mundo perde o seu 

valor se não estiver ao serviço de projectos sociais, ambientais, das pessoas e da sociedade. 

Cada professor pode explicitar em palavras, actos ou atitudes aos seus alunos, a 

importância de construírem conhecimentos, desenvolverem competências e habilidades 

para se realizarem como pessoas e como profissionais. Através da educação é possível 

transformar pessoas e sociedades. O processo educativo é inconcluso, segundo a teoria do 

professor Paulo Freire. Para esta teoria, o conhecimento não pode advir de um acto de 

"doação" que o educador faz ao educando, mas sim de um processo que se realiza no 

contacto do homem com o mundo em que vive, o qual não é estático, mas dinâmico e em 

transformação contínua. Esta teoria baseia-se ainda noutra concepção, na qual existe uma 

relação vertical e dialógica entre o homem e o mundo, em que a mediatização mundial 
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supõe diálogo entre os homens, acontecendo o mesmo no contexto escolar. Significa assim 

que o professor e o aluno se complementam entre si. Deste processo, advém um 

conhecimento que é crítico, porque foi obtido de uma forma autenticamente reflexiva, e 

implica em acto constante de revelar a realidade, tendo-a como ponto de partida. O saber 

assim construído implica a transmissão de valores, uma reflexão sobre o mundo em que se 

vive e um desenvolvimento, permanente, de competências. 

Ao longo do terceiro ciclo e para se poder analisar e reflectir sobre muitos dos temas 

das orientações curriculares e desenvolvimento das competências propostas no currículo 

nacional, é necessário que o professor aplique a teoria de Paulo Freire quando esta sugere 

que:  
 

Educar é construir, é libertar o homem do determinismo, passando a reconhecer o papel da 

História e onde a questão da identidade cultural, tanto em sua dimensão individual, como em 

relação à classe dos educandos, é essencial à prática pedagógica proposta. Sem respeitar essa 

identidade, sem autonomia, sem levar em conta as experiências vividas pelos educandos antes de 

chegar à escola, o processo será inoperante, somente meras palavras despidas de significação real. 
 

(Centro de Referência Educacional, disponível na Internet, recuperado em 8 de Junho de 2008) 

 

Segundo a teoria de Paulo Freire, o mundo é passível de transformação e a consciência 

crítica liga-se ao mundo cultural e não apenas à natureza. Assim, o educando deve 

descobrir como se constrói o mundo, entendendo a transmissão de valores como um 

desenvolvimento de competências, ou como o resultado do seu trabalho, da sua aquisição 

de conhecimentos e maturidade pessoal. Este desenvolvimento é responsável pelo 

desenvolvimento da auto-estima do educando e também do professor, pois consegue 

simultaneamente adquirir conhecimentos e desenvolver competências ao longo de toda a 

sua vivência.  

 
 
2.1.4. CIDADANIA  
 

Na tradição política dos estados gregos (polities) e na república romana (res publica), 

cidadania significava participação na vida activa e envolvimento nos assuntos públicos por 

parte daqueles que tinham direitos de cidadãos, tomar parte no debate público directa ou 

indirectamente, influenciar as leis e as decisões do Estado. 

O ideal de cidadania culminou na Revolução Francesa e o período que se lhe seguiu. 

Contribuiu fortemente para que o direito à cidadania deixasse de ser apenas privilégio de 
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uma elite culta de proprietários. Ocorreu a luta pela emancipação feminina e pela inclusão 

de todos os membros da sociedade – os economicamente carenciados, os que padeciam de 

doenças terminais, os deficientes físicos, os desempregados, bem como os mais idosos; 

reivindicou-se a liberdade de expressão, a igualdade e justiça perante a lei e a transparência 

do processo de governação. A cidadania pode, então, ser descrita como participação na 

comunidade, com particular relevância para o estabelecimento de uma relação entre o 

indivíduo e o Estado.  

Mas a cidadania contemporânea enfrenta consideráveis desafios provindos de 

diferentes quadrantes, “Ser Cidadão significa pertencer a uma comunidade política e 

possuir certos direitos e privilégios.” (Soares, 2003, p.7) A cidadania não é, de modo 

nenhum, um verbo-de-encher, é um plano estruturante de uma democracia forte, concisa e 

coerente. Cidadania pressupõe fazer opções e tomar decisões conscientes, agir 

individualmente e como parte integrante de processos colectivos, desempenhar plenamente 

o papel de cidadão activo e ter envolvimento cívico, através do exercício de 

responsabilidade moral, do envolvimento na comunidade e do desempenho de direitos e de 

responsabilidades, então as pessoas têm de adquirir competências para essa participação. 

Terão, ao mesmo tempo, de possuir “cultura geral”, pelos menos a nível básico. Com 

efeito, necessitam de competências que lhes permitam localizar, aceder, recuperar, avaliar, 

interpretar e agir com base na informação, tendo em vista identificar, controlar e antecipar 

problemas, bem como comunicar as necessidades decorrentes desses mesmos problemas. 

Precisam de ser capazes de exercer direitos políticos, civis e sociais e as respectivas 

responsabilidades, tanto em relação a si próprios, como face aos outros.  

A escola e a família devem assumir a responsabilidade da preparação para a cidadania. 

O ensino não pode apresentar-se como instrumental, esvaziado, desligado da construção do 

cidadão. Cidadania e literacia são indissociáveis; e as políticas de ensino não se podem 

desligar da aprendizagem da língua, assim como da aprendizagem das outras ciências 

exactas, sociais ou outras, da formação do ser humano como cidadão, caso contrário estão 

votadas ao insucesso. Desenvolver a cidadania é, actualmente, uma necessidade crescente 

da democracia. Cada vez mais o nosso mundo é uma aldeia global e estes conceitos não 

são excepção, se estudarmos culturas de vários povos verificamos que estes conceitos estão 

sempre presentes segundo os seus hábitos, costumes e tradições.  

A União Europeia tem trabalhado o tema da cidadania tendo recorrido a uma comissão 

constituída para tal, o Conselho da Europa. Este elaborou um poster bastante sugestivo 

sobre o tema, o qual se intitula: “Mergulhar na Educação para a cidadania democrática!”, 
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nele estão representados os valores que actualmente mais estão presentes nas mentes dos 

seres humanos como são os direitos humanos, igualdade, liberdade, paz, interdependência, 

pluralismo e desenvolvimento sustentável. Todos estes conceitos são complicados de 

compreender mas mais complicados são de aplicar no dia-a-dia do mundo agitado e 

globalizante em que vivemos. 

É neste contexto que, cada vez mais, as pessoas têm necessidade de sensibilizar os 

jovens para o que é a cidadania e quais os valores a transmitirem nas várias gerações. Cada 

vez é maior a necessidade de fazer (re)nascer nos jovens conceitos básicos de valores como 

a liberdade ou a paz, cada vez se torna mais pertinente conseguir trabalhar e respeitar o 

outro como pessoa social, cultural e politicamente diferente de mim. Nos nossos dias é 

necessário estimular nos jovens a compreensão do Mundo que nos rodeia, mas fazê-lo com 

espírito crítico e inovador e não apenas na crítica destrutivista e pessimista que nos rodeia. 

Portugal não é excepção a todo este contexto mundial e, por isso, é necessária a 

sensibilização dos nossos jovens para estes problemas. Estas atitudes podem ser tomadas 

em aulas de Formação Cívica ou em qualquer outra Área Curricular que aborde assuntos 

relacionados com a cidadania, como é o caso da Geografia. 

Existe um consenso nacional e internacional sobre a necessidade dos sistemas 

educativos democráticos promoverem a Formação Cívica. É necessário adequar os 

currículos existentes a fim de preparar os jovens para a cidadania activa e para os desafios 

e mudanças na Europa. A Educação para a Cidadania deve transmitir conhecimentos sobre 

instituições, factos, conceitos, procedimentos, atitudes e valores que ajudem a situar e 

avaliar a realidade local, nacional e internacional. As reformas do sistema educativo devem 

consagrar um espaço e um tempo próprios para a educação para a cidadania nos currículos. 

Facto que tem acontecido nas orientações curriculares emanadas do Ministério da 

Educação, principalmente após a Lei de Bases, em 1986. É consensual a utilização de 

metodologias activas na transmissão de valores de cidadania de modo a que as escolas 

planifiquem e organizem os planos curriculares, a nível nacional, comunitário e mundial. 

Assim, considera-se pertinente incrementar modalidades de formação contínua e 

especializada dos professores. Podemos dizer que a seguir à família são os professores as 

entidades mais competentes na transmissão dos valores. No entanto, não nos podemos 

esquecer que para a ocorrência de transmissão de valores é necessário que estas figuras os 

tenham interiorizado e que os saibam aplicar em qualquer situação. 
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2.1.5. COMPETÊNCIAS 
 

As competências vão-se adquirindo ao longo de uma vida. Mas a escola tem um papel 

fundamental no seu desenvolvimento. Em Portugal, a noção de competência ganha maior 

ênfase aquando da aplicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei nº 46/86, e com a 

Reorganização Curricular, Decreto-lei nº 6/2001.  

Fomentar a prática de competências não é fácil, visto que a escola ainda se encontra 

muito virada para a transmissão de saberes, iniciando-se recentemente em Portugal a 

aplicação da noção de competência. Com a aplicação deste conceito a escola deverá 

preocupar-se não só na transmissão de conhecimentos mas também em relacioná-los entre 

as várias disciplinas, de modo a que o aluno consiga aplicar na prática do seu dia a dia os 

conhecimentos adquiridos. Segundo Perrenoud, “quando se faz referência à vida, 

apresenta-se um lado muito global: aprende-se para se tornar um cidadão, para se organizar 

na vida, ter um bom trabalho, cuidar da sua saúde.” (2000). 

As competências ancoram em si duas constatações: a transferência e a mobilização de 

capacidades dos conhecimentos das várias disciplinas e a interdisciplinaridade entre elas 

para que não haja apenas um acumular de saberes mas uma articulação entre eles. 

Então como podemos definir competência? Existem várias definições de vários 

autores. Para Perrenoud (2000) competência é “a faculdade de mobilizar um conjunto de 

recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações, etc.) para solucionar com 

pertinência e eficácia uma série de situações.”. Spencer e Spencer, (1993) consideram-na 

“uma característica subjacente de um indivíduo, que é causalmente relacionado a um maior 

rendimento em dinheiro ou em uma situação de trabalho, definida em termos de uma 

abordagem” (p.9). Rodriguez e Feliú (1996) definem-na como “conjuntos de 

conhecimentos, habilidades, disposições e comportamentos que uma pessoa possui, que lhe 

permitam a realização de uma actividade”. E Ansorena Cao (1996) afirma “a habilidade ou 

atributo da conduta pessoal de um tema, que pode ser definida como característica do seu 

comportamento, ao abrigo do qual a tarefa é orientada para o comportamento poder ser 

classificado numa lógica e credível” (p.76). 

Pode-se, assim, considerar que competências são faculdades que se podem mobilizar 

sobre um conjunto de recursos de modo a solucionar com pertinência e eficácia uma ou 

mais situações que ocorram na sua vida ou sejam simuladas em contexto de sala de aula. 

São vários os exemplos que se podem mencionar: saber orientar-se numa cidade 

desconhecida, tendo a capacidade de mobilizar conhecimentos adquiridos e dialogar com 
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pessoas dessa área, principalmente se tal acontecer fora do seu país de origem. Saber ser 

um cidadão activo e participativo, conjugando e mobilizando vários conhecimentos 

adquiridos e articulados perante a situação vivida pelo individuo. Estes exemplos são 

vividos e adaptados a todos os indivíduos no seu contexto espaço-temporal, tal como 

Perrenoud (2000) afirma: “Os seres humanos não vivem todos as mesmas situações. Eles 

desenvolvem competências adaptadas a seu mundo.”. 

As orientações curriculares para as competências a adquirir ao longo do terceiro ciclo 

são muito amplas, sendo as mesmas remetidas para as escolas e para a sua intervenção no 

espaço por si ocupado, tendo em consideração o contexto sócio-económico envolvente da 

mesma. Esta tarefa revela-se exigente, pois para exercitar uma competência é necessário 

tempo e perseverança, devendo os conteúdos ser seleccionados e reduzidos, o que por 

vezes significa que sejam aligeirados, não sendo tal atitude bem vista por alguns 

professores. Por outro lado, a situação de dominar conhecimentos deve ser aplicada de 

modo diferente, caso contrário corre-se o risco de se tratar da reprodução de um saber. 

Segundo, Barreira e Moreira pode-se apresentar esquematicamente as características das 

competências da seguinte maneira: 
 

Figura 2- Esquema de características das competências (2004, p.25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As competências para conseguirem serem dominadas têm de ser exercitadas num 

amplo conjunto de situações. Actualmente, este referencial pode ser alargado a situações 

de simulação/estudo de caso em sala de aula, permitindo assim ao aluno treinar 

CARACTERÍSTICAS DAS 
COMPETÊNCIAS

COMPLEXAS 
Assentam na 
organização dinâmica 
dos seus componentes e 
não na sua soma. 

GLOBAIS 
Integram saberes mas não se 
reduzem a eles, antes apelam 
a recursos de vária e distinta 
ordem, por exemplo: recursos 
ligados à personalidade. 

INTERACTIVAS 
Estão sempre ligadas aos 
seus contextos de aplicação 
(pelo que não podem ser 
definidas independentemente 
das situações em que se 
exercem) e desenvolvem-se 
através da sua utilização em 
diversas situações. 

EVOLUTIVAS 
Apoiam-se em recursos a mobilizar em 
contextos ou situações variadas (por 
isso, há níveis de competência variados).
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competências que mais tarde poderão ou não surgir-lhes na sociedade. E neste contexto os 

professores devem planificar as competências a desenvolver pelos seus alunos. E podem 

basear-se na opinião do pedagogo Perrenoud (2001), o qual considera existir um 

referencial que divide as competências em dez grandes “famílias”:  
 

Organizar e estimular situações de aprendizagem ; Gerar a progressão das aprendizagens ; 

Conceber e fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam ; Envolver os alunos nas 

suas aprendizagens e no trabalho ; Trabalhar em equipa ; Participar da gestão da escola ; 

Informar e envolver os pais ; Utilizar as novas tecnologias ; Enfrentar os deveres e os dilemas 

éticos da profissão e Gerar sua própria formação contínua.  
 

 
2.2 O VALOR FORMATIVO DA GEOGRAFIA 
 

O processo de desenvolvimento da Geografia foi-se consolidando teoricamente numa 

posição de ciência que busca conhecer e explicar as múltiplas dimensões envolvendo a 

sociedade e a natureza; a esta ciência pressupõe-se um amplo conjunto de interfaces com 

outras áreas do conhecimento científico. Compreender a realidade espacial, natural e 

humana como uma totalidade dinâmica é um dos seus principais objectivos. 

A Geografia é uma ciência que se compromete em tornar o mundo compreensível, 

explicável e passível de transformações pelas sociedades. O ensino da Geografia, por 

conseguinte, deve levar os alunos a compreender melhor a realidade na qual estão 

inseridos, a diferentes escalas, possibilitando que nela interfiram de maneira consciente e 

participativa. Tal como Piaget (1999) menciona, “O primeiro objectivo da educação é criar 

pessoas capazes de fazer coisas novas, e não simplesmente de repetir o que outras gerações 

fizeram – pessoas criativas, inventivas e descobridoras. O segundo objectivo da educação é 

formar mentes que possam ser criticas, possam verificar e não aceitar tudo que lhes é 

oferecido. ” Este também é o papel fundamental da Geografia na transmissão de valores e 

de competências de cidadania aos seus alunos. 

  A Geografia tem sido uma ciência em constante evolução, não apenas pelo mundo que 

a rodeia estar a sofrer rápidas alterações mas também para se adoptar e poder passar aos 

alunos todas as novas formas de comunicação e de intervenção num espaço sócio-

economico-politico e ambiental em constante modificação. A sua crescente atracção e 

expansão temática, nas últimas décadas, é fruto da introdução e aprofundamento de novas 

metodologias e tecnologias de representação do espaço (geoprocessamento e sistemas 

geográficos de informação, cartografia automatizada, etc.) expansão do acervo teórico e 
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metodológico em nível de pesquisa básica (campos temáticos tais como geo-ecologia, 

geomorfologia, redes geográficas, geografia urbana, geografia cultural, geografia 

económica, geografia política e recursos naturais, etc.), e da pesquisa aplicada 

(planeamento e gestão ambiental, urbana e rural…). 

A formação do aluno cidadão deve ser construída ao longo de todas as etapas de 

escolarização e das disciplinas que a compõem; nestas, a área de Ciências Sociais e 

Humanas na qual se insere a Geografia contribui efectivamente para este objectivo.  

Nas várias etapas de conhecimento dos nossos alunos devemos estar sempre atentos 

aos seus conhecimentos acerca do mundo social, politico, etc. Este é um método de lhes 

permitir realizar reflexões construídas a partir de observações, do convívio social e de 

informações veiculadas nos meios de comunicação, ou outras. Esses saberes devem ser 

reforçados, ampliados e até mesmo reelaborados por meio de incentivo à pesquisa, 

estimulo à argumentação, apoio à criatividade, intercâmbio de ideias, análise, interpretação 

de diversas fontes e linguagens e de outros métodos considerados favoráveis ao 

desenvolvimento das competências dos alunos.  

  Os valores a transmitir aos alunos são assumidos pelas Competências Essenciais do 

Currículo Nacional do Ensino Básico (2001) e estão presentes no seu enunciado:  
 

   - a construção e a tomada de consciência da identidade pessoal e colectiva; 

   - a participação na vida cívica de forma livre, responsável, solidária e crítica; 

   - o respeito e a valorização da diversidade dos indivíduo e dos grupos quanto às suas pertenças e 

opções; 

    - a valorização de diferentes formas de conhecimento, de comunicação e de expressão; 

    - o desenvolvimento da curiosidade intelectual, do gosto pelo saber, pelo trabalho e pelo estudo; 

    - a construção de uma consciência ecológica conducente à valorização e à preservação do 

património natural e cultural; 

    - a valorização das dimensões relacionais da aprendizagem e dos princípios éticos  

        que regulam o relacionamento com o saber e com os outros.  (p.15) 

 

Partindo destes valores orientadores do currículo é proposta aos professores, e por 

inerência aos alunos, uma articulação com os conteúdos das Orientações Curriculares da 

Geografia a partir de algumas áreas temáticas de valores, como, por exemplo: educação 

ambiental, educação multicultural, educação não-sexista, educação para a participação 

cívica, educação para a paz, educação para a saúde, educação rodoviária, ou outros que se 

revelem do interesse da comunidade onde está inserida a escola. Estas áreas pretendem 

operacionalizar os princípios e valores anunciados nas Competências Básicas, dando-lhes 
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um cariz prático e interventivo na sociedade e no meio envolvente. Mas não descura as 

necessidades dos alunos e os restantes problemas da sociedade contemporânea nacional ou 

internacional.  

O estudo do espaço geográfico pressupõe a compreensão da dinâmica da sociedade, de 

quem nele vive e o (re)produz constantemente, e da dinâmica da natureza, fonte principal 

de intervenção e permanentemente apropriada e modificada pela acção do homem. Tenta-

se simultaneamente compreender as relações económicas, políticas, sociais, ambientais e 

suas práticas a diversas escalas: local, regional, nacional e mundial. A Geografia 

concentra-se e contribui, na realidade, para pensar o espaço enquanto totalidade na qual se 

passam todas as relações quotidianas e se estabelecem redes sociais a diferentes escalas. 

Estuda também as implicações sociais dos fenómenos (problemas) e suas implicações 

sócio-económicas-ambientais ou outras nas várias escalas de análise. 

 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CURRÍCULO DE GEOGRAFIA NO TERCEIRO CICLO 
 

“A Geografia, disciplina de charneira entre as Ciências Naturais e as Ciências Sociais” 

(Câmara e al., s.d., p.5), procura responder a questões que o Homem coloca sobre o meio 

físico e humano, utilizando diferentes escalas de análise. A Geografia deve ser considerada 

numa dimensão conceptual e instrumental do conhecimento geográfico. A educação 

geográfica ao utilizar estas dimensões proporciona aos alunos oportunidades de 

desenvolverem competências geográficas, desempenhando a Geografia um papel 

formativo no desenvolvimento e formação para a cidadania (Câmara, e al., s.d., p.5).  

O papel da Geografia é “alfabetizar” o aluno espacialmente em diversas escalas e 

configurações, dando-lhe suficiente capacitação para manipular noções de paisagem, 

espaço, natureza, estado e sociedade. O aluno deve construir e desenvolver competências 

que lhe permitam a análise da realidade, revelando as causas e efeitos, da intensidade à 

heterogeneidade e o contexto espacial dos fenómenos que configuram cada sociedade. 

A Geografia contribui para esta formação dos alunos proporcionando-lhes: 

- orientar o seu olhar para os fenómenos ligados ao espaço, reconhecendo-os não apenas a 

partir da dicotomia sociedade-natureza, mas tomando-os como produto das relações que 

orientam o seu quotidiano, definem seu “locus espacial” e o interligam em outros 

conjuntos espaciais; 

- reconhecer as contradições e os conflitos económicos, sociais e culturais, o que permite 
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  comparar e avaliar qualidade de vida, hábitos, formas de utilização e/ou exploração de  

  recursos e pessoas, em busca do respeito às diferenças e de uma organização social mais  

  equilibrada; 

- implicar o sujeito no processo ensino-aprendizagem, de modo a este descobrir os  

  fenómenos a diferentes escalas de análise. A autonomia que a identidade do cidadão  

  confere-se necessária para expressar sua responsabilidade com o seu “lugar-mundo”,  

  através de sua identidade territorial. 

O Ensino da Geografia deve orientar a formação de um jovem cidadão para aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Isto é, deve buscar um 

modo de transformar alunos/jovens em aprendizagem em pessoas em pleno exercício da 

cidadania, cujos saberes se revelem em competências cognitivas, sócio-afectivas e 

psicomotoras e nos valores de sensibilidade e solidariedade necessários ao aprimoramento 

da vida na sua localidade, no país e no mundo. Para desenvolver estas competências a 

equipa que as trabalhou considerou indispensável que o ensino da Geografia desenvolva 

nos alunos competências relacionadas “com a pesquisa: a observação, o levantamento de 

hipóteses, o registo e o tratamento de informação, a formulação de conclusões, a 

apresentação de resultados.” (Silva & Ferreira, 2002, p.94). Neste contexto torna-se 

essencial a prática de trabalho de campo, a aquisição de destreza geográfica com recurso a 

trabalhos de grupo e/ou trabalhos projecto, que promovem o desenvolvimento das 

competências para estes anos de escolaridade. 

Pressupõem-se que o aluno, ao se identificar com o seu lugar no mundo, ou seja, o 

espaço de sua vida quotidiana, possa estabelecer comparações, perceber impasses, 

contradições e desafios do nível local ao mundial. Sendo mais problematizador que 

explicativo, poderá lidar melhor com o volume e a velocidade das informações e 

transformações presentes no nosso dia-a-dia, e contribuir para o individualismo e para a 

alienação. “A educação geográfica promove a aquisição de conceitos de localização, lugar, 

região, ambiente, movimento e interacção.” (Silva & Ferreira, 2002, p.94). Tendo 

consciência que as acções realizadas por um grupo num determinado lugar afectam o 

ambiente e as populações em lugares longínquos, leva ao conhecimento do mundo. Tais 

considerações conduzem à divisão das competências geográficas essenciais em três 

domínios. “ a localização; conhecimento dos lugares e das regiões; e dinamismo das inter-

relações entre espaços” (Silva & Ferreira, 2002, p.94). 

As competências específicas da Geografia articulam-se com as competências gerais do 

ensino básico. Sendo de evidenciar as competências geográficas que devem ser 
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desenvolvidas ao longo dos três ciclos do ensino básico, mas que no terceiro ciclo devem 

conseguir maior desenvolvimento e aplicação de conhecimentos que promovam novas 

competências e ajudem a criar cidadãos geograficamente participativos na sociedade. 

Segundo duas das autoras das orientações curriculares, Silva e Ferreira (2002), estas 

competências são: 
 

- mobilização dos diferente saberes (culturais, científicos, tecnológicos) para 

compreender a realidade, explorando a dimensão conceptual e instrumental do 

conhecimento geográfico, no estudo de situações concretas, de modo a conhecer o 

Mundo. 

- utilização de diferentes tipos de linguagem, como textos, quadros, mapas, gráficos, 

fotografias e videogramas, como forma de recolher, analisar e comunicar a 

informação geográfica. 

- adopção de metodologias de trabalho adequadas à escala de análise e à diversidade 

dos fenómenos geográficos em estudo. 

- pesquisa, selecção e organização da informação geográfica necessária à análise e 

compreensão de problemas concretos do Mundo: 

- realização de actividades de forma autónoma e criativa, como trabalho de campo, 

simulações, jogos, estudo de situações concretas, mobilizando os conhecimentos 

geográficos. 

- cooperação com os outros em projectos e trabalhos comuns, realizando actividades 

em grupo, discutindo diferentes pontos de vista, reflectindo sobre a experiência 

individual e a percepção que cada um tem da realidade, de modo a compreender a 

relatividade do conhecimento geográfico do mundo real.  (p.95). 

 

A disciplina de Geografia ao longo do terceiro ciclo tem um papel fundamental no 

conhecimento que os jovens vão fazendo da sua área de residência, de Portugal, da Europa 

e do Mundo. As competências propostas para este ciclo estão centradas “na observação, na 

classificação, na organização e interpretação de dados, na construção e leitura de mapas, na 

procura de informação, …, no levantamento de hipóteses, na discussão de factos, na 

tomada de decisões, no desenvolvimento de atitudes críticas” (Silva & Ferreira, 2002, 

p.96). Como experiências de aprendizagem, privilegiam-se “trabalho individual, trabalho 

de grupo, cooperativo, a realização de projectos” (Silva & Ferreira, 2002, p.96). 

O currículo de Geografia para o terceiro ciclo é composto por seis temas os quais são: 

A Terra: estudos e representações (tema obrigatório para iniciar o sétimo ano de 

escolaridade), Meio Natural, População e Povoamento, As Actividades Económicas, 

Contrastes de Desenvolvimento e Ambiente e Sociedade. Estes temas são constituídos por 
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vários sub temas com conteúdos e conceitos muito diversificados mas que permitem aos 

alunos começar a associar ideias e a formar-se criticamente para o mundo em que vivem. 

Podendo assim aplicar conhecimentos adquiridos e desenvolvidos ao longo dos três anos e 

desenvolver competências, as quais podiam ter sido trabalhadas mediante estudos em 

contexto sala de aula. As orientações curriculares têm em conta as competências 

específicas da disciplina mas permitem que seja o professor a definir as estratégias de 

concretização e de desenvolvimento do currículo, podendo este adequar as suas decisões 

ao contexto da escola em que a turma se encontra. Pode-se assim afirmar que “a gestão do 

currículo deve incidir mais nos aspectos interpretativos das diversas experiências 

educativas do que nos aspectos descritivos dos conteúdos programáticos.” (Silva & 

Ferreira, 2002, p.100). 

O indivíduo que não consegue usar um mapa está impedido de pensar sobre aspectos 

do território que não estejam registrados em sua memória. Está limitado apenas aos 

registros de imagens do espaço vivido, o que o impossibilita de realizar a operação 

elementar de situar localidades desconhecidas (Almeida, 2006). Assim, a Proposta 

Curricular para o Ensino de Geografia coloca a questão e uma implicação directa do que 

foi colocado também para a educação: o ensino de mapas e de outras formas de 

representação da informação espacial é importante na tarefa escolar dos alunos e ajuda-os 

nas suas competências de cidadãos participativos e interventivos no meio. É função da 

escola preparar o aluno para compreender a organização espacial da sociedade, exigindo 

conhecimento de técnicas e instrumentos necessários à representação gráfica dessa 

organização. Ao analisar a Proposta Curricular tem-se em consideração que está sempre 

presente a noção de territorialidade, a qual implica conceitos como localização, orientação 

e representação dos dados sócio-económicos e ambientais, que contribuem para a 

compreensão da totalidade do espaço. Tem-se assim na Cartografia o instrumento base 

para aproximação dos lugares e do mundo, sendo um dos eixos de trabalho a desenvolver-

se só no terceiro ciclo e a partir deste. Este é um instrumento de grande importância, pois 

quando os alunos percebem e lêem vários tipos de mapas compreendem de forma mais 

fácil fenómenos que os rodeiam, podendo realizar cruzamento de variáveis, permitindo aos 

alunos desenvolver os seus valores e serem cada vez mais participativos na sua cidadania 

local, nacional, europeia ou mundial. 

A Geografia como disciplina integradora do mundo natural e humano desempenha um 

papel fundamental no conhecimento e compreensão da sociedade e do ambiente em que 

vivemos e ajuda no conhecimento e desenvolvimento de uma cidadania, cada vez mais, 
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interactiva. O desenvolvimento de capacidades de ler, analisar e interpretar diferentes 

escalas, tem de passar pelo “estudo de inter-relações entre o espaço físico e o espaço 

humano ou melhor, o estudo de Espaço Geográfico” (Silva & Ferreira, 2002, p.101). 

 

 
2.4 COMPETÊNCIAS E VALORES DE CIDADANIA NAS ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE  
       GEOGRAFIA  
 

Segundo as Orientações Curriculares no Ensino da Geografia deve-se desenvolver 

competências ligadas à pesquisa: observação, registos, tratamentos vários de informação, 

levantamento de hipóteses, formulação de conclusões e apresentação de resultados. Deve-

se dar ênfase aos trabalhos de campo e de grupo de forma a suscitar e promover discussões 

de ideias, das quais se cheguem, sempre que possível, a conclusões e se utilizem destrezas 

geográficas. Assim, os alunos devem aprender a aplicar conceitos de localização, 

interacção e movimento, permitindo-lhes desenvolver uma estrutura cívica e participativa 

no mundo em que se inserem e simultaneamente desenvolverem valores e respeitarem 

valores. 

A Geografia como ciência preocupa-se em explicar a organização do espaço resultante 

da relação da sociedade com o ambiente. “Alfabetizar” geograficamente ou ter 

competências geográficas significa possibilitar que o aluno adquira noções básicas – 

conceitos, procedimentos e atitudes – sobre o espaço que o circunda. Neste contexto, deve-

se ensinar os alunos a ler e descrever o espaço envolvente, partindo depois para outras 

escalas de análise. O ensino geográfico está directamente relacionado com o entendimento 

de representações cartográficas, mapas, plantas, desenhos e símbolos, que exige dos alunos 

o domínio de procedimentos, como a observação, a descrição, a interpretação; de noções 

conceituais, a exemplo de sociedade, natureza, paisagem, território, etc. Assim, os 

conteúdos seleccionados devem ampliar o entendimento sobre a organização/produção do 

espaço contemporâneo ao longo do tempo, as transformações políticas, socioeconómicas e 

ambientais verificadas em múltiplas escalas, a expressão e o registo dessas leituras em 

diferentes linguagens, especialmente a cartográfica.  

Ensinar Geografia é possibilitar que o aluno identifique a sua posição nas relações 

entre a sociedade e o espaço, fazendo-o tomar consciência de que as suas acções têm 

consequências para si e para a sociedade em que vive. Assim, o ensino da Geografia deve 

visar o desenvolvimento da capacidade de apreensão da realidade do ponto de vista da 

espacialidade. Por isso devem desenvolver competências em:  
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- Representação e Comunicação, “saber o que existe, onde e porque existe é o quadro de 

referência que possibilita tomar consciência do mundo em que vive (…)” (Câmara e al., 

s.d., p.6):   

• Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos, 

tabelas etc.), considerando-os como elementos de representação de factos e 

fenómenos espaciais. 

• Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográfica, como formas de organizar e 

conhecer a localização, distribuição e frequência dos fenómenos naturais e humanos. 

 

- Investigação e Compreensão, centradas na “aprendizagem da disciplina na procura de 

informação, na observação, na elaboração de hipóteses, na tomada de decisão, no 

desenvolvimento de atitudes críticas (…)” (Câmara e al., s.d., p.7):   

• Reconhecer os fenómenos espaciais a partir da selecção, comparação e interpretação, 

identificando as singularidades ou generalidades de cada lugar, paisagem ou 

território. 

• Seleccionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolvam a observação dos 

processos de formação e transformação dos territórios, tendo em vista as relações de 

trabalho, a incorporação de técnicas e tecnologias e o estabelecimento de redes 

sociais. 

• Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e 

degradação da vida no mundo, tendo em vista o conhecimento da sua dinâmica e a 

mundialização dos fenómenos culturais, económicos, tecnológicos e políticos que 

incidem sobre a natureza, nas diferentes escalas – local, regional, nacional e mundial. 

 

- Contextualização Sócio-Cultural, desenvolvendo atitudes “sustentadas nos 

conhecimentos relativos às localizações e características dos lugares e das populações que 

neles vive e trabalham” (Câmara e al., s.d.,  p.7):   

• Reconhecer a importância dos processos históricos, construídos em diferentes tempos 

e dos processos contemporâneos, conjunto de práticas dos diferentes agentes, que 

resultam em profundas mudanças na organização e no conteúdo do espaço. 

• Compreender e aplicar no quotidiano os conceitos básicos da Geografia. 

• Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, sociais, 

económicas, culturais e políticas em diferentes escalas de análise desde o lugar até ao 
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mundo, comparando, analisando e sintetizando a densidade das relações e 

transformações que tornam concreta e vivida a realidade. 

Na distinção entre as práticas docentes reconhecidas como passíveis de superação e 

aquelas consideradas desejáveis, grupos de Geografia concordam com Cavalcanti (2002) 

que diz que,  
 

Para haver um ensino de Geografia com bases críticas, é necessário que haja um 

professor que exerça o papel de mediador desse processo, com um determinado tipo de 

mediação – que requer domínio de conteúdos, pensamento autónomo para formular sua 

proposta de trabalho, sensibilidade para dirigir o processo em todas as etapas e nos 

diferentes momentos para o aluno.   (p. 195) 
 

É importante que os conteúdos ao serem estudados promovam a compreensão, por 

parte dos alunos, de como as diferentes sociedades estabeleceram relações sociais, políticas 

e culturais que ressaltaram e ressaltam em uma apropriação histórica da natureza pela 

sociedade, de nela intervir e transformá-la.  

Considera-se importante que os conhecimentos prévios dos alunos sejam tomados em 

consideração para que as suas aprendizagens sejam contextualizadas, permitindo-lhes não 

apenas perceber as questões socioculturais e a dinâmica da natureza, mas também 

compreendê-las, sabendo efectuar uma forma singular de pensar sobre as propostas de 

acções colectivas da sociedade em relação ao espaço geográfico. 

Todas as disciplinas que compõem a área de Ciências Humanas devem contribuir para 

a construção do conhecimento dos alunos. Nesse processo de ensino e aprendizagem 

devem ser viabilizados os caminhos para que o aluno se identifique como actor na 

construção desses múltiplos conhecimentos e múltiplos espaços, incentivando-o ao 

desenvolvimento de competências e habilidades. 

A Geografia deve proporcionar o entendimento e a representação gráfica de um mundo 

dinâmico e passível de transformação, pois os homens, ao relacionarem-se em sociedade e 

com a natureza, estão sempre produzindo mudanças e reproduzindo relações sociais. A 

partir da compreensão das múltiplas relações em diferentes sociedades e em diversas 

épocas estabelecem com a natureza uma construção de espaço geográfico, sendo assim 

possível adquirir consciência de actuação cidadã individual e colectiva dentro da uma 

sociedade. 
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Considerando a Geografia como ciência globalizante e integradora de várias áreas do 

conhecimento, os pressupostos metodológicos apontam para:  

- a vivência escolar voltada para o desenvolvimento da cidadania; 

- a valorização do espírito crítico e questionador do aluno; 

- o aproveitamento do conhecimento prévio do aluno na organização espacial do local de  

   seu quotidiano; 

- o trabalho de construção de conceitos básicos sobre o meio ambiente, estimulando a  

   compreensão da produção social em consonância com a sustentabilidade do planeta  

   Terra; 

- o desenvolvimento do respeito e da convivência com as diferenças existentes, respeitando  

   e fazendo respeitar quaisquer tipos de relação e/ou aceitação  entre as pessoas,  

   favorecendo o exercício do multiculturalismo e a inserção de educandos com  

   necessidades educativas especiais  no meio escolar; 

- a pesquisa e a prática de diferentes formas de acção docente que possibilitem a  

   concretização de uma sociedade mais justa e democrática. 

Estes pressupostos devem estar presentes em todas as etapas da escolaridade, 

objectivando revelar ao aluno que a cidadania é também o sentimento de pertencer a uma 

realidade na qual as relações entre a sociedade e a natureza formam um todo integrado, 

constantemente em transformação, produzindo-se e (re)produzindo-se. 

Este processo de ampliação, reformulação e sistematização é sempre inacabado ao 

longo da vida de uma pessoa, mas a escola tem um papel importante na sua consolidação. 

A Geografia, como leitura do mundo em que vivemos é uma construção gradual, que 

ocorre na escola à medida que os alunos aprendem a observar, questionam-se sobre o que 

observam, descrevem, comparam, constroem explicações, representam mentalmente e num 

espaço (geográfico e/ou cartográfico) acontecimentos sociais e naturais de forma cada vez 

mais ampla, considerando dimensões de tempo e do espaço. 

Santos (1987) refere essa intencionalidade de ensino sendo expressa no conceito de 

espaço geográfico, visto por ele como um “conjunto indissociável de sistema de objectos 

(redes técnicas, prédios, ruas) e de sistemas de acções (organização do trabalho, produção, 

circulação, consumo de mercadorias, relações familiares quotidianas) que procura revelar 

as práticas sociais dos diferentes grupos que nele produzem, lutam, sonham, vivem e fazem 

a vida caminhar” (p.75). 

No ensino da Geografia os professores e os alunos deverão procurar trabalhar com o 

entendimento de que a sociedade e a natureza constituem a base material ou física com a 
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qual o espaço geográfico é construído e organizado, com desigualdades e contradições, a 

partir das relações sociais e das relações de produção. Por isso, o ensino da Geografia não 

se restringe à exposição do professor, à leitura do livro didáctico, à memorização de 

conceitos ou a respostas a questionários. É algo muito mais complexo e desafiador. 

Envolve a compreensão de um modo de pensar e explicar o mundo, pautada em noções, 

conceitos, procedimentos e princípios através dos quais os factos são estudados e 

contextualizados no tempo e no espaço. 

O trabalho do professor de Geografia precisa ser fundamentado numa ampla variedade 

de materiais que possibilitem planear situações didácticas susceptíveis de desenvolver 

competências, sendo necessária essa articulação ampla de conteúdos que foi referida. Criar 

situações que permitam aos alunos progredir nas suas aprendizagens sobre o mundo e sua 

própria vida, nas diferentes paisagens que compõem esse mundo é a “meta geográfica” da 

sala de aula. Assim, os materiais devem ser promotores de discussões e favorecer o 

desenvolvimento de uma atitude participativa e cívica perante os temas abordados. Podem 

conter ou permitir ao professor planificar actividades em que os alunos são convidados a 

informar e a informarem-se, comunicar e influenciar colegas ou outros intervenientes da 

comunidade escolar e, até, abarcar a comunidade mais ampla na sua compreensão de que 

todos fazem parte dos assuntos e problemas discutidos pela escola, desenvolvendo assim 

competências de cidadania e podendo transmitir e absorver valores. São exemplos acções 

relacionadas com a conservação ambiental, a relação entre qualidade de vida e saúde, a 

valorização da pluralidade cultural e da diversidade ambiental, o ingresso no mundo do 

trabalho e as desigualdades socioeconómicas. 

Os materiais escolhidos pelos professores para o seu trabalho didáctico podem também 

dar ênfase aos temas que possibilitem a criação de projectos que envolvam mudanças de 

atitudes e discussão dos valores dos próprios alunos. Por isso, costuma-se dizer que o 

professor de Geografia não deve restringir o seu trabalho ao uso de um único tipo de 

material, por exemplo, o livro didáctico. Mas deve ser polivalente na utilização de todos os 

recursos que o rodeiam, desde a utilização dos mapas, fotografias (aéreas ou outras), das 

informações que passaram na comunicação social, ao recorte de revistas, à utilização da 

informação na Internet, etc. Defende-se, assim, que qualquer material didáctico precisa 

entrar na sala de aula mediante uma planificação que permita ao aluno desenvolver 

conhecimentos conceptuais, procedimentais e de atitude através do seu uso, os quais lhes 

permitiram desenvolver competências. Tradicionalmente, os materiais têm sido mais 

utilizados como fonte de informação conceptual, mas tem-se verificado que os professores 
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começam a planificar utilizando cada vez mais, outros recursos que possibilitem ao aluno 

confrontar conhecimentos, desenvolver habilidades, problematizar questões geográficas, 

etc. Ou seja, o aluno tem maior facilidade em desenvolver as competências. Os materiais 

podem e devem promover a aprendizagem, pois devem envolver os alunos em situações 

concretas de estudo, cuja realização implica a aprendizagem de procedimentos, valores e 

atitudes característicos do trabalho do aluno e simultaneamente o seu desenvolver de 

competências. 

 
 
2.5 VALORES E ATITUDES EM GEOGRAFIA 
 

O tema atitudes e valores adquiriu maior relevância com o novo modelo curricular, no 

qual se espera que os alunos desenvolvam atitudes positivas em relação a todos os campos 

de intervenção dos vários programas curriculares. Mas, é difícil definir atitudes e valores e 

simultaneamente estimulá-los nos nossos alunos. Segundo Beraza (2000, p.22) estes 

conceitos podem ser definidos da seguinte forma: 

 

Figura 3- Atitudes e Valores 

 

 

O QUE SÃO?                                                                                             TIPOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

        COMO SE DESENVOLVEM? 

 

 

 

Pode-se clarificar o conceito de atitude como um “conjunto de conhecimentos, 

afectos e condutas que possuímos a respeito do objecto, da pessoa, da ideia ou da situação 

Disposição pessoal 
+ 

Actuação 
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Bolívar 
- Relacionados com os conteúdos conceptuais 
- Relacionados com áreas disciplinares 
- Relacionados com valores morais 

Zabalza 
- Relacionados consigo mesmo, a escola e as  
  aprendizagens 
- Relacionados com valores educativos 
- Relacionados com conteúdos da instrução 

1- Resultado da socialização 
2- Resultado da maturação e do 

desenvolvimento cognitivo 

Características: 
- Oriundas da experiência 
- Função adaptativa 
- Estáveis mas susceptíveis de  
  ser modificadas 
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sobre o qual se projecta a nossa atitude.” (Beraza, 2000, p.23) As atitudes, no fundo, 

definem o tipo de relação que uma pessoa mantêm com algo (coisa, pessoa, ideia, etc.), são 

aprendidas, preparam uma acção e são favoráveis ou desfavoráveis para o objecto segundo 

Fishbein e Azjen (1977) citados por Beraza (2000). Para que uma atitude se altere será 

necessário que se alterem as componentes básicas que a desenvolveram.  

A educação em valores aponta para “o perpétuo debate sobre qual a cultura relevante 

que merece ser seleccionada e ensinada nas escolas.” (Bolívar, 2000, p.126). Mas a nossa 

situação actual adquire características próprias, não nos podemos esquecer que estamos 

inseridos numa sociedade multicultural, multi-ética, multi-religiosa, entre outras 

características. E que não conseguimos “medir” valores sócio-culturais e religiosos. Mas 

podemos, ou pelo menos podemos tentar, transmitir valores de respeito para com hábitos, 

tradições e religiões diferentes daquelas em que estamos inseridos culturalmente. Neste 

âmbito a Geografia tem um papel relevante. 

Segundo as Orientações Curriculares, o “ensino da Geografia desempenha um papel 

fundamental na formação e na informação dos futuros cidadãos acerca da Europa e do 

Mundo, enquanto sistemas compostos por factos diversos que interagem entre si e se 

alteram constantemente.” (Câmara e al., s.d., p. 6)  

Partindo deste princípio, podem os professores de Geografia ajudar os seus alunos a 

saber o que existe, onde e porque existem certos fenómenos e porque ocorrem nuns lugares 

e não noutros, etc. No entanto não devem nunca descorar os conhecimentos que o aluno já 

adquiriu, quais os valores que lhe estão enraizados e o porquê de determinadas atitudes. A 

definição dos temas propostos deve passar pela planificação do professor individualmente 

e em grupo disciplinar, para uma maior homogeneidade dos temas a abordar na escola e ter 

como objectivo garantir ao aluno uma análise crítica da relação entre a sociedade e o 

espaço, além de permitir a compreensão de uma visão geográfica a nível macro e/ou micro, 

visando a sua inserção na construção da sociedade. 

A Geografia é uma ciência que nos últimos anos se tem alterado no modos de 

planificar e preparar as aulas, pois tem rompido com o estudo geográfico voltado para a 

descrição e para a memorização e tem apostado na interdisciplinaridade dos saberes para o 

desenvolvimento de competências, tendo em consideração os valores culturais, sociais, 

religiosos ou outros em que os alunos estão inseridos. Esta ciência tem-se ressentido, tal 

como outras ciências, da crise de paradigmas de uma sociedade globalizada, que transita 

entre a modernidade e a pós-modernidade. A complexidade deste momento constitui um 
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desafio para a comunidade educacional, estimulando a reflexão crítica e a acção coerente 

com princípios éticos para a melhoria das condições de vida das populações. 

É de salientar que o aprofundamento dos temas varia de acordo com o ano de 

escolaridade, a turma e a realidade em que a escola e os alunos estão inseridos. Esta 

realidade não apenas orienta para a escolha dos temas como possibilita a percepção que os 

alunos têm sobre os mesmos de cumprir o estipulado nas orientações curriculares “os 

temas programáticos podem ser estudados separadamente ou de forma integrada.” (Câmara 

e al., s.d., p.9). Os temas não são estáticos, permitindo ao professor uma gestão do 

currículo que seja a mais adequada aos seus alunos, à excepção do tema A que é 

obrigatório no sétimo ano de escolaridade. 

Para a concretização de tarefas em sala de aula, é fundamental que o professor as tenha 

planificado acentes em situações que permitam ao aluno conhecer e utilizar procedimentos 

como a observação, a descrição, a experimentação, a analogia e a síntese, considerando a 

especificidade e a contextualização dos processos, questões, fenómenos, factos e conceitos 

geográficos. E, nunca esquecendo a localização geográfica de cada elemento em estudo, “a 

escala de análise dos estudos a realizar deve ser seleccionada de modo a evidenciar os 

fenómenos geográficos em estudo.” (Câmara e al., s.d., p. 9)  

A linguagem cartográfica ocupa também um lugar de importância, desde o início da 

escolaridade, contribuindo para que os alunos venham não só a compreender e a utilizar 

uma ferramenta básica de leitura do mundo, os mapas, mas também a desenvolver 

capacidades relativas à representação do espaço. 

As formas mais usuais de se trabalhar a linguagem cartográfica na escola ainda são 

situações nas quais os alunos têm de colorir mapas, copiá-los, escrever os nomes de rios ou 

cidades, memorizar as informações neles representadas. Contudo esse tratamento 

metodológico não garante que eles construam os conhecimentos necessários, tanto para ler 

mapas quanto para representar o espaço geográfico. Para que tal se concretize, é preciso 

partir da ideia de que a linguagem cartográfica é um sistema de símbolos que envolve 

proporcionalidade, uso de signos ordenados, técnicas de projecção e de análise das 

representações. A leitura de representações cartográficas também pretende atender a 

diversas necessidades, das mais quotidianas (chegar a um lugar que não se conhece, 

entender um trajecto, por exemplo) às mais específicas (como delimitar áreas de 

plantações, compreender zonas de influência do clima, etc.). 

Outra abordagem das questões geográficas, compatível com a proposta curricular em 

foco, inclui o uso dos meios de comunicação e as novas tecnologias de informação. Os 
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cuidados com essa utilização também incluem a formação de atitudes e o desenvolvimento 

de procedimentos, preferencialmente trabalhados numa perspectiva interdisciplinar e sem a 

limitação tecnicista da Geografia, mencionada como tradicional. 

O estudo do meio constitui outra alternativa metodológica bastante específica do 

ensino de Geografia, proporcionando a abordagem das questões ambientais, sociais, 

políticas, económicas, culturais, entre outras. Além disso, proporciona a observação, a 

compreensão, a avaliação e a intervenção em processos físicos da natureza. 

Essas alternativas metodológicas têm em sua essência a aplicação de princípios como: 

pesquisa, observação, carácter de problematização, pesquisa e análise de dados, 

formulação, reflexões e sínteses sobre os assuntos estudados. Precisam, também, 

considerar a perspectiva da formação crítica para uma cidadania participativa na sociedade 

em que estamos inseridos. 

Também a utilização dos equipamentos e a planificação das aulas de Geografia têm 

hoje mais cuidados na sua utilização do que no passado, pois a disponibilidade de oferta é 

maior e mais acessível. Constituem alternativas didácticas e incentivadores para os alunos, 

estimulando a sua curiosidade, interesse e participação na realização das tarefas propostas. 

Assim, projectar um filme, pesquisar na Internet, procurar um texto, assistir a um programa 

televisivo, escrever um texto ou realizar um trabalho no computador são acções que se 

tornam educativas pela intencionalidade pedagógica de ensinar e de aprender. Santos 

(1999) explicita bem a questão, ao afirmar: 
 

Cada gesto, cada palavra, dentro de uma casa de ensino, têm de ser precedidos de uma 

indagação de sua finalidade. Não é a informação em si que é importante, mas a sua 

organização face a uma finalidade. É preciso esquecer esse elogio isolado às coisas, 

ainda que pareçam inteligentes, e buscar a inteligência das coisas mediante a 

solidariedade ... (p.5) 
 

Destaca-se assim a necessidade de promover a aprendizagem voltada para a promoção 

do ser humano, para a distribuição mais justa da produção de bens/serviços entre as 

pessoas e para a manutenção/sustentabilidade do sistema Terra. A Geografia é uma das 

ciências cujo ensino pode contribuir para a satisfação dessas necessidades. A grande 

importância da Geografia é conseguir desenvolver nos alunos competências que lhes 

permitam conseguir representar e codificar o espaço e como leitores de informação 
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consigam compreender o que está representado, utilizando essa informação, por exemplo, 

na leitura da planta de uma cidade a visitar. 

Considerando-se a responsabilidade do professor, diante dessas demandas, é preciso 

enfatizar que tanto as possibilidades tecnológicas mais recentes nas infra-estruturas 

escolares, quanto aquelas mais tradicionais, como o uso do quadro e do giz, do livro 

didáctico, de cartazes, de jornais ou de revistas, devem ter cuidados didáctico-pedagógicos 

para que alcancem resultados pretendidos e ajudem na transmissão de valores, originem 

reflexão e/ou ponderação de atitudes e desenvolvam competências previstas para esse ano 

e/ou ciclo. Também a relação que o professor estabelece na utilização de imagens e de 

paisagens, e suas respectivas interpretações, com a sua complexidade de fenómenos em 

estudo e dos seus respectivos processos devem estimular o exercício constante de 

diversificação do uso dos recursos didácticos disponíveis em sala de aula, além de 

provocar a criatividade na exploração de possibilidades presentes no quotidiano do aluno, 

tais como as propagandas, a literatura ou as obras de arte. 

A interdisciplinaridade precisa ser considerada como a proposta educativa por 

excelência, capaz de promover o diálogo entre os professores, usando os seus respectivos 

saberes, mas, segundo Fernandes (2004) como uma possibilidade de visão do mundo em 

desenvolvimento,  
 

superando o que diz respeito ao conteúdo e/ou conhecimento relativo de uma disciplina como uma 

busca de ultrapassagem das fronteiras estabelecidas arbitrariamente num dado momento histórico e, 

especialmente, como tentativa do resgate da totalidade para superar a fragmentação da própria vida, 

compreendendo a vida em sua complexidade, conexões, interacções, relações, reorganizações e 

transformações em movimento permanente. (p.147) 

 

Associando esta compreensão ao carácter da Geografia como ciência de análise e 

síntese da percepção de mundo, a prática docente trabalhará as interfaces das categorias 

espaço/tempo, identidade/diversidade, lugar/território, poder/saber, trabalho/consumo, 

natureza/sociedade, local/mundial, cultura/inclusão, entre outras, para a formação do 

sujeito como cidadão activo na sociedade em que se insere. 

  Assim, podem-se definir objectivos do estudo para a Geografia como os que se 

enumeram: 

            - Desenvolver o raciocínio geográfico e o senso crítico a partir da Geografia do 

quotidiano local/nacional/mundial e das sistematizações de aprendizagens 

escolares;  
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- Estimular a compreensão das relações entre a dinâmica da natureza e as dinâmicas 

sociais como processo de permanente (re)construção do espaço geográfico; 

- Compreender o espaço e a temporalidade dos fenómenos geográficos em suas 

dinâmicas, interacções e contradições; 

- Valorizar o conhecimento produzido pela investigação das categorias e dos 

fenómenos geográficos, e suas múltiplas manifestações, para manutenção da 

sustentabilidade do planeta Terra; 

- Perceber o ser humano como agente activo na construção de relações sociais que 

respeitem e admitam as diferenças entre as pessoas, no processo de sua inserção 

multicultural; 

- Desenvolver habilidades e capacidades para a leitura de representações 

geográficas e para utilização de mapas no quotidiano de factos, fenómenos e 

processos geográficos, em diferentes escalas e a partir de diferentes instrumentos 

e técnicas específicas da cartografia, assim como de diferentes tipos de 

linguagens; 

- Reconhecer impactos resultantes das produções sociais e dos processos da 

natureza no meio ambiente; 

- Analisar intervenções sobre a organização do espaço geográfico para melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis nele; 

- Relacionar a ética ao consumo para o exercício pleno da cidadania no espaço 

local/nacional/mundial e com o conceito de globalização; 

- Valorizar o património natural e cultural, local, nacional e mundial, por meio da 

pesquisa e da acção, para garantir a sua manutenção e usufruto pelas populações. 

Para a concretização destes ou de outros objectivos, é necessário que o professor 

desenvolva as competências dos seus alunos através de trabalhos “por problemas e por 

projectos, propor tarefas complexas e desafios que incitem os alunos a mobilizar seus 

conhecimentos e, em certa medida, completá-los. Isso pressupõe uma pedagogia activa, 

cooperativa, aberta para a cidade ou para o bairro, seja na zona urbana ou rural.” 

(Perreund, 2000). 

 

 
2.6 OS MANUAIS ESCOLARES 

 
 Após as considerações já efectuadas e antes de concluir o enquadramento teórico deste 

estudo, será altura de abordar uma das principais vertentes do currículo: os manuais 
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escolares. Estes constituem-se como os principais instrumentos do trabalho de professores 

e de alunos, orientando, de certo modo, todo o processo de ensino-aprendizagem. Eles 

traduzem as orientações curriculares e sugerem abordagens pedagógicas a desenvolver em 

contexto de sala de aula ou fora dele, dando assim corpo ao currículo. Muitos professores 

partem deste recurso para planificar as suas acções de ensino-aprendizagem e assim 

orientam conteúdos e estratégias didácticas. Apesar de actualmente existir grande 

proliferação de recursos multimédia, as nossas escolas e o nosso ensino ainda se encontram 

muito vocacionados para o uso de texto escrito, conseguindo este dominar o ensino. Por 

esta razão e pela grande importância dada aos manuais, os discursos neles subjacentes a 

nível social, cultural e ético, são de grande importância pois transmitem valores e 

influenciam atitudes e comportamentos. Os manuais continuam a ocupar lugar de destaque 

nos trabalhos de alguns autores e investigadores, sendo por vezes considerados “uma voz 

com um grande número de auditores e com muito poder” (Santos, 2001, p. 137). 

 Mas, quando se lê um texto, se interpreta uma paisagem, um mapa ou uma figura, a 

interpretação realizada pelo leitor poderá não ser exactamente aquela que o autor queria 

passar. Estes factos, num contexto educativo e mais especificamente na transmissão de 

valores, remetem-nos para a importância da atitude do professor perante os factos. Este 

actor tem um papel fundamental no ensino (principalmente em alunos mais novos, como é 

o caso do terceiro ciclo do ensino básico) com as atitudes que revela em sala de aula, para 

com os textos ou as imagens representadas no manual, assim como pelos valores que pode 

transmitir na interpretação que realiza do manual a utilizar, ou de outro, e pode aproveitar 

todos os conteúdos para uma formação integral dos alunos. 

 Em Geografia, e na maior parte dos manuais desta disciplina no nosso país, todos os 

autores tem o cuidado de proporcionar discussão sobre a relação entre esta ciência, a 

sociedade e o espaço, favorecendo, por isso, a formação cívica dos alunos e ajudando os 

professores a desenvolverem essas competências, por isso Santos (2001) menciona que o 

manual é tão importante que “condiciona mesmo o sucesso ou insucesso do sistema 

escolar” (p. 130). 

A. M. Lourenço (1997) desenvolveu um estudo sobre o discurso pedagógico dos 

manuais escolares das Ciências Naturais do 7º Ano de escolaridade, apoiando-se numa 

análise sociológica. A autora atribui um papel fundamental aos manuais como veículos de 

informação e defende que eles definem o que tem valor e legitimam a cultura da sala de 

aula. Ao estudar as mensagens contidas nos três manuais escolares, mencionados no seu 
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estudo, e ao tentar perceber até que ponto o discurso pedagógico recontextualiza o 

programa oficial, a autora conclui o seguinte: 

- os contextos de aprendizagem dos manuais respondem mais a um controlo pela parte do 

  transmissor do que pelo receptor;  

- apresentam os conteúdos científicos de forma factual, denotando um afastamento entre o  

  conhecimento académico e o quotidiano; 

- evidenciam alguma possibilidade de recontextualização diferenciada da mensagem 

  sociológica veiculada pelo programa oficial. 

 Também L. A. Baião (2005) analisou manuais escolares de Inglês e Alemão no Ensino 

Secundário, apoiando-se sobre as dimensões sociológica e pedagógica dos manuais, tendo 

como finalidade analisar valores e atitudes que estes pudessem transmitir. Esta autora 

atribuiu, também, um papel fundamental aos manuais como veiculadores privilegiados de 

informação e como instrumentos importantes para a dinamização da sala de aula. Ao 

analisar os manuais e ao tentar perceber como estes reconstituem os programas oficiais, a 

autora chegou às seguintes conclusões: 

- os manuais facilitam a promoção de valores e atitudes que consagrem aos jovens uma  

  vivência dignificante tanto ao nível pessoal como sociocultural; 

- proporcionam um trabalho interessante e eficaz, que pode ser desenvolvido em grupo, em 

  pares ou individualmente, procurando promover a autonomia progressiva dos alunos, ao  

  mesmo tempo que os encaminha para o espírito de tolerância e de cidadania; 

- ajudam os alunos a encararem diferentes formas de pensar e conduzem-nos num processo 

  de construção activa de aprendizagens; 

- têm a existência de rubricas específicas relativamente à promoção de valores e atitudes 

  que permitem, aos jovens, uma postura ética; 

- são um meio de aprendizagem reflexiva e participativa, coerente, com as finalidades do  

  ensino, com os objectivos do Ensino Secundário, com os pressupostos de uma educação  

  para a cidadania.  

 Perante estas conclusões, o papel do professor é reforçado pela sua autonomia, pela 

facilidade de inovação e de adequação aos conteúdos, ao espaço e à cultura escolar e social 
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em que os alunos estão inseridos, favorecendo processos de socialização no meio. É 

reconhecido, no estudo, que os professores disponham de instrumentos conceptuais que 

permitam uma escolha de livros cuja mensagem sociológica se dirija às necessidades de 

todos os alunos. Mas é feita uma ressalva que vai no sentido de que os manuais tenham 

uma organização pedagógica diferenciada, que permita ao professor adequar o ensino aos 

diferentes alunos e que lhes possibilite vários graus de controlo. Este requisito permitirá ao 

manual funcionar como um processo que, nos domínios socioafectivo e cognitivo, crie 

desafios aos alunos e lhes possa possibilitar o desenvolvimento de competências a vários 

níveis, consoante a sua autonomia, responsabilidade, iniciativa, espírito crítico, criatividade 

e tomada de decisões. 

 Relativamente às propostas de actividades constantes nos manuais escolares, cabe ao 

professor a sua análise minuciosa de modo a seleccionar manuais que orientem as 

actividades propostas consoante a sua prática lectiva e simultaneamente promovam o 

desenvolvimento de competências perante os conteúdos que são abordados pela disciplina. 

Pensa-se assim, em manuais com actividades que permitam um desenvolvimento cognitivo 

e socioafectivo em detrimento da memorização e da aquisição mecânica dos 

conhecimentos. Nesta perspectiva, o professor deve, não só ter em conta os objectivos, os 

conteúdos e as competências definidas no programa a que o manual responde, mas também 

a zona proximal de desenvolvimento do grupo de alunos a quem ele se destina (Fernandes, 

2001). 

 Na escolha de um manual didáctico, o professor, deve sempre ter presente que este 

recurso deve conter linguagem apropriada à idade do aluno e as actividades que o integram 

não se devem afastar da estrutura cognitiva da população a que se destina. Assim como não 

deverá esquecer o ambiente sociocultural em que os seus alunos se inserem, de modo a 

permitir a ocorrência da assimilação e da acomodação de novas aprendizagens. 

Simultaneamente, o professor deve colaborar com as várias necessidades dos seus alunos, 

de forma a clarificar as tarefas pedidas e a incentivar a perseverança daqueles que 

apresentam maiores dificuldades na compreensão ou resolução de algumas actividades e 

que facilmente tendem a desmotivar-se e a abandonar as tarefas. É necessário ter em 

consideração, aquando da escolha do manual escolar, que o mesmo não contenha formação 

de estereótipos, de etnocentrismos ou de preconceitos (a qualquer nível). Mas deve 

fornecer um leque variado de estratégias e actividades que estimulem no aluno a 

autonomia, a criatividade, que respeite os seus diferentes ritmos e capacidades de 
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aprendizagem, de maneira a responder ao pressuposto da igualdade de oportunidades 

definido pelos documentos legais orientadores dos currículos das disciplinas.  

  Os factos até aqui mencionados, quanto à preocupação na escolha dos manuais 

escolares, traduzem a definição deste como instrumento de trabalho impresso, com 

determinada estrutura, que deverá obedecer às orientações curriculares e ser dirigido ao 

aluno, permitindo-lhe o desenvolvimento de capacidades socio-cognitivas, de mudança de 

atitudes; aquisição de conhecimentos propostos nas orientações curriculares/programas em 

vigor (Portaria nº 1628/2007 de 28 de Dezembro, artigo 3.º) e desenvolvimento de 

competências a nível de ano e/ou ciclo de escolaridade e integram os critérios para sua 

apreciação (Portaria nº 1628/2007 de 28 de Dezembro, artigo 7º). 

 O ensino encontra-se ainda bastante padronizado, uma vez que os alunos são 

submetidos aos mesmos estilos de aprendizagem por disciplina e os hábitos pouco ou nada 

se alteram de escola para escola. Assim, o manual escolar é muitas vezes “o principal guia 

curricular de muitos professores” (Santos, 2001, p. 134). Por isso, a sua escolha deverá ser 

bem ponderada, rigorosa, crítica, reflectiva do modo de trabalho do (s) professor (es) dessa 

escola, a fim de poder reflectir as finalidades e os objectivos propostos nos programas 

oficiais e que ajude a atingir as metas propostas no Projecto Educativo de Escola. 

  Esta escolha deverá ter em conta o trabalho desenvolvido pelos professores a nível da 

sua disciplina e do departamento em que se inserem, pois assim poderão realizar um 

trabalho cooperativo baseado em interdisciplinaridade, podem reflectir no modo a 

desenvolver as competências nos alunos através de um trabalho contínuo e reflexivo e 

simultaneamente estabelecer planos de acção educativos que incluam uma formação 

integral dos alunos pautada pela promoção de valores, atitudes e competências que ajudem 

a uma integração, ou maior integração, do aluno no espaço e na sociedade de hoje e do 

futuro.
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CAPITULO 3 -  METODOLOGIA DESENVOLVIDA 

 
 
 
 

3.1 PLANO DE INVESTIGAÇÃO 
 
 Com esta investigação pretende-se estudar o currículo nacional, as orientações 

curriculares, manuais e professores, sendo estes actores fundamentais no ensino. Nas suas 

representações e actos docentes estes transmitem directa ou indirectamente valores e 

reflectem nas suas atitudes, actos que podem ou não influenciar os alunos nas suas 

competências, principalmente as de cidadania que cada vez mais se requer seja activa e 

participativa na sociedade. Pretende-se assim fazer uma abordagem de práticas descritivas 

e interpretativas. 

 Neste contexto, considerou-se pertinente a utilização de uma investigação qualitativa, 

pelas características inerentes ao estudo e pela diversificação de fontes a utilizar, sendo 

estas principalmente descritivas. De acordo com Bogan e Biklen (1994), a expressão 

“investigação qualitativa”, é utilizada “como um termo genérico que agrupa diversas 

estratégias de investigação que partilham determinadas características. Os dados recolhidos 

são designados por qualitativos, o que significa ricos em pormenores descritivos 

relativamente a pessoas, locais e conversas,...” (p. 16). Neste tipo de investigação é 

privilegiado, especialmente, “a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva 

dos sujeitos da investigação.” (1994, p.16). Os dados são recolhidos “ em função de um 

contacto aprofundado com os indivíduos, nos seus contextos ecológicos naturais” (1994, 

p.16).  

Esta investigação tem como metodologia uma análise qualitativa, que permite 

descrever e explicar a realidade em estudo. Tem por base a análise de conteúdos do 

currículo nacional do Ensino Básico – competências gerais, essenciais e especificas, das 

orientações curriculares de Geografia do Terceiro Ciclo do Ensino Básico, de manuais 

adoptados pelas escolas onde leccionam os participantes e de entrevistas realizadas a 

professores de Geografia, de Escolas Básicas dos subúrbios da Grande Lisboa, tendo 

leccionado esta disciplina pelo menos nos últimos três anos consecutivos.  Assim pretende-

se conhecer e perceber como as concepções e as práticas dos professores interferem ou não 

na promoção de valores e atitudes que promovam a prática de cidadania nos alunos.  

As questões empíricas, que constituem o problema de investigação, procuram respostas 

nas orientações curriculares para o Terceiro Ciclo do Ensino Básico, no desenvolvimento 
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de competências nos alunos principalmente a nível da cidadania, nos manuais adoptados e 

como estes abordam as competências de cidadania a desenvolver nos alunos, nas 

representações e concepções pedagógicas dos professores sobre o desenvolvimento das 

competências de cidadania previstas nas orientações curriculares. 

 Neste último ponto, pretende-se compreender como é que os professores na sua prática 

lectiva transmitem, ou não, valores e atitudes e desenvolvem competências de cidadania 

nos seus alunos. Seguimos a linha de pensamento de autores que defendem que “o enfoque 

da investigação qualitativa na percepção da realidade permite diferentes e, por vezes, 

inesperados pontos de vista” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 291). Como consideram estes 

autores, “a ênfase interaccionista simbólica na compreensão da forma como um conjunto 

de pessoas, numa determinada situação, dá sentido ao que lhes está a acontecer, encoraja 

uma compreensão empática dos diferentes pontos de vista” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 

291). Com este conhecimento poderemos perceber como as práticas e as concepções dos 

professores ajudam a desenvolver as competências oficialmente recomendadas através das 

orientações curriculares. 

 
 
    3.2 MODO DE INVESTIGAÇÃO 
 

Ao longo desta investigação procurou-se efectuar uma recolha de dados, de natureza 

qualitativa, através da análise documental das orientações curriculares e das competências 

gerais, essenciais e especificas, dos manuais adoptados, da realização de entrevistas a 

professores de Geografia, assim como de outros contactos para maior fundamentação das 

suas práticas lectivas. Nestes contactos destaca-se a entrevista realizada à Presidente da 

Associação de Professores de Geografia, a qual é analisada no capítulo seguinte.  

No que diz respeito às entrevistas, estas permitiram um desenvolvimento e clarificação 

da problemática em estudo (Bell, 1997, p. 118), foi pedida autorização aos participantes 

para a gravação das mesmas, tendo sido autorizada. Posteriormente procedeu-se ao registo 

(transcrição/protocolo) destas, à sua validação por cada participante no estudo e à sua 

análise de conteúdo, resultados descritos no capítulo que se segue. 

No que respeita à recolha documental, foram analisadas as competências gerais, 

essenciais e específicas do currículo nacional, as orientações curriculares de Geografia 

para o Terceiro Ciclo do Ensino Básico a nível de sete categorias de análise: princípios e 

valores orientadores do currículo, orientações metodológicas, conteúdos, articulação entre 

competências gerais, essenciais e especificas, experiências de aprendizagem, competências 
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especificas de final de ciclo e avaliação. Não esquecendo que estas são linhas gerais, 

orientadoras das aprendizagens e de uma educação global que pretende desenvolver nos 

jovens competências que possam ser aplicadas no seu quotidiano. Grande parte destas 

orientações é visível nos manuais escolares. É neste âmbito que se procurou uma análise 

dos mesmos, elaborando quadros de análise de conteúdo semelhantes aos utilizados nas 

orientações curriculares. Esta análise tem em consideração o cruzamento de informação 

existente nos manuais e nos respectivos documentos orientadores que lhes serviram de 

base. Os resultados obtidos por esta análise, estão expressos no capítulo 4. 

 

 

3.3 PROCESSO DE RECOLHA E DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Para desenvolver este trabalho baseamo-nos em análise documental, entrevistas semi-

estruturadas e análise de manuais escolares. 

Na análise documental procurou-se basear a investigação num “triplo plano: político e 

social, teórico e metodológico” (Afonso, 2005, p.50). Tentou-se contextualizar o problema 

a investigar, assim como o enquadramento político e social relevante para a sua 

compreensão. Procurou-se identificar os campos teóricos do problema efectuando uma 

reconceptualização do mesmo, situando-se “na geografia” da pesquisa já realizada no 

âmbito da problemática em causa.” (Afonso, 2005, p.51). Baseamo-nos, assim, em 

estratégias bem definidas, começando por identificar, analisar e avaliar a investigação já 

realizada em Portugal sobre o tema em estudo, a qual se baseia principalmente em artigos 

científicos. Passou-se depois a identificar pistas de investigação resultantes da avaliação da 

pesquisa anteriormente efectuada; com esta pretendemos aprofundar temáticas ainda 

insuficientemente tratadas. Concretizou-se como seria o desenvolvimento da estrutura 

conceptual específica do estudo. Por fim, foram ponderadas as eventuais vantagens e 

limitações das opções tomadas, tentando articular as opções teóricas, conceptuais e “juízos 

de avaliação sobre a viabilidade dos dispositivos de pesquisa” (Afonso, 2005, p.52) de 

cada uma das opções tomadas. 

A escolha da realização de entrevistas neste estudo deve-se, segundo Tuckman (1994), 

que cita Wilson (1977), a um dos pressupostos essenciais na metodologia descritiva que é 

“os acontecimentos só podem compreender-se se compreendermos a percepção e a 

interpretação feitas pelas pessoas que neles participam.” (p.508). Partindo deste 

pressuposto e dos objectivos que se pretendem alcançar com este estudo, realizaram-se as 
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entrevistas. Estas envolveram uma observação e uma formulação de questões com o fim de 

obtermos informações mais detalhadas acerca dos processos de representação utilizados 

pelos professores, do seu nível de compreensão dos documentos orientadores e dos 

manuais utilizados, da sua capacidade para relacionar e aplicar as orientações emanadas do 

Ministério e a sua forma de utilizar os manuais escolares ou outros recursos.  

As entrevistas foram semi-estruturadas, pouco formais e realizaram-se 

individualmente. Do ponto de vista da avaliação, as entrevistas permitiram obter dados 

referentes aos processos de pensamento dos professores, ao seu desempenho e/ou às suas 

atitudes e convicções, ao modo como utilizam documentos orientadores e manuais 

escolares. Contribuíram, também, para identificar problemas que os professores 

consideram sobre a sua prática lectiva. A mesma entrevista aplicada a vários professores 

permitiu “obter uma variedade de perspectivas sobre essa mesmas questões” (Tuckman, 

1994, p.517). 

Com a realização das entrevistas e a obtenção de dados nunca se procurou uma 

“representatividade estatística mas sim uma «representatividade social»” (Guerra, 2006, 

p.40). Após a sua realização, procedeu-se à elaboração dos protocolos e à validação pelos 

participantes, por fim realizou-se a análise de conteúdo. Toda esta fase decorreu das 

questões formuladas para o estudo, bem como da natureza dos dados que se conseguiram.  

O processo de análise dos protocolos de entrevista iniciou-se com a categorização, esta 

é a operação “através da qual os dados (invocados ou suscitados) são classificados e 

reduzidos” (Esteves, 2006, p.109) depois de terem sido identificados como pertinentes, de 

modo a alcançar os objectivos da investigação. A análise categorial das entrevistas traduz-

se numa “espécies de gavetas ou rubricas significativas que permitem a classificação dos 

elementos de significação constitutivos da mensagem” (Bardin, 2004, p.32), permitindo 

assim uma maior e mais rápida compreensão e explicação das entrevistas, ajudando a 

atingir os objectivos do estudo. Segundo Bardin (2004), “a análise de conteúdo assenta 

implicitamente na crença de que a categorização … não induz desvios (por excesso ou por 

recusa) no material, mas que dá a conhecer índices invisíveis, ao nível dos dados brutos.” 

(p.113). Na definição das categorias, tivemos como preocupação seguir os princípios 

defendidos por Bardin (2004), os quais são: a exclusão mútua, a homogeneidade, a 

pertinência, a objectividade, a fidelidade e a produtividade.  

Tendo em conta que dois dos objectivos do estudo são sobre a prática docente, reflectir 

sobre a relação entre concepções e práticas dos professores na promoção de valores e 

atitudes de cidadania para com os alunos e verificar a relação entre os valores presentes no 
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currículo formal de Geografia do Terceiro Ciclo e o trabalho dos professores que o 

leccionam, tornou-se pertinente começar por compreender como se chegou a esta 

elaboração de competências essenciais e especificas, que poderão influenciar a prática 

docente e simultaneamente compreender qual a importância do currículo nacional e das 

orientações curriculares, para os quatro participantes no estudo, no que respeita a valores e 

atitudes de cidadania; conhecer qual a importância da disciplina de Geografia na cidadania 

dos jovens, que importância é atribuída aos documentos orientadores, como planificam as 

suas aulas, quais os temas curriculares mais relevantes acerca do tema em investigação, 

que importância atribuem ou não ao manual e porquê, como avaliam e quando avaliam este 

tipo de competências e quais as suas dificuldades ou outras perspectivas por parte dos 

participantes sobre o tema em investigação. Esta análise será pormenorizada no capítulo 

que se segue (capítulo 4). Com a análise de conteúdo elaborada pretende-se “descrever as 

situações, mas também interpretar o sentido do que foi dito.” (Guerra, 2006, p.69). 

Para a análise das entrevistas construíram-se sinopses através de grelhas, nas quais a 

primeira coluna apresenta as grandes temáticas do guião da entrevista. As sinopses são 

“sínteses dos discursos que contêm a mensagem essencial da entrevista e são fiéis, 

inclusive na linguagem, ao que disseram os entrevistados” (Guerra, 2006, p.73). Com a 

construção das sinopses, segundo Guerra (2006), pretendemos reduzir o montante de 

material a trabalhar, identificando o corpus central da entrevista, permitir o conhecimento 

das diversas componentes mas principalmente da totalidade do discurso dos participantes; 

facilitar a comparação longitudinal das entrevistas e ter a percepção da saturação ou não 

das mesmas. Assim, as várias temáticas poderão ter uma leitura horizontal facilitando a 

compreensão das temáticas abordadas.  

Após a realização de uma análise vertical e outra horizontal que nos permitiu organizar 

as tipologias interpretativas, “variáveis que influenciam os fenómenos e diversidade de 

situações, expectativas e opiniões” (Guerra, 2006, p.86), estruturou-se a interpretação 

sociológica que é exigida no final da pesquisa, passando-se à divulgação dos resultados no 

próximo capítulo. 

O último passo metodológico realizado foi a análise dos manuais escolares que cada 

participante utiliza na sua escola para o Terceiro Ciclo do Ensino Básico, na disciplina de 

Geografia. Segundo Quivy e Campenoudt (2005) “ por meio dessas aulas, não são apenas 

as línguas ou as ciências que são ensinadas, mas também concepções da natureza humana, 

dos papéis masculinos e femininos, do lugar das crianças na sociedade, do sucesso social 

ou profissional ou da vida política que são inculcados aos alunos sem o seu conhecimento 
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e, em grande medida, sem o conhecimento dos próprios professores” (p.92). Mas, muitas 

destas ideologias são transmitidas pelos manuais escolares, que os professor utilizam para 

preparar as suas actividades e que os alunos utilizam para desenvolver as suas 

competências, daí a importância da sua análise. A problemática de análise dos manuais 

escolares tentou seguir o modelo anteriormente referido para as entrevistas. Começou-se 

por analisar os manuais que estão a ser utilizados pelos participantes no estudo, 

construindo para o efeito grelhas de avaliação dos mesmos. Para a constituição dessas 

grelhas tentou-se avaliar primeiramente o manual em si e posteriormente uma análise 

comparativa com o currículo nacional e com as orientações curriculares para a disciplina. 

Só mais tarde se realizou a comparação com a opinião dos participantes. Tentou-se, assim, 

“conservar um quadro teórico existente, adoptado ao problema estudado e cujos conceitos 

e ideias principais tenham sido bem apreendidos” (Quivy & Campenhoudt, 2005,p.101), 

principalmente pelos participantes no estudo e pela investigadora. 
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CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 
 Neste capítulo procuramos apresentar os resultados da nossa orientação conceptual, 

propomo-nos apresentar a análise das competências gerais, essenciais e específicas do 

currículo nacional e das orientações curriculares de Geografia para o Terceiro Ciclo do 

Ensino Básico a nível de sete categorias de análise: princípios e valores orientadores do 

currículo, orientações metodológicas, conteúdos, articulação entre competências gerais, 

essenciais e especificas, experiências de aprendizagem, competências especificas de final 

de ciclo e avaliação. Também iremos articular esta análise com a prática lectiva dos 

professores e os manuais por si adoptados. Procuraremos sempre ter em conta a 

perspectiva de uma educação que viabilize a promoção de valores e atitudes tendentes a 

uma valorização da cidadania nos jovens, de modo a estes se possam tornar cidadãos 

activos e participativos em várias etapas e escalas da sua vida. 

 Por fim, procedemos a um trabalho interpretativo sobre o corpus das entrevistas, 

seguindo os métodos de análise de conteúdo de tipo estrutural e de tipo formal, através dos 

quais tentamos chegar ao conhecimento das concepções pedagógicas destes professores, 

das suas práticas e das suas representações sobre o carácter formativo do currículo que 

integram.  

 Se defendemos que o currículo nacional desta disciplina está na base de todo um 

trabalho de ensino-aprendizagem que favorece a promoção de valores, atitudes e 

competências que convergem para a formação pessoal, social e cultural e também afectiva 

dos jovens, do mesmo modo que reconhecemos a importância do papel de bons manuais 

escolares neste percurso, também admitimos que a atitude e o comportamento dos 

professores condicionam o sucesso ou insucesso de qualquer acto educativo e formativo, 

pois sabemos como a sua actuação tanto pode levar os alunos a interiorizar que eles são 

capazes de aprender como os podem convencer de que eles não têm essa capacidade.  

 O currículo nacional do ensino básico integra competências sólidas em valores e 

atitudes e apresenta uma flexibilidade metodológica que permite ir ao encontro de diversas 

necessidades educativas. Através das várias metodologias e das necessidades das escolas 

e/ou das turmas, o currículo nacional e as orientações curriculares promovem, pelas 

competências propostas, valores e atitudes de cidadania nos jovens através de uma 

cidadania participativa e activa. Para além da extensa lista de competências específicas a 

atingir no final do terceiro ciclo, mas sempre considerando a aprendizagem da Geografia 
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como função essencial na aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências 

nos jovens, na interacção entre povos e no desenvolvimento dos sentidos espaciais. As 

orientações metodológicas encaminham os professores para a utilização da 

transversalidade, para uma dimensão axiológica da educação. Falam-se de temas muito 

vastos e abrangentes, a várias escalas, níveis de valores e atitudes que promovem o 

desenvolvimento de competências, como por exemplo: respeito pelas várias culturas, 

direitos do homem, direitos dos alunos, respeito a vários outros níveis, participação e 

exercício de cidadania, interacção e socialização, tolerância, autonomia, responsabilidade e 

afectividade. Nesta disciplina, os valores, enquanto conceito, constituem objectivos 

explícitos do currículo e das orientações curriculares. 

 No que respeita ao desenvolvimento cognitivo dos alunos, o currículo evidencia uma 

estrutura organizativa das competências a desenvolver ao longo dos três anos de 

escolaridade, a qual se baseia numa perspectiva desenvolvimentalista, construtivista da 

aprendizagem. Baseia-se, também, em trabalhos colaborativos e de projecto que 

promovem o desenvolvimento das componentes socioculturais e afectivas ao longo dos 

três anos do terceiro ciclo, acompanhando os diferentes níveis de maturidade dos alunos. 

Verifica-se também uma articulação sequencial das competências a desenvolver e dos 

objectivos a atingir em cada ano de ensino, permitindo, desta forma, uma gradual 

apreensão de conceitos e outros conhecimentos, o que favorece uma melhor assimilação e 

consequente acomodação. Por outro lado, pretendemos demonstrar que estamos na 

presença de conteúdos que, dependentes dos alunos no processo ensino-aprendizagem, 

contribuem não só para o seu desenvolvimento cognitivo mas também para o seu 

desenvolvimento socioafectivo. Parece-nos que os domínios de referência deste currículo 

facilitam a apreensão e mobilização de muitas competências, assim como a promoção de 

valores e atitudes, que ajudarão os jovens a ser cidadãos mais justos, mais assertivos, mais 

activos e participativos nas várias questões que se lhes colocam nas suas escalas de 

intervenção. Por outro lado, estes jovens serão também mais respeitadores, mais tolerantes 

e mais críticos, na medida que abordam diferentes dimensões espaciais, de estilos de vida, 

de modos de estar, de fazer, de intervir, de organizar e de actuar. Destes podemos destacar 

alguns exemplos: organização espacial, leitura de várias formas cartográficas, de várias 

escalas, de intervenção no espaço; crescimento populacional, hábitos de alimentação, de 

saúde, sexualidade, avanço da ciência e questões éticas que se colocam; formas de 

intervenção a nível espacial/populacional/económico/ambiental, consequências para o 
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futuro, como intervêm várias entidades, implicações económicas na sociedade a nível 

espacial/populacional/recursos/ambiente, diversas relações interpessoais e interculturais, 

multiculturalidade e cidadania; vida profissional e mercado de trabalho, tecnologia, 

comunicação nos seus diversos âmbitos, globalização e problemas ambientais, o que 

ocasionam, como prevenir, como tentar solucionar, que implicações no presente e no 

futuro. Estes conteúdos inserem-se num contexto de necessidades e interesses dos jovens e 

respondem às exigências da actualidade, quer em termos de informação variada, quer em 

termos de contextos socioculturais. 

 Após este breve preâmbulo da investigação e antes de passarmos à apresentação 

propriamente dita dos resultados, orientamos o nosso raciocínio para um enquadramento 

mais abrangente do currículo em análise. Assim, parece-nos pertinente fazer uma alusão 

aos princípios e valores orientadores e às competências gerais, sua operacionalização e 

acções a desenvolver pelo professor, pois são elas que orientam os campos de análise 

efectuada. 

4.1 CURRÍCULO NACIONAL DO ENSINO BÁSICO E AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE 
       GEOGRAFIA         
 
 Tendo presentes as características da sociedade actual, a crescente mobilidade de 

pessoas, bens e informação no espaço nacional, europeu e mundial, sabendo que esta é 

criadora de uma sociedade pluricultural e multicultural em permanente mudança, torna-se 

importante o reforço e a participação da Geografia no currículo nacional, a fim de 

desenvolver competências que permitam aos jovens saber intervir activamente através de 

posturas e atitudes cívicas que ajudem a desenvolver e simultaneamente preservar o 

Mundo em que vivemos. 

 Partindo da noção de competência de Perrenoud (1999), base do currículo nacional, 

esta é a “capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em 

conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” (p.7). Perante esta definição conseguimos 

compreender a proposta emanada do Ministério da Educação a qual se baseia em 

princípios e valores orientadores do currículo nacional, que clarificam as competências a 

alcançar no fim da educação básica. Os princípios orientadores são os que se enunciam a 

seguir:  
• A construção e a tomada de consciência da identidade pessoal e social; 

• A participação na vida cívica de forma livre, responsável, solidária e crítica; 

• O respeito e a valorização da diversidade dos indivíduos e dos grupos quanto às suas 

pertenças e opções; 
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• A valorização de diferentes formas de conhecimento, comunicação e expressão; 

• O desenvolvimento do sentido de apreciação estética do mundo; 

• O desenvolvimento da curiosidade intelectual, do gosto pelo saber, pelo trabalho e pelo 

estudo; 

• A construção de uma consciência ecológica conducente à valorização e preservação do 

património natural e cultural; 

• A valorização das dimensões relacionais da aprendizagem e dos princípios éticos que 

regulam o relacionamento com o saber e com os outros. 
                                                                                                           (M.E., 2001, p.15) 

 Perante estes princípios consegue-se compreender que a finalidade deste currículo é 

formar jovens que tenham desenvolvido ao longo de cinco anos (todo o ensino básico) 

competências a nível de valores, de atitudes cívicas, solidárias e reflexivas da sua 

participação na área local em que vivem, no país, no contexto europeu em que vivemos e 

no mundo, e que saibam intervir de modo crítico e construtivo, sabendo para isso 

argumentar e fomentar as suas tomadas de decisão. 

As dez competências gerais propostas para o ensino básico “equacionaram-se à luz 

destes princípios” (M.E., 2001, p.15) e as suas propostas centram-se em “competências a 

construir e não nos conteúdos programáticos” (Benavente, 2001, p.116), estas pretendem 

abordar saberes transversais e permitir um desenvolvimento dos jovens que se traduza em 

“mais igualdade e justiça, podendo atenuar a reprodução das desigualdades de geração em 

geração e do seu papel decisivo na construção de uma sociedade mais moderna e 

competitiva, com mais cidadania” (Benavente, 2001, p.106); e numa qualidade da vida 

pessoal e social ao longo do ensino básico mas, também, após este grau de escolarização os 

jovens devem ter adquirido maneira de continuar a desenvolvê-las e de saber aplicar os 

conhecimentos que lhe foram transmitidos, isto porque “ um bom começo vale toda a vida” 

(Benavente, 2001, p.106), significa que as competências “manifestadas por essas acções 

não são, em si, conhecimentos; elas utilizam, integram, ou mobilizam tais conhecimentos” 

(Perrenoud, 1999, p.8). O fundamento destas competências está baseado na 

transversalidade das áreas curriculares e na promoção da cidadania a qual está “presente 

em todos os espaços da escola” (Benavente, 2001, p.111). 

As competências definidas no currículo nacional são transversais e chamam “a atenção 

para o facto de o currículo não poder ser uma soma de disciplinas sem articulação entre si” 

(Benavente, 2001, p.116). Perante esta análise elaborou-se um quadro resumo para 

conjugar as competências gerais, a sua transversalidade e as acções a desenvolver pelo 

professor, segundo as orientações emanadas no currículo nacional, 2001. 
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Quadro 1- Esquematização das competências gerais com as transversais e as acções do professor 
 

EXPERIÊNCIAS DE 
APRENDIZAGEM CONTEÚDOS /  TEMAS COMPETÊNCIAS ESPECIFICAS 

- Identificar questões/temas geográficos sobre:  
 
• A diversidade das paisagens e das representações da terra. 
• A diversidade do espaço português, europeu e mundial. 
• Os diferentes padrões da distribuição da população e do  
   povoamento. 
• As desigualdades nos níveis de desenvolvimento mundial. 
• O impacte da actividade humana nas diferentes regiões do 
   Mundo. 
 
- Observar paisagens, para identificar os principais elementos  
   naturais e humanos bem como a sua inter-relação. 
 
- Construir um esboço das paisagens observadas, identificando 
   os elementos naturais e humanos. 
 
- Observar fotografias, esboços, desenhos ou outras imagens, 
   para identificar os elementos naturais e humanos das  
   paisagens representadas. 
 
- Observar diferentes tipos de representações do lugar onde o 
   aluno vive, de Portugal e do Mundo, para identificar formas 
  diversificadas de representar os fenómenos físicos e os 
   humanos. 
 
- Construir e comparar mapas de escalas diferentes, utilizando a  
   legenda para identificar fenómenos geográficos. 
- Localizar lugares em globos, planisférios e mapas, utilizando 
  a rede cartográfica. 
 
- Comparar mapas de escala diferente, do lugar onde o aluno 
   vive ou de Portugal, para verificar que os elementos 
   cartografados variam consoante a escala do mapa. 
 
- Desenhar mapas mentais do lugar onde o aluno vive, de 
   Portugal, da Europa e do Mundo, para identificar os  
   elementos de referência importantes para cada aluno. 
 
- Comparar os mapas mentais construídos, para reflectir sobre a 
   interpretação que cada um tem relativamente ao lugar onde 
   vive, a Portugal, à Europa e ao Mundo. 

 
A TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES 

 
- Descrição da paisagem 
 
- Mapas como forma de representar a superfície 
   terrestre 
 
- Localização dos diferentes elementos da superfície 
   terrestre 
 
 

MEIO NATURAL 
 

- Clima e Formações Vegetais 
- Estado do Tempo e Clima 
- Distribuição e características dos climas 
- Distribuição e características da vegetação 

 
- Relevo 

- Grandes conjuntos de relevo 
- Dinâmica de uma bacia hidrográfica 
- Dinâmica do litoral 

 
- Riscos e Catástrofes 

- Causas das catástrofes naturais 
- Efeitos sobre o homem e sobre o ambiente 

 
 

 
POPULAÇÃO E POVOAMENTO 

 
- População 

- Distribuição e seus factores 
- Evolução da população e comportamento dos  
   indicadores demográficos 

 
- Mobilidade 

- Tipo de migrações 
- Fluxos migratórios 
- Causas e consequências das migrações 

Localização, ser capaz de: 

- Compara representações diversas da superfície da Terra, utilizando o conceito de escala; 

- Ler e interpretar globos, mapas e plantas de várias escalas, utilizando a legenda, a escala e as 

   coordenadas geográficas; 

- Localizar Portugal e a Europa no Mundo, completando e construindo mapas; 

- Localizar lugares utilizando plantas e mapas de diferentes escalas; 

- Descrever a localização relativa do lugar onde vive, utilizando como referência a região do 

   país onde se localiza, o país, a Europa e o Mundo. 

Conhecimento dos lugares e regiões, ser capaz de: 

- Utilizar o vocabulário geográfico em descrições orais e escritas de lugares, regiões e 

   distribuições de fenómenos geográficos; 

- Formular e responder a questões geográficas (Onde se localiza? Como se distribui? Porque  

   se localiza/distribui deste modo? Porque sofre alterações?), utilizando atlas, fotografias  

   aéreas, bases de dados, CD-ROM e internet; 

- Discutir aspectos geográficos dos lugares/regiões/assuntos em estudo, recorrendo a 

   programas de televisão, filmes, videogramas, notícias da imprensa escrita, livros e 

   enciclopédias;  

- Comparar distribuições de fenómenos naturais e humanos, utilizando planisférios e mapas de 

   diferentes escalas; 

- Ordenar e classificar as características dos fenómenos geográficos, enumerando os que são 

   mais importantes na sua localização; 

- Seleccionar as características dos fenómenos geográficos responsáveis pela alteração das 

   localizações; 

- Realizar pesquisas documentais sobre a distribuição irregular dos fenómenos naturais e  

   humanos a nível nacional, europeu e mundial, utilizando um conjunto de recursos que 

   incluem material audiovisual, CD-ROM, internet, notícias da imprensa escrita, gráficos e  

   quadros de dados estatísticos; 
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EXPERIÊNCIAS DE 
APRENDIZAGEM CONTEÚDOS /  TEMAS COMPETÊNCIAS ESPECIFICAS 

 
- Planear uma viagem utilizando mapas de estradas e 
   identificando pontos de interesse no itinerário definido. 
 
- Construir e interpretar planisférios e mapas, para localizar  
   fenómenos físicos e humanos da superfície da Terra. 
 
- Estudar exemplos concretos de fenómenos geográficos, 
   utilizando a observação directa e/ou indirecta, informações da  
   imprensa escrita, da TV e da internet. 
 
- Realizar simulações e jogos para compreender de que forma 
   os diferentes factores actuam na localização e distribuição dos 
   fenómenos geográficos, para a procura de soluções 
  alternativas e para adquirir uma maior compreensão dos 
  outros. 
 
- Realizar trabalhos de grupo utilizando as diferentes etapas da  
   investigação geográfica: 
 
• Pesquisa documental (ex. mapas, atlas, enciclopédias, livros, 
   notícias da imprensa escrita, video-gramas, fotografias, 
   ortofotomapas, CD-ROM, internet, bases de dados e quadros 
   estatísticos); 
 
• Tratamento da informação (ex. construção de quadros de 
  dados, gráficos, mapas e diagramas); 
 
• Interpretação e análise do material recolhido e construído,  
   evidenciando a inter-relação entre os fenómenos geográficos; 
 
• Apresentação das conclusões, produzindo informação oral e 
  escrita que utilize vocabulário geográfico. 
 
- Realizar debates para confrontar pontos de vista e apresentar 
   propostas de solução para problemas geográficos detectados. 
 
- Recolher informação temática relacionada com os diversos  
   fenómenos geográficos (naturais e humanos) recorrendo à 
   imprensa, filmes, textos, informação da Internet, 
   enciclopédias, livros, CD-ROM, para construir dossiers 
   temáticos. 
 
- Analisar mapas, fotografias, videogramas ou outro material 

 
- Diversidade cultural 

- Factores de identidade e de diferenciação das  
   populações 

 
- Áreas de fixação humana 

- Urbanização e ruralidade 
- Estrutura das áreas urbanas 
- Modos de vida em meio urbano e em meio 
   rural 

 
 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
- Actividades económicas: recursos, processos de  
   produção e sustentabilidade 

- Agricultura e Pesca 
- Indústria 
- Serviços e Turismo 
- Impactes ambientais, sociais e económicos 

 
- Redes e meios de transporte e telecomunicações 

- Modos de transporte, produtos a transportar e 
  distâncias a percorrer 
- Impactes do desenvolvimento das redes de  
   transporte nos espaços envolventes 
- Importância das telecomunicações na  
   sociedade actual 

 
 
 

CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO 
 

- Países Desenvolvidos vs Países em Desenvolvimento 
- Indicadores de Desenvolvimento 

 
- Interdependência entre espaços com diferentes níveis 
  de desenvolvimento 

- Obstáculos ao desenvolvimento 
- Soluções para atenuar os contrastes de  
  Desenvolvimento 

 
 

- Seleccionar e utilizar técnicas gráficas, tratando a informação geográfica de forma clara e 

   adequada em gráficos (lineares, histogramas, sectogramas, pirâmides etárias), mapas (de 

   manchas ou outros) e diagramas; 

- Desenvolver a utilização de dados/índices estatísticos, tirando conclusões a partir de 

   exemplos reais que justifiquem as conclusões apresentadas; 

- Problematizar as situações evidenciadas em trabalhos realizados, formulando conclusões e 

   apresentando-as em descrições escritas e/ou orais simples e ou em material audiovisual; 

- Utilizar técnicas e instrumentos adequados de pesquisa em trabalho de campo (mapas, 

   entrevistas, inquéritos), realizando o registo da informação geográfica; 

- Analisar casos concretos e reflectir sobre soluções possíveis, utilizando recursos, técnicas e 

  conhecimentos geográficos. 

O dinamismo das inter-relações entre espaços, ser capaz de: 

- Interpretar, analisar e problematizar as inter-relações entre fenómenos naturais e humanos 

  evidenciadas em trabalhos realizados, formulando conclusões e apresentando-as em 

  descrições escritas e ou orais simples e ou material audiovisual; 

- Analisar casos concretos de impacte dos fenómenos humanos no ambiente natural, 

   reflectindo sobre as soluções possíveis; 

- Reflectir criticamente sobre a qualidade ambiental do lugar/região, sugerindo acções 

   concretas e viáveis que melhorem a qualidade ambiental desses espaços; 

- Analisar casos concretos de gestão do território que mostrem a importância da preservação e 

   conservação do ambiente como forma de assegurar o desenvolvimento sustentável.  

 

 

(M.E., 2001, p.122-123) 
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EXPERIÊNCIAS DE 
APRENDIZAGEM CONTEÚDOS /  TEMAS COMPETÊNCIAS ESPECIFICAS 

   audiovisual de diferentes regiões, para distinguir lugares com 
   características geográficas diferentes. 
 
- Realizar estudos simples que envolvam trabalho de campo, 
   realização de entrevistas e/ou inquéritos e actividades  
   complementares na aula, para compreender de que forma os 
   diferentes factores actuam na localização e distribuição dos 
   fenómenos geográficos. 
 
- Realizar pequenas visitas de estudo para seleccionar e  
  investigar problemas geográficos concretos. 
 
- Organizar debates/entrevistas com entidades públicas, 
   populações afectadas, especialistas, sobre os problemas  
   geográficos detectados, nomeadamente relacionados com o 
  "desordenamento do território" e para reflectir sobre atitudes a 
   tomar para os ultrapassar. 
 
- Organizar exposições e/ou outras iniciativas culturais na 
   escola, abertas à comunidade para apresentar os trabalhos  
   realizados pelos alunos. 
 
 

(M.E., 2001, p.124-125) 

 
 

AMBIENTE E SOCIEDADE 
 
- Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

- Alterações do ambiente global 
- Grandes desafios ambientais 
- Estratégias de preservação do património 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(Orientações curriculares, s.d., p.16-28) 
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Ao analisar o quadro 1 rapidamente se consegue concluir que os jovens para conseguirem 

desenvolver as competências têm de vivê-las, mesmo sendo simuladas em contexto de sala 

de aula ou na própria escola. Afinal de contas “conhecimento e competências são 

estritamente complementares” (Perrenoud, 1999, p.10); mas pode haver entre eles algum 

conflito de prioridades, em particular na divisão do tempo de trabalho em sala de aula, daí 

as sugestões de acção do professor, que devem ser adaptadas ao nível etário dos jovens 

com quem estão a trabalhar, sabendo, no entanto, que no fim dos cinco anos de 

escolaridade básica os jovens devem conseguir ter desenvolvido ou aprendido a 

desenvolver as dez competências gerais. Para que este desenvolvimento se fortaleça é 

necessária a aquisição de conhecimentos e a interdisciplinaridade entre as disciplinas 

previstas no currículo, visto que estas competências transversais se encontram 

“relacionadas com os processos de aquisição, comunicação e utilização dos 

conhecimentos, promovendo a capacidade de aprendizagem ao longo da vida” (Benavente, 

2001, p116). A “abordagem por competências não rejeita nem os conteúdos, nem as 

disciplinas, mas sim acentua a sua implementação” (Perrenoud, 1999, p.15). Desenvolver 

competências não significa que se renuncia à transmissão de conhecimentos mas “há, sem 

dúvida, uma opção a fazer: adicionar cada vez mais conhecimentos em cada área do saber 

ou mudar de lógica, assegurando, com os saberes nucleares, a construção de competências 

que permitem uma relação positiva e mais autónoma com o conhecimento” (Benavente, 

2001,p.116). Foi desta maneira de encarar o currículo e as competências que surgiram as 

sugestões de acção dos professores e as orientações curriculares para cada disciplina, com 

grupos de trabalho específicos em cada área do saber. No caso da Geografia o grupo de 

trabalho elaborou um documento orientador que tem como finalidade sugestões de 

aplicação de estratégias e modos de desenvolver competências ao longo do terceiro ciclo. 

 Este grupo de trabalho contou para a elaboração das orientações curriculares de 

Geografia com a colaboração de professores universitários e de associações, como a 

Associação de Professores de Geografia e a Associação de Geógrafos Portugueses que, 

com o debate, conseguiram produzir o referido documento. Estas orientações explicitam 

formas sugestivas de abordar os conteúdos e de desenvolver competências essenciais no 

final de ciclo. Explicitam os temas a trabalhar ao longo do terceiro ciclo com experiências 

educativas que podem ser utilizadas pelo professor. O esquema organizativo revela-se 

bastante simples e compreensível das várias escalas de análise e dos temas a abordar ao 

longo do terceiro ciclo do ensino básico. 
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Figura 4 – Esquema organizador dos temas a abordar ao longo do terceiro ciclo 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
                                           (Câmara & al., s.d., p.15) 

 

 

 

 

 Aprender Geografia obriga ao despertar da consciência para a organização espacial, 

para a multiculturalidade e para a interculturalidade, para as intervenções na economia, na 

sociedade, no ambiente, e para a própria identidade cultural de cada um, recheada das suas 

peculiaridades regionais; para além disso, contribui para uma abertura de espírito que 

implica alguma relativização da cultura de origem, a compreensão e o respeito pelos 

diferentes modos de pensar e de agir e, consequentemente, a aceitação da validade das 

outras culturas, o que confere à aprendizagem geográfica um papel preponderante no 

percurso da educação escolar dos jovens. A acrescentar a estas vantagens podemos incluir 

ainda outra dimensão: a melhor forma para organizar e preservar o espaço e o ambiente, os 

melhores modos de combater o racismo e a xenofobia, os preconceitos e os estereótipos 

negativos em relação aos outros é o conhecimento da sua realidade, melhores formas de 

pensar a economia e as suas implicações em contextos diferentes, o que se consegue pelo 

acesso à informação e pela via do diálogo, pela troca de ideias e informações, pela partilha 

de sentimentos e de mentalidades. Todas estas formas de estar, de fazer e de ser geógrafo 

conduziram às propostas de competências específicas da própria disciplina. 
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4.1.1 RELAÇÃO ENTRE COMPETÊNCIAS GERAIS E ESSENCIAIS  
 
 
 
 A análise que apresentamos segue a categorização previamente estabelecida, pelo que 

procurámos interpretar cada componente programática dentro da respectiva categoria. De 

modo a fundamentar as nossas afirmações, fazemo-las acompanhar de extractos do próprio 

programa. Na tentativa de facilitar uma leitura rápida das nossas interpretações, 

apresentamos, após referência à última categoria, um quadro onde resumimos os tópicos 

que em cada uma nos pareceram constituir-se como indicadores, no sentido de evidências, 

de uma formação integral dos alunos, seguidos dos exemplos que cada um destes comporta 

de valores, atitudes e competências. 

 A Geografia aparece como disciplina autónoma apenas no terceiro ciclo, como já foi 

mencionado anteriormente, até esta altura os alunos vão aprendendo e desenvolvendo 

alguns conceitos espaciais em Estudo do Meio no primeiro ciclo e em História e Geografia 

de Portugal no segundo ciclo. Para se elaborarem as competências essenciais para o 

terceiro ciclo foi necessário que primeiro se evidenciassem as competências para os dois 

ciclos que o antecedem e só depois foi proposta a continuidade das competências 

geográficas. Foi então elaborado um documento que “evidencia-se as competências 

geográficas a desenvolver ao longo de cada ciclo do ensino básico, partindo dos programas 

e do plano de organização do ensino-aprendizagem enunciados para as disciplinas atrás 

referidas” (M.E., 2001, p.107). O Esquema elaborado para o efeito é o que se segue. 
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Figura 5 – Representação das abordagens geográficas ao longo dos três ciclos de 
escolaridade 
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Ao longo do primeiro e do segundo ciclo os jovens foram adquirindo alguns conceitos 

geográficos que lhes permitiram desenvolver competências geográficas, as escalas que o 

seu desenvolvimento sócio-afectivo e cognitivo permitiam. Mas é no terceiro ciclo, que 

pelo desenvolvimento cognitivo e sócio-afectivo dos jovens se podem desenvolver 

competências que estejam relacionadas com a reflexão, crítica, justiça, solidariedade, 

culturalidade entre povos e nações, por vezes muito distantes e dispares entre si. É nesta 

fase de desenvolvimento que o trabalho colaborativo mais se utiliza, pois os jovens 

encontram-se numa fase de descoberta mas, simultaneamente, uma fase de intervenção e 

participação activa no meio escolar. 

Os jovens que entram no terceiro ciclo encontram-se numa faixa etária entre os onze e 

os dezasseis anos na qual, segundo a Teoria de Piaget, estes jovens se situam numa fase de 

operações formais. Significa que as crianças saíram de uma fase de operações concretas, 

em que “compreendem as relações funcionais porque são específicas e porque podem 

testar os problemas” (Sprinthall & Sprinthall, 1993,p.108) e passam para uma fase de 

metacognição, a qual coloca em evidência o pensamento dos jovens, pois passam a ter 

capacidade para “pensar sobre o seu próprio pensamento e sobre o pensamento dos outros” 

(Sprinthall & Sprinthall , 1993,p.112). Esta é a fase em que se pode trabalhar com os 

jovens significados simbólicos, analogias e metáforas pois estes conseguem compreendê-

las. Podem-se utilizar jogos e simulações para que os jovens percebem as suas implicações, 

podem-se utilizar histórias com sentido moral para problematizar ou explicar certos 

fenómenos. Isto significa que os jovens nesta fase têm um “pensamento alargado ao 

domínio do possível; resolução de problemas de acordo com um plano de testagem de 

hipóteses; pensamento alargado ao mundo das ideias, para além da realidade concreta e 

abrangendo a perspectiva de outros, para além do próprio” (Sprinthall & Sprinthall, 1993, 

p.112). É tendo em conta esta perspectiva de crescimento dos jovens que se realiza uma 

aprendizagem geográfica ao longo da escolaridade obrigatória. É proposto aos jovens que 

se tornem cidadãos geograficamente competentes e que apropriem o seguinte conjunto de 

competências, no fim da escolaridade obrigatória: 
 

- O desenvolvimento da aptidão para pensar geograficamente, isto é, integrar num contexto 

   espacial os vários elementos do lugar, região, Mundo; 

- A curiosidade por descobrir e conhecer territórios e paisagens diversas valorizando a sua  

  diversidade como uma riqueza natural e cultural que é preciso preservar; 

-A compreensão de conceitos geográficos para descrever a localização, a distribuição e a inter- 

  relação entre espaços; 
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- O desenvolvimento de processos de pesquisa, organização, análise, tratamento, apresentação e 

   comunicação da informação relativa a problemas geográficos; 

- A utilização correcta do vocabulário geográfico para explicar os padrões de distribuição dos  

  fenómenos geográficos, as suas alterações e inter-relações; 

- A utilização correcta das técnicas gráficas e cartográficas de representação espacial para  

  compreender e explicar a distribuição dos fenómenos geográficos; 

- A análise de problemas concretos do Mundo para reflectir sobre possíveis soluções; 

- O reconhecimento da diferenciação entre os espaços geográficos como resultado de uma inter- 

   acção entre o Homem e o Ambiente; 

- O reconhecimento da desigual repartição dos recursos pela população mundial e a solidariedade  

   com os que sofrem de escassez desses recursos; 

- A consciencialização dos problemas provocados pela intervenção do Homem no Ambiente e a  

   predisposição favorável para a sua conservação e defesa e a participação em acções que  

   conduzam a um desenvolvimento sustentável; 

- A predisposição para estar informado geograficamente e ter uma atitude crítica face à  

   informação veiculada pelos mass media; 

- A reflexão sobre a sua experiência individual e a sua percepção da realidade para compreender a  

   relatividade do conhecimento geográfico do mundo real; 

- A relativização da importância do lugar onde vive o indivíduo em relação ao Mundo para  

   desenvolver a consciência de cidadão do mundo. 
(M.E., 2001,p.108) 

 

 

Estas competências são para desenvolver ao longo dos três ciclos, utilizando “os 

temas/conteúdos propostos nos programas” (M.E., 2001,p.108), através de experiências de 

aprendizagem sugeridas aos docentes ou outras que estes considerem pertinentes para 

desenvolverem as competências dos seus alunos. No caso da Geografia as competências a 

desenvolver estão ligadas à pesquisa: “a observação, o registo, o tratamento da informação, 

o levantamento de hipóteses, a formulação de conclusões, a apresentação de resultados.” 

(M.E., 2001,p.108). É a partir destas estratégias que os nossos jovens conseguem realizar 

trabalho de campo, de grupo, colaborativo, de projecto ou outros que promovam 

discussões de ideias, produção de conclusões e utilização de destrezas geográficas. 

As competências geográficas baseiam-se em três grandes domínios, os quais são: a 

localização, conhecimento dos lugares e regiões e o dinamismo das inter-relações entre 

espaços. É da articulação entre estes domínios, que se cruzam as competências gerais e as 

competências específicas da Geografia, as quais são enunciadas, pelo Ministério da 

Educação, a título exemplificativo: 
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- Mobilização dos diferentes saberes (culturais, científicos, tecnológicos) para compreender a 

realidade explorando a dimensão conceptual e instrumental do conhecimento geográfico no 

estudo de situações concretas de modo a conhecer o Mundo; 

- Utilização de diferentes tipos de linguagem como textos, quadros, mapas, gráficos, fotografias, 

filmes e videogramas, como forma de recolher, analisar e comunicar a informação geográfica; 

- Adopção de metodologias de trabalho adequadas à escala de análise e à diversidade dos fenómenos 

geográficos em estudo; 

- Pesquisa, selecção e organização da informação geográfica necessária à análise e compreensão de 

problemas concretos do Mundo; 

- Realização de actividades de forma autónoma e criativa, como trabalho de campo, simulações, 

jogos, estudo de situações concretas, mobilizando os conhecimentos geográficos; 

- Cooperação com os outros em projectos e trabalhos comuns, realizando actividades em grupo, 

discutindo diferentes pontos de vista, reflectindo sobre a experiência individual e a percepção que 

cada um tem da realidade, de modo a compreender a relatividade do conhecimento geográfico do 

mundo real. 

                                      (M.E., 2001, p.109) 

 

Para se desenvolverem estas competências ao longo dos três ciclos de escolaridade, os 

alunos devem conseguir vivênciar experiências de aprendizagem, umas sugeridas nos 

documentos oficiais outras propostas pelos professores que leccionam a disciplina, de 

modo a permitir aos jovens realizarem actividades, adaptadas às suas idades e 

desenvolvimento, que lhes permitam desenvolver as competências do “saber pensar o 

espaço e serem capazes de actuar no meio em que vivem” (M.E., 2001, p.109). Esta 

concepção de competências encontra-se estruturada de modo a que os jovens consigam ir 

progredindo nas suas capacidades do saber-fazer, saber-estar e saber-ser, conseguindo 

assim atingir as competências que através de uma “divisão vertical do trabalho pedagógico, 

cada um acrescente um andar ao edifício dos conhecimentos” (Perrenoud, 1999, p, 44). 

Significa assim que os jovens devem ser capazes de estruturar o seu pensamento 

geográfico ao longo do primeiro e segundo ciclo (operações formais) e quando atingirem o 

terceiro ciclo deverão ser capazes de estruturar o pensamento para as operações concretas, 

daí estarem propostos estudo de casos, reflexões sobre vários documentários, filmes e/ou 

imagens, debates, jogos de papéis, reflexões, entre outras actividades, que ajudam os 

jovens a desenvolver as competências essenciais e consequentemente as competências 

gerais. 

 

 



 65

4.1.2 RELAÇÃO ENTRE COMPETÊNCIAS GERAIS E ESPECIFICAS  
 
 As competências específicas são aquelas que têm a ver com a especificidade da 

disciplina, são a essência base para o desenvolvimento do jovem cidadão iniciar o 

esmiuçar da articulação entre vários dos seus conhecimentos nas diversas áreas do saber. 

 A competência de localização desenvolve-se desde diminuta idade, significando que à 

medida que os jovens vão crescendo também as suas capacidades físicas, morais e 

intelectuais vão-se desenvolvendo e vão permitindo ao jovem evoluir a sua capacidade de 

compreender o Mundo, “saber o que existe e onde” (M.E., 2001, p.120). É o quadro de 

referência que nos permite saber a evolução do pensamento de um jovem, assim como a 

tomada de consciência do mundo em que vivemos através de várias reflexões críticas 

permitem ter consciência do grau de sapiência em que o jovem se encontra. A mobilização 

da população à superfície terrestre significa que se estabelece uma constante interacção 

entre os lugares, locais onde as pessoas deixam as suas identidades marcadas, a nível 

cultural, social, económico, ambiental, nos territórios por onde passam. Mas estes 

movimentos ajudam a construir “o conhecimento do espaço geográfico” (M.E., 2001, 

p.120), pois possibilitam conhecer os lugares, as suas transformações ao longo dos tempos, 

planear o espaço e realizar estimativas para o futuro. A Geografia, tem nos últimos anos, 

mudado a sua postura e já não interessa apenas a localização e identificação de 

determinados factores e/ou fenómenos, mas actualmente esta disciplina “requer que os 

alunos adquiram conhecimentos que os preparem para compreender e analisar problemas 

complexos relevantes para a vida num Mundo de múltiplas relações” (M.E., 2001,p.120). 

  A Geografia tem por base sempre o local onde vivemos, pois é a base de referência dos 

jovens, só depois altera a sua escala de análise, pois é um modo universal de nos 

localizarmos na Terra, nunca esquecendo associar as escalas ao conceito de “cidadão do 

Mundo” (M.E., 2001, p.120). Este é o contexto da importância geográfica e do ensino da 

Geografia, do fundamento na formação e na informação dos jovens cidadãos no seu 

contexto local, regional, nacional, europeu e mundial. Esta ciência encarrega-se de abordar 

sistemas compostos por diversos factos que interagem entre si e se encontram em 

permanente alteração. É neste contexto que se devem estimular nos jovens do ensino 

básico, do terceiro ciclo, a capacidade de observação, interpretação de fenómenos, de 

reflexão sobre os acontecimentos, de avaliação de factores, de critica, de moralidade, de 

recusa sobre algo, de fundamentação das suas opiniões, de planeamento de áreas 

territoriais ponderando aspectos positivos e críticos sobre o estudo realizado, de 
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relacionamento de fenómenos e suas consequências (positivas ou não), entre outras. Assim 

estão definidas as competências específicas da Geografia que procuram “centrar a 

aprendizagem da disciplina na procura de informação, na observação, na elaboração de 

hipóteses, na tomada de decisão, no desenvolvimento de atitudes críticas, no trabalho 

individual e de grupo e na realização de projectos” (M.E., 2001, p.120). De forma a ser 

explícito tudo o que até agora foi mencionado, o Ministério da Educação propõe a 

esquematização dos temas a abordar ao longo do terceiro ciclo, como se constata na figura 

6.  

 

Figura 6 – Representação das abordagens geográficas ao longo do terceiro ciclo de 
escolaridade 
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(M.E., 2001, p.122) 

 

Tendo por base os domínios geográficos anteriormente mencionados, os temas a 

abordar e as experiências de aprendizagem propostas os jovens devem conseguir 

desenvolver algumas das competências previstas ao longo da escolaridade básica. 

Devemos ainda lembrarmo-nos que as experiências de aprendizagem são propostas de 

aplicação, não significa que o professor só tenha ou só possa utilizar estas propostas, estas 
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todas as experiências que considere necessárias para que os seus jovens possam 

desenvolver competências geográficas e simultaneamente desenvolvam as competências 

gerais que estão previstas no currículo. Com o actual currículo nacional para o ensino 

básico “cada um acrescenta um andar ao edifício dos conhecimentos” (Perrenoud, 1999, 

p.44), o que significa que os jovens vão desenvolvendo as suas competências ao longo de 

cinco anos. Mas é no terceiro ciclo que melhor se analisa esse desenvolvimento pelo 

crescimento sócio-afectivo-motor e cognitivo dos jovens e pela destreza na resolução de 

actividade que lhes são propostas, permitindo assim que estes se tornem jovens 

participativos, críticos e com capacidade de sugerir alterações ao espaço e ao meio onde se 

inserem. Este meio começa muitas vezes por ser a escola, o local onde vivem, a região e a 

escala vai-se alargando até onde a sua visão geográfica o permita ou o jovem tenha 

necessidade de a alargar e participar no assunto em estudo. 

Segundo Perrenoud (1999), ao analisar currículos de alguns países europeus, por vezes 

torna-se difícil distinguir entre um currículo com objectivos e um currículo com 

competências a desenvolver os quais poderão ser semelhantes, principalmente quando as 

competências se limitam a estimular a capacidade de “raciocínio, argumentação, 

observação e imaginação” (p.47). Estas semelhanças também podem ter a ver com a 

prática dos professores, pois muitas vezes não são alteradas, passando apenas a ser 

admitida a expressão competência. Esta é uma das situações que se consegue analisar no 

currículo proposto para a Geografia. Ao analisarmos as competências propostas para todo 

o ensino básico constatamos que é proposto um desenvolvimento das competências ao 

longo dos três ciclos. No entanto só no terceiro ciclo, devido à independência da 

Geografia, as competências geográficas conseguem desenvolver mais nos jovens um 

espírito crítico e participativo do meio onde se inserem. Esta visão é explicita no quadro 2, 

que se segue, onde se demonstra que através de experiências de aprendizagem 

seleccionadas em articulação com conteúdos/temas bem definidos, contextualizados no 

tempo e no espaço e realizando a sua actualização, se conseguem desenvolver 

competências nos nossos jovens.  
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Quadro 2 - Transversalidade entre experiências educativas, conteúdos e competências específicas ao longo do terceiro ciclo 
 

EXPERIÊNCIAS DE 
APRENDIZAGEM CONTEÚDOS /  TEMAS COMPETÊNCIAS ESPECIFICAS 

- Identificar questões/temas geográficos sobre:  
 
• A diversidade das paisagens e das representações da terra. 
• A diversidade do espaço português, europeu e mundial. 
• Os diferentes padrões da distribuição da população e do  
   povoamento. 
• As desigualdades nos níveis de desenvolvimento mundial. 
• O impacte da actividade humana nas diferentes regiões do 
   Mundo. 
 
- Observar paisagens, para identificar os principais elementos  
   naturais e humanos bem como a sua inter-relação. 
 
- Construir um esboço das paisagens observadas, identificando 
   os elementos naturais e humanos. 
 
- Observar fotografias, esboços, desenhos ou outras imagens, 
   para identificar os elementos naturais e humanos das  
   paisagens representadas. 
 
- Observar diferentes tipos de representações do lugar onde o 
   aluno vive, de Portugal e do Mundo, para identificar formas 
  diversificadas de representar os fenómenos físicos e os 
   humanos. 
 
- Construir e comparar mapas de escalas diferentes, utilizando a  
   legenda para identificar fenómenos geográficos. 
- Localizar lugares em globos, planisférios e mapas, utilizando 
  a rede cartográfica. 
 
- Comparar mapas de escala diferente, do lugar onde o aluno 
   vive ou de Portugal, para verificar que os elementos 
   cartografados variam consoante a escala do mapa. 
 
- Desenhar mapas mentais do lugar onde o aluno vive, de 
   Portugal, da Europa e do Mundo, para identificar os  
   elementos de referência importantes para cada aluno. 
 
- Comparar os mapas mentais construídos, para reflectir sobre a 
   interpretação que cada um tem relativamente ao lugar onde 
   vive, a Portugal, à Europa e ao Mundo. 

 
A TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES 

 
- Descrição da paisagem 
 
- Mapas como forma de representar a superfície 
   terrestre 
 
- Localização dos diferentes elementos da superfície 
   terrestre 
 
 

MEIO NATURAL 
 

- Clima e Formações Vegetais 
- Estado do Tempo e Clima 
- Distribuição e características dos climas 
- Distribuição e características da vegetação 

 
- Relevo 

- Grandes conjuntos de relevo 
- Dinâmica de uma bacia hidrográfica 
- Dinâmica do litoral 

 
- Riscos e Catástrofes 

- Causas das catástrofes naturais 
- Efeitos sobre o homem e sobre o ambiente 

 
 

 
POPULAÇÃO E POVOAMENTO 

 
- População 

- Distribuição e seus factores 
- Evolução da população e comportamento dos  
   indicadores demográficos 

 
- Mobilidade 

- Tipo de migrações 
- Fluxos migratórios 
- Causas e consequências das migrações 

Localização, ser capaz de: 

- Compara representações diversas da superfície da Terra, utilizando o conceito de escala; 

- Ler e interpretar globos, mapas e plantas de várias escalas, utilizando a legenda, a escala e as 

   coordenadas geográficas; 

- Localizar Portugal e a Europa no Mundo, completando e construindo mapas; 

- Localizar lugares utilizando plantas e mapas de diferentes escalas; 

- Descrever a localização relativa do lugar onde vive, utilizando como referência a região do 

   país onde se localiza, o país, a Europa e o Mundo. 

Conhecimento dos lugares e regiões, ser capaz de: 

- Utilizar o vocabulário geográfico em descrições orais e escritas de lugares, regiões e 

   distribuições de fenómenos geográficos; 

- Formular e responder a questões geográficas (Onde se localiza? Como se distribui? Porque  

   se localiza/distribui deste modo? Porque sofre alterações?), utilizando atlas, fotografias  

   aéreas, bases de dados, CD-ROM e internet; 

- Discutir aspectos geográficos dos lugares/regiões/assuntos em estudo, recorrendo a 

   programas de televisão, filmes, videogramas, notícias da imprensa escrita, livros e 

   enciclopédias;  

- Comparar distribuições de fenómenos naturais e humanos, utilizando planisférios e mapas de 

   diferentes escalas; 

- Ordenar e classificar as características dos fenómenos geográficos, enumerando os que são 

   mais importantes na sua localização; 

- Seleccionar as características dos fenómenos geográficos responsáveis pela alteração das 

   localizações; 

- Realizar pesquisas documentais sobre a distribuição irregular dos fenómenos naturais e  

   humanos a nível nacional, europeu e mundial, utilizando um conjunto de recursos que 

   incluem material audiovisual, CD-ROM, internet, notícias da imprensa escrita, gráficos e  

   quadros de dados estatísticos; 
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EXPERIÊNCIAS DE 
APRENDIZAGEM CONTEÚDOS /  TEMAS COMPETÊNCIAS ESPECIFICAS 

 
- Planear uma viagem utilizando mapas de estradas e 
   identificando pontos de interesse no itinerário definido. 
 
- Construir e interpretar planisférios e mapas, para localizar  
   fenómenos físicos e humanos da superfície da Terra. 
 
- Estudar exemplos concretos de fenómenos geográficos, 
   utilizando a observação directa e/ou indirecta, informações da  
   imprensa escrita, da TV e da internet. 
 
- Realizar simulações e jogos para compreender de que forma 
   os diferentes factores actuam na localização e distribuição dos 
   fenómenos geográficos, para a procura de soluções 
  alternativas e para adquirir uma maior compreensão dos 
  outros. 
 
- Realizar trabalhos de grupo utilizando as diferentes etapas da  
   investigação geográfica: 
 
• Pesquisa documental (ex. mapas, atlas, enciclopédias, livros, 
   notícias da imprensa escrita, video-gramas, fotografias, 
   ortofotomapas, CD-ROM, internet, bases de dados e quadros 
   estatísticos); 
 
• Tratamento da informação (ex. construção de quadros de 
  dados, gráficos, mapas e diagramas); 
 
• Interpretação e análise do material recolhido e construído,  
   evidenciando a inter-relação entre os fenómenos geográficos; 
 
• Apresentação das conclusões, produzindo informação oral e 
  escrita que utilize vocabulário geográfico. 
 
- Realizar debates para confrontar pontos de vista e apresentar 
   propostas de solução para problemas geográficos detectados. 
 
- Recolher informação temática relacionada com os diversos  
   fenómenos geográficos (naturais e humanos) recorrendo à 
   imprensa, filmes, textos, informação da Internet, 
   enciclopédias, livros, CD-ROM, para construir dossiers 
   temáticos. 
 
- Analisar mapas, fotografias, videogramas ou outro material 

 
- Diversidade cultural 

- Factores de identidade e de diferenciação das  
   populações 

 
- Áreas de fixação humana 

- Urbanização e ruralidade 
- Estrutura das áreas urbanas 
- Modos de vida em meio urbano e em meio 
   rural 

 
 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
- Actividades económicas: recursos, processos de  
   produção e sustentabilidade 

- Agricultura e Pesca 
- Indústria 
- Serviços e Turismo 
- Impactes ambientais, sociais e económicos 

 
- Redes e meios de transporte e telecomunicações 

- Modos de transporte, produtos a transportar e 
  distâncias a percorrer 
- Impactes do desenvolvimento das redes de  
   transporte nos espaços envolventes 
- Importância das telecomunicações na  
   sociedade actual 

 
 
 

CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO 
 

- Países Desenvolvidos vs Países em Desenvolvimento 
- Indicadores de Desenvolvimento 

 
- Interdependência entre espaços com diferentes níveis 
  de desenvolvimento 

- Obstáculos ao desenvolvimento 
- Soluções para atenuar os contrastes de  
  Desenvolvimento 

 
 

- Seleccionar e utilizar técnicas gráficas, tratando a informação geográfica de forma clara e 

   adequada em gráficos (lineares, histogramas, sectogramas, pirâmides etárias), mapas (de 

   manchas ou outros) e diagramas; 

- Desenvolver a utilização de dados/índices estatísticos, tirando conclusões a partir de 

   exemplos reais que justifiquem as conclusões apresentadas; 

- Problematizar as situações evidenciadas em trabalhos realizados, formulando conclusões e 

   apresentando-as em descrições escritas e/ou orais simples e ou em material audiovisual; 

- Utilizar técnicas e instrumentos adequados de pesquisa em trabalho de campo (mapas, 

   entrevistas, inquéritos), realizando o registo da informação geográfica; 

- Analisar casos concretos e reflectir sobre soluções possíveis, utilizando recursos, técnicas e 

  conhecimentos geográficos. 

O dinamismo das inter-relações entre espaços, ser capaz de: 

- Interpretar, analisar e problematizar as inter-relações entre fenómenos naturais e humanos 

  evidenciadas em trabalhos realizados, formulando conclusões e apresentando-as em 

  descrições escritas e ou orais simples e ou material audiovisual; 

- Analisar casos concretos de impacte dos fenómenos humanos no ambiente natural, 

   reflectindo sobre as soluções possíveis; 

- Reflectir criticamente sobre a qualidade ambiental do lugar/região, sugerindo acções 

   concretas e viáveis que melhorem a qualidade ambiental desses espaços; 

- Analisar casos concretos de gestão do território que mostrem a importância da preservação e 

   conservação do ambiente como forma de assegurar o desenvolvimento sustentável.  

 

 

(M.E., 2001, p.122-123) 
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EXPERIÊNCIAS DE 
APRENDIZAGEM CONTEÚDOS /  TEMAS COMPETÊNCIAS ESPECIFICAS 

   audiovisual de diferentes regiões, para distinguir lugares com 
   características geográficas diferentes. 
 
- Realizar estudos simples que envolvam trabalho de campo, 
   realização de entrevistas e/ou inquéritos e actividades  
   complementares na aula, para compreender de que forma os 
   diferentes factores actuam na localização e distribuição dos 
   fenómenos geográficos. 
 
- Realizar pequenas visitas de estudo para seleccionar e  
  investigar problemas geográficos concretos. 
 
- Organizar debates/entrevistas com entidades públicas, 
   populações afectadas, especialistas, sobre os problemas  
   geográficos detectados, nomeadamente relacionados com o 
  "desordenamento do território" e para reflectir sobre atitudes a 
   tomar para os ultrapassar. 
 
- Organizar exposições e/ou outras iniciativas culturais na 
   escola, abertas à comunidade para apresentar os trabalhos  
   realizados pelos alunos. 
 
 

(M.E., 2001, p.124-125) 

 
 

AMBIENTE E SOCIEDADE 
 
- Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

- Alterações do ambiente global 
- Grandes desafios ambientais 
- Estratégias de preservação do património 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(Orientações curriculares, s.d., p.16-28) 
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Ao analisar este currículo procurámos as intenções formativas revelando 

potencialidades na promoção de valores e atitudes de cidadania nos jovens. Encontrámos 

trilhos para a selecção, análise, interpretação, reflexão, interacção, argumentação, e 

valorização da experiência pessoal e escolar, para a utilização de meios de comunicação e 

para uma avaliação crítica da informação que estes veiculam, no apelo ao desenvolvimento 

das competências de: 

- compreensão de discurso do espaço envolvente, nacional, europeu ou mundial em 

   suportes variados, através da argumentação de ideias e pontos de vista;  

- mobilização de conhecimentos adquiridos noutras disciplinas. 

 E analisámos, ainda, a promoção da participação activa na interacção, assertividade, 

argumentação, reflexão, entendimento, crítica, autoconfiança e auto-estima positiva, na 

intenção de desenvolver competências de: 

- interacção espontânea e eficaz em vários temas abordados em escalas diferentes, através  

  de uma  participação activa nas discussões e da defesa de pontos de vista e opiniões;  

- relacionar e sintetizar de modo  lógico e coerente a informação;  

- elaborar documentos cartográficos, ou outros considerados pertinentes, para explicar o  

  assunto em análise. 

 Este conjunto de competências, cujo desenvolvimento aponta para níveis de 

aprendizagem e de uma dimensão sociocultural, simultaneamente reflectem a intenção de 

formar jovens cidadãos cientes do seu papel na vida social e cultural, não só da sua 

comunidade local ou regional como da nacional, da europeia ou mesmo da internacional; 

pessoas capazes de se realizarem pessoal e profissionalmente em contextos familiares ou 

distantes; e seres humanos conhecedores dos seus direitos e deveres na sociedade em que 

se inscrevem e no mundo. O despontar ou a mobilização destas competências são o 

contributo da disciplina de Geografia numa formação transversal dos alunos que, ao 

aprenderem a respeitar a sua comunidade e as outras, ao reflectir sobre os acontecimentos, 

ao comunicar e planear correctamente e criticamente vão ganhando referenciais 

axiológicos e vão-se apropriando de conhecimentos e de destrezas conducentes ao seu 

bem-estar geral enquanto seres simultaneamente individuais e membros de um colectivo. 

 Resumidamente, diremos que nesta categoria analisada sentimos a capacidade de 

promoção de abertura de espírito, de motivação para o conhecimento, de reflexão, de 
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discernimento, de espírito crítico, de compreensão multi e intercultural, de aceitação, de 

tolerância, de respeito, de empenhamento face à aprendizagem, de autonomia, de 

cooperação, de competências pragmáticas que ajudem a analisar e a resolver problemas ou 

dificuldades, de iniciativa, de criatividade, de relacionação de conhecimentos, de coragem, 

de perseverança, de versatilidade e da capacidade de análise crítica e avaliativa da 

informação colhida.  

 Consubstanciando os objectivos preconizados, como tentámos demonstrar, as 

competências acima mencionadas parecem corroborar uma abordagem axiológica do 

ensino da Geografia, na medida em que esta funciona como o suporte de relação com o 

espaço e envolvendo muitas vezes questões temporais para compreensão da actualidade, de 

aprendizagens que transcendem os aspectos cognitivos e concorrem para uma formação 

pessoal e sociocultural dos jovens alicerçada em valores e atitudes que promovem atitudes 

e actos de cidadania em vários contextos espaciais.  

 

 
4.1.3 ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O TERCEIRO CICLO 
 
 Ao iniciar esta análise, referimo-nos à flexibilidade sugerida pelos autores 

relativamente às concepções metodológicas e às experiências de aprendizagem, cujo 

objectivo incide na implementação de metodologias que realcem a centralidade do aluno 

no processo de ensino e o respeito pelas diferenças encontradas nas suas motivações, nas 

suas necessidades e nos seus ritmos de aprendizagem. Ao professor cabe “definir as 

estratégias de concretização e de desenvolvimento do currículo nacional” (Câmara & al., 

s.d., p.9), através dos temas definidos mas adequados ao contexto em que os jovens se 

inserem e às suas necessidades, não descurando nunca o contexto e o espaço envolvente à 

escola e ao local ou região onde esta se insere. 

 Estas orientações indicam seis temas de abordagem obrigatória, com obrigatoriedade 

de iniciar pelo primeiro tema; todos os outros são seleccionados e adoptados consoante as 

necessidades e interesses dos jovens e dos professores para desenvolver as várias 

competências, existindo assim uma “grande autonomia de gestão curricular” (Claudino, 

2002, p.188). Esta gestão incide mais nos “aspectos interpretativos das diversas 

experiências educativas do que nos aspectos descritivos dos conteúdos programáticos” 

(Câmara & al., s.d., p.9). Pode-se, assim, afirmar que o saber-fazer e saber-ser tem aqui 

maior relevo do que o saber empírico, em que os conteúdos são privilegiados em relação à 
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sua interpretação, reflexão e aplicação. A educação geográfica permite aos jovens aplicar e 

desenvolver conceitos espaciais como: espaço, lugar, região, território, …; e relacioná-los 

com outros, como por exemplo: localização, ambiente, escala, mobilidade geográfica, 

interacção e movimento; conduzindo os jovens ao desenvolvimento de um conjunto de 

competências que lhes permitem “saber observar e pensar o espaço e serem capazes de 

actuar no meio” (Câmara & al., s.d., p.9), incrementando nos jovens a capacidade de 

valorizarem o que os rodeia e tomarem atitudes para com o meio e os outros. 

 As escalas de análise propostas para trabalhar ao longo deste ciclo são 

preferencialmente Portugal, a Europa e o Mundo; no entanto, deve o professor seleccionar 

a escala de análise mais conveniente para a abordagem dos fenómenos em estudo. Os 

fenómenos a estudar devem referir-se, sempre que possível, à realidade portuguesa de 

modo a que os alunos à saída do ensino básico, tenham “conhecimento da geografia do seu 

país” (Câmara & al., s.d., p.9). Mas, ao longo das aulas o professor deve, sempre que 

possível, incluir escalas de comparação de forma a desenvolver nos jovens competências 

espaciais e simultaneamente atitudes participativas e criticas, não só espaciais como de 

análise de realidades diferentes com problemas semelhantes e sugestões de solução para os 

mesmos, nunca esquecendo a preservação de valores e atitudes inerentes a cada povo e a 

cada espaço. Estas comparações podem ser realizadas partindo de uma escala de análise 

local até à escala mundial ou vice-versa, esta escolha deverá depender do professor perante 

o grupo de jovens com quem aborda as temáticas em estudo. Mas, no final do terceiro 

ciclo, é importante que os alunos “reconheçam que os factores físicos e humanos se inter-

relacionam de forma dinâmica, originando repercussões espaciais diferentes” (Câmara & 

al., s.d., p.10), que consigam relacionar conhecimentos desta disciplina com outros já 

adquiridos, que saibam ser participativos, críticos e argumentativos defendendo a sua 

forma de pensar e de agir no meio. Para se desenvolverem estas competências, é sugerido a 

utilização de estudos de caso, partindo de exemplos concretos e albergando depois escalas 

diferentes, a nível de análise, de cartografia, de interpretação ou outras. São também 

sugeridas outras metodologias que envolvam trabalho de campo, trabalho de pares e/ou 

grupo, trabalho projecto, debates, simulações, pesquisa que ajude na concretização de 

desenvolvimento dos trabalhos mencionados e que ajudem a desenvolver as competências 

de final de ciclo.  

 Ao aplicar estes trabalhos verificamos a intencionalidade de valorização da pessoa 

humana que mora no aluno e o respeito por si, pelos seus interesses e pelas suas 
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necessidades; o entendimento do ensino como uma acção completa, que integra 

conhecimentos, competências, valores e atitudes, o que, da parte do professor, implica uma 

atitude de abertura a diferentes estratégias e actividades na condução da sua prática 

pedagógica, no pleno reconhecimento de que é a formação do aluno que justifica a sua 

actividade docente. Para que estas orientações possam ser aplicadas é necessário muitas 

vezes o professor alterar o seu contrato didáctico para com os jovens com quem 

desenvolve o trabalho e a quem quer ajudar a desenvolver competências. 

É importante realçar a posição do professor na relação com os jovens, uma vez que 

deve agir como mediador de conflitos sócio-cognitivos e não como detentor do 

conhecimento, a fim de poder motivar os alunos e os empenhar no desenvolvimento das 

suas competências sócio-afectivas e cognitivas. 

Segundo Brosseau (1988), na relação didáctica é possível identificar uma série de 

comportamentos do professor e do aluno na transmissão de conhecimentos, regidos por 

regras e procedimentos, que nem sempre estão explícitos. É o que designa por contrato 

didáctico. Segundo o mesmo autor, o contrato didáctico é definido por três elementos: o 

professor, o aluno e o conhecimento. Em qualquer ambiente de sala de aula existe um 

conjunto de expectativas e regras, nem sempre explícitas, mas que traduzem o jogo de 

relações, com obrigações e direitos nos papéis que são desempenhados pelo professor e 

pelos alunos no seu processo de ensino-aprendizagem, permitindo existir um 

desenvolvimento de competências que não ficam apenas nas aprendizagens da escola mas 

que podem continuar a acompanhar os jovens ao longo da sua vida. 

Estas orientações metodológicas incidem, assim como o ensino por competências 

proposto no currículo nacional, em pressupostos de regras diferentes das habituais, 

realçando-se a forma como os jovens intervêm, a troca de argumentos e de conhecimentos. 

O professor deve motivar os alunos no sentido de pensarem criticamente e alterarem a sua 

postura dentro da sala de aula, em relação aos conhecimentos a aprender e às competências 

a desenvolver. É necessário o professor explicitar as novas regras do contrato didáctico, 

uma vez que as novas regras conduziram a uma ruptura com algumas regras das escolas 

que os jovens interiorizaram ao longo de anos anteriores e pelas quais ainda se regem em 

outras disciplinas (César, Torres, Rebelo, Castelhano, Candeias, Candeias, Caçador, 

Coração, Gonçalves, Sousa, Malheiro, Fonseca, Martins & Costa, 2000), devendo o 

professor tentar sensibilizar os alunos para a grandeza do conhecimento e do pensamento, 

da inclusão social e da conquista pessoal da sua realização profissional. Outro dos 
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objectivos do professor poderá ser desvendar aos jovens a dificuldade de estarem 

preparados para manterem as suas convicções perante os outros, o que é difícil mas, ao 

mesmo tempo, fundamental. As aulas de Geografia, deverão ser subjacente a uma “... 

concepção que se pode aprender a ser um cidadão crítico e participativo” (César, 2001, p. 

103), nomeadamente na escola, na sociedade e na vida, em geral. Os professores sentem 

cada vez mais a necessidade de preparar cidadãos mais críticos e participativos, que 

exponham os seus diferentes pontos de vista e saibam tomar decisões fundamentadas 

(Carvalho & César, 2001). Por isso, tentam proporcionar uma maior diversidade de 

experiências de aprendizagem aos seus alunos, de forma a que estes possam desenvolver 

aprendizagens que permitam, por sua vez, desenvolver competências durante toda a sua 

vida. 

Segundo estas orientações metodológicas o professor deverá ter uma abordagem sócio-

construtivista do ensino. Para estes, os jovens deverão interpretar e dar sentido ao que 

percepcionam do mundo. Deverão ter um papel mais activo na construção do 

conhecimento, eles próprios é que o devem construir. Por isso, são sugeridas actividades, 

questões pertinentes, lançados desafios, para que os alunos construam o conhecimento, 

como já foi referido anteriormente. Trabalham na Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP), segundo Vygotsky (1962, citado em César, 2000). No entanto, é importante que o 

professor conheça muito bem as potencialidades dos seus alunos, de forma a ser capaz de 

trabalhar na ZDP de cada um. 

Para Vygotsky (1962, citado em César, 2000) as interacções sociais são muito 

importantes no desenvolvimento sócio-cognitivo dos alunos. Para este autor, o local mais 

privilegiado para que elas ocorram é a escola. As interacções sociais permitem que o 

pensamento seja modificado, o que implica que o conhecimento passe primeiro por um 

nível inter-pessoal e, posteriormente, para um nível intra-pessoal. 

Este autor confere especial importância ao papel dos mediadores na apropriação do 

conhecimento, ou seja, é necessária a existência de um par mais competente, geralmente 

um adulto e, nas aulas de Geografia, o papel é claramente desempenhado pelo professor. É 

ele que orienta os alunos para que estes consigam alcançar um melhor desempenho do que 

se continuassem a tentar sozinhos. 

É na relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem que surge o principal conceito 

da teoria de Vygotsky (1962, citado em César, 2000): o de Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP). Esta zona corresponde à distância entre o nível real de desenvolvimento – 

as funções ou capacidades que já se encontram plenamente desenvolvidas – e o nível 
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potencial de desenvolvimento de um sujeito – aptidões em fase e amadurecimento, que ele 

consegue utilizar com a ajuda de pares mais competentes. É exactamente nesta zona que é 

aconselhável que os professores trabalhem com os seus alunos, como é sugerido pelas 

várias orientações metodológicas e pelas experiências de aprendizagem propostas. O 

professor exercerá o papel de par mais competente, levando os alunos a atingirem 

melhores desempenhos do que se resolvessem as tarefas individualmente e contribuirá, 

ainda, para o desenvolvimento dos alunos, uma vez que para Vygotsky o desenvolvimento 

é função da aprendizagem, ou seja, “Se a inteligência se desenvolve, e se as interacções 

têm um papel determinante no seu desenvolvimento, então os professores têm um papel 

preponderante na promoção das capacidades e aptidões dos seus alunos...” (César, 2000, p. 

21). 

Fazendo uma análise do currículo nacional e das orientações metodológicas, estes 

reflectem os princípios acabados de descrever. Baseiam-se num novo contrato didáctico a 

aplicar pelos professores, os quais exerceram o seu trabalho na Zona de Desenvolvimento 

Proximal dos alunos, apresentando novas formas de desenvolvimento potencial constituído 

por aptidões em fase de amadurecimento, nomeadamente a criatividade para a leitura, a 

escrita, a cartografia e outras formas de expressão, conseguindo utilizá-las com o auxílio 

do par mais competente, o professor, que tem um papel fundamental no desenvolvimento 

dos alunos. 

Mas o professor também beneficiará com esta interacção, nomeadamente na sua 

capacidade de argumentação, de persuasão, de observação e compreensão dos outros. 

Portanto “ambos beneficiaram com a argumentação ocorrida não só do ponto de vista 

cognitivo”, como também desenvolveram a capacidade de socialização e de afectividade 

quando aprenderem a respeitar os ritmos dos outros” (Carvalho & César, 2000, p. 93). O 

trabalho desenvolvido na Zona de Desenvolvimento Proximal mas que considera também a 

relação afectiva existente entre os sujeitos, é um conceito claramente neo-vygotskiano, 

actualmente muito aplicado com os nossos jovens, sem muitas vezes darmos conta de tal. 

 Numa última nota para esta categoria, pretendemos afirmar que o recurso à negociação 

proposto com os alunos para a gestão dos conteúdos programáticos, assim como para a 

definição e selecção de estratégias, actividades e materiais didácticos, faz sentir o forte 

valor auto-formativo e formativo deste currículo no processo de aprendizagem dos alunos. 

Nestas orientações, identificamos uma intencionalidade promotora de estratégias 

metacognitivas nos alunos porquanto, em todas as esferas de intervenção educativa, lhes é 

reconhecido e, sistematicamente, incentivado o estatuto de ser pensante e actor 
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conscientemente racional. Simultaneamente ponto de partida e de chegada do ensino da 

Geografia, os alunos são perspectivados como co-responsáveis do seu sucesso educativo 

nesta disciplina, no pressuposto de que, progressivamente, vão desenvolvendo a sua 

autonomia e as competências de gestão e de organização dos processos de aprendizagem, 

de superação de dificuldades e de participação activa na construção de saberes, 

conjuntamente com a apreensão e interiorização de valores e atitudes que lhes garantam 

alguma coerência ética na sua vida futura aos níveis pessoal, profissional e sociocultural. 

 
 
4.1.4 AVALIAÇÃO 
 
 Seguindo a linha de raciocínio estabelecida ao longo deste projecto e tendo como 

preocupação central o estudo nos documentos oficiais para a disciplina de Geografia no 

terceiro ciclo do ensino básico, das atitudes e valores que promovam o desenvolvimento de 

competências, não poderíamos deixar de focar a questão da avaliação, qual o seu papel, 

como é proposta e como se pode ou poderá aplicar. 

 Sendo o espírito do currículo nacional e das orientações curricular concebido em torno 

de uma pedagógica activa, centrada na interacção professor-aluno e aluno-aluno e 

orientada para o desenvolvimento de competências, será necessário ter em consideração os 

seus efeitos reguladores e simultaneamente coerentes com o modelo de aprendizagem 

construtivista, valorizando preferencialmente a componente formativa. Neste modelo 

pedagógico “o professor é um organizador de situações de aprendizagem contextualizadas, 

adaptadas à idade, ao nível de desenvolvimento cognitivo dos alunos, aos seus interesses, 

ao seu ritmo de aprendizagem e às competências que se pretendem desenvolver” (Câmara 

& al., s.d., p. 11). Acompanhando o espírito de respeito pela individualidade dos alunos 

que realça da concepção do programa, sugere-se o recurso a formas diversificadas de 

avaliação: a diagnóstica, a sumativa e a formativa. De modo a concretizar a última 

mencionada dá-se ênfase à resolução de situações problema e/ou estudos de caso, de 

trabalhos de grupo e/ ou pares e de trabalhos de projecto; para que esta avaliação tenha 

sucesso é necessário que o aluno realize as tarefas a desenvolver, passando por uma 

relação pedagógica cooperativa e pela colaboração entre pares. 

 

A perspectiva do currículo nacional associa a competência a um "saber em uso" que se 

desenvolve em relação com a vivência de experiências de aprendizagem significativas e 

adequadas e que, ao mesmo tempo, integra conhecimentos, capacidades, atitudes e valores. 
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Neste sentido, a competência não se identifica com um "comportamento" que se treina e 

manifesta num momento preciso e num tipo específico e pré-determinado de situações, que 

supostamente estaria ou não "adquirido". Esta perspectiva implica que a avaliação do 

desenvolvimento de competências tem que basear-se na observação do que aluno faz (e da sua 

evolução) em diferentes momentos e em diversos contextos, assim como em situações que, pela 

sua própria natureza, apelem ao recurso integrado a conhecimentos, capacidades e atitudes. 
(Abrantes, 2002, p. 12-13) 

A avaliação implica uma recolha de informação, de elaboração de juízos, de tomadas 

de decisão para cada aluno e de uma aplicação qualitativa ou quantitativa para a sua 

expressão a qual é reguladora do acto educativo em si mesmo. 
 

“O que contribui para a credibilidade da avaliação, quantitativa ou qualitativa, é a existência de 

critérios que funcionam como um verdadeiro código de conduta e de postura ética. 

A avaliação deve ser útil. 

A avaliação deve ser exequível e viável. 

A avaliação deve ser ética. 

A avaliação deve ser exacta e rigorosa.” 
(Pacheco, 2000) 

 

 Numa linha de formação pessoal e social dos jovens, o programa reconhece a 

importância de uma avaliação contínua, de acompanhamento e regulação das 

aprendizagens, essencialmente centrada na relação entre os conhecimentos, as práticas e as 

atitudes dos alunos. Para o efeito, os professores deverão avaliar competências e para que 

tal seja possível é necessário o professor avaliar o trabalho quotidiano e contínuo do aluno 

em contexto de sala de aula, pressupondo um “olhar atento sobre os recursos cognitivos 

que os alunos estão a mobilizar e de que forma” (Câmara & al, s.d., p. 11). Paralelamente, 

insiste-se em processos avaliativos que contemplem a auto, hetero e co-avaliação.  

 Aconselhando a ponderação sobre a vertente qualitativa da avaliação antes de se 

proceder às formalizações quantitativas do final de cada período lectivo, os autores 

reforçam a ideia de que as competências “não podem ser avaliadas utilizando modelos 

padronizados” (Câmara & al, s.d., p. 11). No conceito de avaliação preconizado pelo 

programa, conseguimos perceber a tónica no conhecimento global do aluno e, 

simultaneamente, na auto-identificação de estratégias que permitam superar as dificuldades 

reveladas e ao mesmo tempo desenvolver saberes e competências. Aqui tem lugar de 

destaque o processo de trabalho colaborativo em contexto sala de aula, sendo este aplicado 

desde a pesquisa ao tratamento dos dados e à apresentação dos mesmos. Este é o espírito 
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construtivista e desenvolvimentista da aprendizagem, para o qual as práticas avaliativas se 

constituem em processos que implicam a participação activa dos alunos na construção das 

suas aprendizagens. Em última análise, entendemos que este procedimento prepara a 

inserção cívica dos jovens na sociedade. 

 As práticas pedagógicas têm como referência reguladora as competências transversais 

para as quais convergem as competências definidas para a disciplina. É partindo deste 

contexto que se elaboraram quadros que resumem os indicadores de uma formação integral 

dos jovens, acompanhados dos indícios de promoção de valores, atitudes e competências 

capazes de lhes facilitarem uma vida pessoal e sociocultural eticamente condigna. A fim de 

facilitar a leitura das nossas interpretações, indicamos, no quadro 3, indicadores de valores, 

atitudes e competências, ordenado cada elemento como pontos iniciais. O quadro 3 

contempla quatro categorias, as quais são: princípios e objectivos, competências, 

orientações metodológicas e avaliação, os quais a seguir se apresentam. O quadro 4, refere-

se aos conteúdos e às suas categorias, os quais pretendemos estudar, o qual também se 

apresenta de seguida.  
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Quadro 3 – Tópicos resultantes da análise categorial do currículo de Geografia do terceiro ciclo do ensino básico 
 

 

PROGRAMA DE GEOGRAFIA 
 

CATEGORIAS INDICADORES VALORES, ATITUDES E COMPETÊNCIAS 

Pr
in

cí
pi

os
 e

 O
bj

ec
tiv

os
 

- Desenvolvimento do pensar geográfico; 
 
- Curiosidade por descobrir territórios e paisagens; 
- Compreensão de conceitos geográficos; 
- Hábitos de estudo e desenvolvimento de competências de  
  aprendizagem; 
- Interacção com diversas realidades espaciais, culturais; 
- Interacção entre o Homem e o Ambiente; 
- Educação inter e multicultural crítica e participativa; 
- Análise de problemas concretos do Mundo;   
- Consciencialização da repartição de recursos no Mundo; 
- Consciencialização dos problemas provocados pelo Homem  
  no Mundo; 
- Predisposição para estar informado: 
- Cooperação interdisciplinar; 
- Educação para a cidadania, cultura de liberdade, cooperação 
   participação, reflexão, avaliação e critica; 
- Utilização das tecnologias de comunicação e informação; 
- Estratégias de superação de dificuldades; 
- Resolução de problemas, estudos de caso; 

- Observação e leitura de vários elementos cartográficos, que  
   transmitam informação cultural, de valores ou outra; 
- Desenvolver o sentido de observação e a curiosidade; 
- Cooperação, partilha, autonomia, participação cívica; 
- Autonomia, organização, cooperação, sentido crítico; 
- Respeito, aceitação, tolerância, consciência inter e multicultural,  
   espírito crítico e desenvolvimento de identidade; 
 
- Respeito pelas outras culturas, hábitos, tradições, religiões e  
   ambientes; 
- Autonomia, cooperação, sentido crítico do Mundo que o rodeia; 
- Compreender, reflectir e criticar a partilha de recursos a nível  
   mundial; 
- Autonomia, cooperação, reflexão e critica sobre os problemas  
  provocados pelo Homem; 
- Desenvolvimento da curiosidade e crítica; 
- Cooperação, partilha de saberes; 
- Responsabilidade, intervenção pessoal e social, reflexão, atitude  
   crítica; 
 
 - Gestão de informação, versatilidade com informação, espírito 
   critico; 
- Autonomia, confiança, iniciativa, criatividade, persistência; 
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PROGRAMA DE GEOGRAFIA 
 

CATEGORIAS INDICADORES VALORES, ATITUDES E COMPETÊNCIAS 
C

om
pe

tê
nc

ia
s 

- Relacionação, sintetização e exposição coerente de  
   informação, utilizando suportes variados; 
- Mobilização de conhecimentos adquiridos noutras áreas  
   curriculares; 
- Participação activa nas discussões, defesa dos seus pontos de  
  vista argumentativamente; 
- Abertura a novas ideias, sociedades, cultura e/ou  
  experiências; 
- Aplicação de estratégias autónomas e colaborativas; 
- Reflexão sobre dificuldades e procura de soluções; 
- Atitude crítica e participativa perante novas informações; 
- Atitude promotora da aprendizagem, estratégias autónomas e 
  colaborativas. 
 

- Desenvolver a capacidade autónoma, cooperativa e critica sabendo 
   utilizar várias fontes de informação; 
- Valorização da experiência pessoal, colectiva e escolar; 
- Argumentação, auto-estima pessoal, confiança, respeito pelo outro; 
 
- Motivação para o conhecimento, saber crítico, participativo e  
   argumentativo; 
- Autonomia, cooperação; 
 
- Iniciativa, criatividade, reflexão, desenvolvimento de  
  competências; 
- Autonomia, responsabilidade, iniciativa, participação,  
   versatilidade, crítica; 
- Empenhamento, autonomia, participação, cooperação. 
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PROGRAMA DE GEOGRAFIA 
 

CATEGORIAS INDICADORES VALORES, ATITUDES E COMPETÊNCIAS 
O

rie
nt

aç
õe

s M
et

od
ol

óg
ic

as
 

- Flexibilidade metodológica; 
- Diversidade na organização dos conteúdos e trabalho; 
- Metodologias activas – trabalho colaborativo, de projecto,  
   estudo de caso, simulações, debates, interdisciplinaridade, … 
- Tomada de decisões e atitudes críticas; 
- Hábitos de trabalho, métodos e técnicas de estudo; 
- Interacção com vários elementos gráficos e cartográficos; 
- Interacção com várias fontes de informação; 
- Contacto com outras culturas, hábitos e tradições; 
- Mobilização e activação de conhecimentos de outras áreas  
   curriculares.  
 
 

- Respeito, colaboração; 
- Organização, versatilidade, autoconhecimento, dinamismo; 
- Responsabilidade, participação activa e responsável, gestão de  
  conflitos, assertividade, respeito por outros pontos de vista,  
  autonomia, colaboração, regulação da aprendizagem, avaliação; 
- Respeito, autonomia, confiança, preserverança; 
 
- Construção autónoma ou colaborativa de técnicas cartográficas e  
   gráficas, trabalho de campo; 
 
- Respeito, autoconfiança, colaboração; 
 
- Respeito, autonomia, colaboração, versatilidade, responsabilidade,  
  atitude crítica, participação; 
- Abertura, aceitação, autoconhecimento, respeito;  
 
- Autoconfiança, auto-estima, motivação para a aprendizagem. 

A
va

lia
çã

o 
  

- Formas diversificadas; 
- Pedagogia activa em sala de aula; 
- Relação entre conhecimentos, práticas e atitudes; 
- Interacção professor - aluno, orientada para o 
desenvolvimento de competências; 
- Aprendizagem construtiva; 
- Valorização da componente formativa; 
- Melhoria do ensino aprendizagem. 

- Respeito para com o outro; 
- Entreajuda/ Colaboração para com o outro; 
- Responsabilidade, participação activa e consciente dos seus  
   actos/atitudes; 
- Reflexão sobre as questões abordadas; 
- Espírito crítico. 
 

   



 83 

Quadro 4- Tópicos resultantes da análise dos conteúdos do currículo de Geografia do terceiro ciclo do ensino básico 
 

 
PROGRAMA DE GEOGRAFIA 

 

A
N

O
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

 
TEMAS 

 
INDICADORES 

 
VALORES, ATITUDES E COMPETÊNCIAS 

 

Te
m

a 
A

  
A

 T
er

ra
: 

es
tu

do
s e

 
re

pr
es

en
ta

çõ
es

 - Descrição da paisagem; 
- Mapas como forma de representar a superfície terrestre; 
- Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre. 

. aceitação, tolerância, respeito, socialização 

. versatilidade, autonomia 

. reflexão, compreensão 

. espírito crítico, respeito, compreensão, apoio 

. cidadania activa, solidariedade 
 

7º
 

 
Te

m
a 

B
 

M
ei

o 
N

at
ur

al
 

- Clima e formações vegetais 
     - Estado do Tempo e Clima 
     - Distribuição e características dos climas 
     - Distribuição e características da vegetação  
- Relevo 
      - Grandes conjuntos de relevo 
      - Dinâmica de uma bacia hidrográfica 
      - Dinâmica do litoral 
- Riscos e Catástrofes 
       - Causas das catástrofes naturais 
       - Efeitos sobre o homem e sobre o ambiente 

. respeito pelo ambiente 

. versatilidade, autonomia 

. reflexão, compreensão 

. humanismo, vida saudável 

. reflexão, espírito crítico e interventivo 

. cidadania activa, solidariedade, iniciativa, cuidado 

. superação de dificuldades, bem-estar, gestão do tempo 
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PROGRAMA DE GEOGRAFIA 

 

A
N

O
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

 
TEMAS 

 
INDICADORES 

 
VALORES, ATITUDES E COMPETÊNCIAS 

 

8º
 

Te
m

a 
C

 
 

Po
pu

la
çã

o 
e 

Po
vo

am
en

to
 

  
- População 
        - Distribuição e seus factores 
        - Evolução da população e comportamento dos indicadores 
          demográficos 
-Mobilidade 
         - Tipo de migrações 
         - Fluxos migratórios 
         - Causas e consequências das migrações 
- Diversidade cultural 
          - Factores de identificação e de diferenciação das  
             populações 
- Áreas de fixação humana 
           - Urbanização e ruralidade 
           - Estrutura das áreas urbanas 
           - Modos de vida em meio urbano e em meio rural 
 

. aceitação, tolerância, respeito, socialização, paz 

. liberdade, iniciativa 

. diálogo intercultural, igualdade de direitos 

. reflexão, integridade, humanismo, solidariedade,  
  inclusão social 
. superação de dificuldades, bem-estar, gestão do tempo,  
  apoio social  
. espírito crítico, respeito, compreensão, apoio 
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PROGRAMA DE GEOGRAFIA 

 

A
N

O
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

 
TEMAS 

 
INDICADORES 

 
VALORES, ATITUDES E COMPETÊNCIAS 

 

 

Te
m

a 
D

 

A
ct

iv
id

ad
es

 E
co

nó
m

ic
as

 

- Actividades económicas: recursos, processos de produção e  
   sustentabilidade 
          - Agricultura e Pesca 
          - Indústria 
          - Serviços e Turismo 
           - Impactes ambientais, sociais e económicos 
- Redes e meios de transporte e telecomunicações 
           - Modos de transporte, produtos a transportar e distâncias a  
              percorrer 
           - Impactes do desenvolvimento das redes de transporte nos 
              espaços envolventes 
           - Importância das telecomunicações na sociedade actual 
 

. aceitação, tolerância, respeito. autoconceito 

. versatilidade, autonomia 

. reflexão, compreensão 

. liberdade, espírito crítico, interventivo,  apoio 

. comunicação, aproximação, inclusão social, justiça,  
  direitos humanos e económicos 
. respeito, responsabilidade 
. respeito pelo ambiente 
. cidadania activa, solidariedade, iniciativa 
. justiça, honestidade 
. respeito pelo outro, responsabilidade 
. discernimento, respeito, bem-estar, cooperação,  
  rentabilização de recursos, realização profissional  

9º
 

Te
m

a 
E 

 

C
on

tra
st

es
 d

e 
D

es
en

vo
lv

im
en

to
 

 

- Países Desenvolvidos vs Países em Desenvolvimento 
           - Indicadores de Desenvolvimento 
- Interdependência entre espaços com diferentes níveis de  
  desenvolvimento 
            - Obstáculos ao desenvolvimento 
            - Soluções para atenuar os contraste de Desenvolvimento 

. aceitação, tolerância, respeito, socialização, paz 

. liberdade, iniciativa, diálogo intercultural, igualdade de 
  direitos 
. reflexão, autoconceito, integridade, humanismo,  
  solidariedade, inclusão social 
. superação de dificuldades, bem-estar, gestão do tempo, 
  apoio social  
. espírito crítico, respeito, compreensão, apoio 
. não-violência, responsabilidade cívica 
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PROGRAMA DE GEOGRAFIA 

 

A
N

O
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

 
TEMAS 

 
INDICADORES 

 
VALORES, ATITUDES E COMPETÊNCIAS 

 

 

Te
m

a 
F 

A
m

bi
en

te
 e

  
So

ci
ed

ad
e 

- Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
            - Alterações do ambiente global 
            - Grandes desafios ambientais 
            - Estratégias de preservação do património 

. respeito pelo ambiente 

. humanismo, vida saudável 

. reflexão, espírito crítico e interventivo 

. cidadania activa, solidariedade, iniciativa, cuidado,  
  fraternidade 
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4.1.5 RESUMO 
 

A análise que realizámos sobre o currículo nacional e as orientações curriculares para a 

disciplina de Geografia do terceiro ciclo tiveram como enquadramento uma educação 

promotora de valores e atitudes que dignifiquem a pessoa de cada um dos nossos jovens, 

assim como o seu desenvolvimento pessoal e sociocultural. Simultaneamente, garantindo a 

confiança no valor formativo do processo de ensino-aprendizagem que promove o 

desenvolvimento de competências, na escola e na vida. Se a Geografia é aqui entendida 

como uma disciplina de charneira entre as ciências sociais e as ciências exactas, parece-nos 

que esta contêm pré-requisitos que ajudam os jovens a se desenvolverem espacialmente e 

como pessoas que organizam a vária informação, sabendo ao mesmo tempo ser 

participativos, críticos e sugestivos do meio onde se inserem ou em outras escalas de 

análise que lhes sejam propostas. Após esta análise, parece-nos que foram explicadas as 

vantagens desta disciplina nos planos de estudo do ensino básico (e até do secundário, pois 

existe continuidade do trabalho desenvolvido), pois esta apela para a transversalidade no 

contributo para a formação integral dos alunos e cujas finalidades apontam para a 

mobilização de competências básicas transferíveis que viabilizem a eficaz integração 

espacial, social e cultural dos jovens. 

 É de mencionar que a articulação reflectida na análise realizada nos fez descobrir que 

entre as componentes programáticas existe o pressuposto de que a promoção de valores e 

atitudes ocorre no contexto de outras aprendizagens significativas, de aquisição de 

conhecimentos e de mobilização de competências, conferindo ao ensino e à aprendizagem 

da Geografia um papel indispensável no desenvolvimento espacial e integral dos jovens. 

Esta apreciação atesta a coerência inerente ao programa, uma vez que todos os seus itens 

concorrem para a grande meta proposta, o desenvolvimento de jovens cidadão activos, 

participativos, críticos e responsáveis pelo espaço onde vivem. 

 Uma outra dimensão desta análise dirige-se para a coerência verificada entre o 

programa e os seus documentos orientadores relativamente aos princípios ideológicos que 

devem nortear o ensino formativo. Defensores de uma educação para a cidadania mundial, 

privilegiada pelas relações interculturais baseadas no respeito pelas diferenças e 

enriquecidas pelo pluralismo de experiências e valores socioculturais, os referenciais 

teóricos deste programa vêem-se reflectidos nas intenções e nas propostas de concretização 
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de formação pessoal, social e cultural dos jovens que percorrem todos os elementos 

constituintes do programa de Geografia. 

 

 

4.2 ANÁLISE DE MANUAIS  
 
 

A análise realizada correspondeu ao objectivo de encontrar os tipos de resposta dada 

pelos manuais aos programas que justificam a sua existência. O percurso de interpretação 

seguido incidiu sobre as dimensões sociológica e pedagógica dos manuais; foram alvo de 

interpretação e consequente caracterização, em termos formativos, as temáticas que neles 

ocorrem, e que constituem o âmbito contextual dos saberes, assim como as actividades 

sugeridas, que entendemos como propostas pedagógicas. Em face das conclusões a que 

chegámos relativamente ao carácter formativo do currículo e das orientações curriculares 

propostos para a Geografia do terceiro ciclo, a interpretação realizada sobre os manuais 

traz-nos o conhecimento do grau de eficiência com que eles facilitam a promoção de 

valores e atitudes que consagram aos jovens uma vivência dignificante tanto ao nível 

pessoal como sociocultural. 

A definição de manual escolar não é idêntica para todos os autores. De seguida 

apresentamos algumas definições que nos ajudaram a compreender a noção de manual 

escolar e tentamos, também, explicar quais as suas principais funções, a problemática na 

selecção destes instrumentos de trabalho, mencionaremos quais os manuais adoptados nas 

escolas dos participantes no estudo e por fim, elaboramos uma análise dos manuais 

adoptados pelos participantes.  

 

4.2.1 MANUAIS ADOPTADOS PELOS PARTICIPANTES NO ESTUDO 
 
 

Os manuais escolares são considerados uma ferramenta importante no contexto 

escolar, daí não podermos deixar de os analisar. Embora de forma muito limitada 

elaborámos a análise dos mesmos procurando perceber duas hipóteses de abordagem de 

valores, atitudes e competências ao nível dos conteúdos sociológico e pedagógico dos 

manuais os que: 

- estes parecem integrar nos seus discursos, quer nos textos escolhidos, quer nas tarefas  

  propostas, representando a preocupação da parte dos autores relativamente ao carácter  
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  formativo dos seus manuais; 

- eles permitem promover nos alunos, através da actuação reflectida e cuidada dos  

  professores. 

Nos quadros limitámos, naturalmente, todos os enunciados a tópicos expressivos e 

evitámos a repetição dos itens no mesmo tema em análise. Listámos os conjuntos de 

valores, atitudes e competências correspondentes a cada uma das dimensões analisadas, 

representadas por temáticas e actividades. A cada quadro fizemos seguir um breve resumo 

das ideias principais retiradas das conclusões a que chegámos. Com elas confirmamos a 

convergência ou divergência dos discursos dos manuais em relação ao objectivo do estudo.  

Apresentam-se, de seguida, os manuais que são utilizados pelos professores 

participantes no estudo. Todos os professores leccionam o terceiro ciclo há mais de três 

anos, condição imposta para a selecção dos professores participantes, à excepção do 

participante A. Este participante é presidente da Associação de Professores de Geografia 

(APG) e pretende-se compreender qual a posição desta Associação perante a construção do 

currículo, os manuais vigentes no mercado e quais as sugestões de estratégias dadas aos 

professores.  

 

Quadro 5 – Manuais adoptados nas escolas onde os participantes leccionam 
 

PARTICIPANTES ANO DE 
ESCOLARIDADE

MANUAL 
ADOPTADO 

EDITORA DO 
MANUAL 

ADOPTADO 

OPINIÃO DO 
PROFESSOR 

QUE O UTILIZA 
A* secundário - - - 

B 
7º ano 

8º ano  

Geodiversidades Didáctica 
Editora 

Favorável 

C 
7º ano 

9º ano 

 Viagens  Texto Editora Favorável 

Desactualizado 

D 

7º ano 

 

8º ano 

 

9º ano 

Espaço Geo 7       

Coordenadas       

Fazer Geografia 

Editorial ASA 

 

Texto Editora 

 

Porto Editora 

Desfavorável 

 

Favorável 

 

Desfavorável 

E 
7º ano 

8º ano 

Viagens  Texto Editora Favorável 

 
* Presidente da Associação de Professores de Geografia 
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4.2.2 CONCEITO DE MANUAL 

 

Segundo Ballesta (1995) o manual escolar é utilizado pelos alunos de uma disciplina e 

é comercializado por uma editora. Já Gérard e Roegiers (1998) definem o manual escolar 

como um instrumento impresso, intencionalmente estruturado para se inscrever num 

processo de aprendizagem, com o fim de lhe melhorar a eficácia. E para Souto (2002) é 

considerado um compêndio de saberes que organiza as actividades das aulas e controla as 

aprendizagens dos alunos. Podemos assim afirmar que um manual escolar é um livro 

considerado um instrumento de trabalho que traduz as orientações de um currículo e com o 

qual se identificam alunos e professores. Actualmente os manuais escolares “revelam a 

acrescida preocupação com a promoção de actividades escolares, mas também denunciam 

como as práticas escolares tenderão a continuar a ser marcadas pela apropriação da 

informação que veiculam” (Claudino, 2002, p.188). 

O conjunto de manuais adoptados pelos participantes neste estudo são vários e de 

várias editoras; existem escolas em que os projectos de manuais adoptados não têm 

continuidade pedagógica, mudando entre os vários anos de escolaridade. Este facto 

levantou-nos algumas questões como, por exemplo:  

- qual a reacção dos jovens ao mudar de manuais escolares?  

- como reagem à mudança de textos, imagens, quadros, formas de abordar os temas, entre  

  outras?  

- qual o motivo que conduziu os professores a terem este tipo de iniciativas? 

- como desenvolvem o seu trabalho com os jovens utilizando projectos didácticos  

  diferentes? 

 Na tentativa de obtermos respostas a estas questões lembrar-mos os estudos realizados 

por Domech quando afirma que “o manual escolar ideal não existe” (2006, p.712); no 

entanto, este autor afirma que esta ferramenta de trabalho é necessária por três razões: é um 

canal de transmissão de conhecimentos especializados aos alunos; é um guia uniforme para 

todos os alunos que o usam e exerce uma orientação esquemática sobre o saber, susceptível 

de ser ampliada pelo docente (na sua aula) ou pelos alunos (em etapas sucessivas dos seus 

estudos); e é o meio mais económico utilizado no mundo. Perante tais afirmações, surge-

nos a hipótese de os professores que adoptaram os respectivos manuais escolares poderem 

ter sido colocados posteriormente na escola onde se encontram a leccionar, mas também o 

conforto de terem um manual escolar adoptado, mesmo não sendo continuidade do 

Projecto, deixa os professores com algum bem estar, pois os seus alunos têm um 
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instrumento de trabalho que podem utilizar e ao qual o professor pode sempre acrescentar 

algo para completar as informações pretendidas e ajudar no desenvolvimento das 

competências sobre esse tema em estudo. 

 

 

 

4.2.3 MANUAIS ESCOLARES COMO TRADUÇÃO DE CURRÍCULO 
 
 

 O estatuto e as funções que são atribuídas aos manuais escolares atestam a sua relação 

próxima com o nível de concretização curricular, ou seja, os autores apoiados pelas 

editoras trabalham o currículo que foi previamente estabelecido pelas instâncias oficiais 

para cada disciplina. Neste contexto, é importante que o autor do manual escolar seja 

especialista dentro da disciplina que está a trabalhar, mas simultaneamente tenha o apoio 

de professores universitários para a correcção e actualização científica, pois não nos 

podemos esquecer que o nosso mundo se encontra em constante mudança e permanente 

actualização de conhecimentos. 

Os manuais escolares como tradução do currículo seguem determinadas directrizes, 

algumas das quais são apresentadas num estudo efectuado por Cabral (2005). Segundo esta 

autora existe uma articulação entre três perspectivas, as quais são: sócio-cultural da 

natureza da língua; cognitiva da natureza da aprendizagem; humanista da educação. 

Tentando atingir os objectivos propostos para este estudo, adoptamos estas perspectivas ao 

contexto geográfico e tendo em consideração que o currículo nacional e as orientações 

metodológicas para a Geografia do terceiro ciclo articulam os três quadros de referência na 

construção de um currículo comunicativo, os quais englobam as perspectivas: humanista 

da educação, cognitiva da natureza da aprendizagem e sócio-cultural de natureza espacial. 

Como síntese e para analisar a abordagem comunicativa no currículo nacional e nas 

orientações metodológicas, que fazem parte do texto curricular, elaborou-se o quadro 6, 

que reúne as principiais características específicas de uma abordagem comunicativa a nível 

da Geografia. Deste quadro pode-se inferir que todos os princípios básicos deste tipo de 

abordagem se encontram referenciados nos dois textos curriculares. 
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Quadro 6 - Vinculação das orientações metodológicas do programa de Geografia a uma    
                   abordagem comunicativa  
 
 

DIMENSÕES REFERENCIAIS  
ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DE UMA 

ABORDAGEM COMUNICATIVA CURRÍCULO 
NACIONAL 

ORIENTAÇÕES 
CURRICULARES 

Desenvolver competências espaciais      
Desenvolver competências comunicativas       Objectivos 
Desenvolver estratégias     
Promover atitudes e valores     
Promover a participação e o espírito crítico     
SABER: conceptual - noções espaciais, 
relacionar saberes, cultura     

SABER FAZER: instrumental -cartografia, 
técnicas de estudo, estudos de caso, 
simulações, jogos 

    
Conteúdos 

SABER SER: atitudinal - tolerância, 
cooperação, autonomia     

Clima de aprendiz, positivo     
Mundo do aprendente     Contexto 
Mundo envolvente     
Facilitador/Tutor     
Criar condições adequadas     Professor 
Proporcionar meios     
Activo, criativo e crítico     
Membro de uma comunidade     
Integrado na vida real     

Aluno 

Núcleo organizativo do processo     
Actividades de pesquisa e de organização da 
informação     

Actividades pré-comunicativas     
Actividades de interacção social     
Trabalho individual     
Trabalho colaborativo      
Trabalho de campo     
Trabalho projecto     

Actividades 

Estudo de caso     
Mapas e fotografias (aéreas, satélite, …)     
Cassetes áudio/vídeo, diaporamas, …     Materiais 
Novas tecnologias     

 
 
 
 
 

Podemos, assim, concluir que ambos os documentos de referência (currículo emanado do 

Ministério da Educação e orientações curriculares elaboradas por grupos de trabalho constituídos 

por professores de Geografia) para os professores poderem desenvolver a sua actividade com 

sucesso, estão elaborados de modo a conjugar elementos e características próprias de uma 
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abordagem comunicativa. Referenciando, ambos, a perspectiva de trabalho na Zona de 

Desenvolvimento Proximal, como anteriormente foi referenciado, e pretendendo ambos o 

desenvolvimento de competências cívicas, de atitudes, de participação e actuação no espaço, 

sempre através de uma comunicação explicita, argumentativa e fundamentada das suas tomadas de 

posição.  

 

 

 

4.2.4 PRINCIPAIS FUNÇÕES DOS MANUAIS 
 

É raro um manual escolar desempenhar uma única função, sobressaindo quase sempre 

uma das várias potencialidades no material (Gérard & Roegiers, 1998). Da conjugação das 

coordenadas, currículo – manual – professor – aluno, gera-se um sistema complexo de 

relações dependentes das representações que cada interveniente atribui à forma de 

utilização do manual escolar e do próprio manual dentro do contexto educativo em que se 

insere. No entanto, a sua relevância é-lhe conferida pelo professor, alicerçada nas suas 

opções metodológicas que se estampam na singularidade ou na pluralidade com que o 

aluno irá utilizar o manual. Representamos no quadro 7 algumas das funções do manual 

escolar, segundo Gérard e Roegiers (1998). 
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Quadro 7 – Funções dos manuais escolares 

 

Função Principal Termos mais Frequentes Tipo de exercícios 

Transmissão de 
conhecimentos 

Livro do aluno  Textos, mapas, gráficos, imagens, esquemas, jogos, 
simulações, debates, estudo de caso 

Desenvolvimento de 
capacidades e de 
competências 

Caderno de actividades/exercícios 

Caderno de apoio 

Recolha de informação, tratamento de informação, 
sugestões de apresentação da informação recolhida, 
trabalhos de campo, trabalhos de grupo, trabalhos 
individuais 

Procura de outras fontes de 
informação/conhecimento 

Mini-Atlas 

Caderno de apoio 

Sugerem procura em: sites, filmes, fotografias, 
reportagens dos mass media 

Consolidação das 
aquisições 

Caderno de actividades/exercícios 

 

Exercícios de aplicação, debates, simulações, 
trabalho de pares e/ou grupo 

Ajuda à interligação Livro do aluno Relaciona conteúdos com os de outras disciplinas 
Promove o 
desenvolvimento de 
valores e atitudes 

Livro do aluno Menciona fontes de pesquisa,  

Debates, simulações, trabalho de pares e/ou grupo, 
jogos, estudos de caso 

Avaliação Caderno de actividades/exercícios 

Livro do aluno 

Exercícios de aplicação, 

Exercícios de consolidação 
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Para a elaboração da última coluna do quadro 7, anteriormente apresentado, baseamo-

nos nos manuais adoptados pelos professores participantes. Começando a análise dos 

mesmos, uma vez que o tipo de exercícios apresentados nos vários manuais encaixam nas 

principais funções atribuídas aos manuais escolares. No caso em que a escola tem o mesmo 

projecto de manual escolhido para os vários anos de escolaridade, conseguimos constatar 

que os mesmos são “obras que apresentam uma progressão sistemática” (Gérard & 

Roegiers, 1998, p.113). Os manuais pretendem desenvolver principalmente duas funções 

principais: transmissão de conhecimentos e desenvolvimento de capacidades e de 

competências. Apresentando, assim, a aprendizagem de uma forma ordenada e respeitando 

uma série de critérios como: a coerência pedagógica; a qualidade, escolha e valor 

específico da informação; adaptação dessa informação ao meio e à situação cultural e 

social e a acessibilidade à mesma. Apresentam também, uma função de consolidação e 

avaliação das aquisições, ajudam na integração das aquisições, referenciam outras fontes 

de informação e mencionam aspectos gerais do próprio manual (Gérard & Roegiers 1998). 

Tendo em consideração todos os aspectos mencionados, até ao momento, os manuais 

utilizados pelos participantes encontram-se dentro das funções específicas que lhe são 

atribuídas, tal como se pode constatar nos quadros 8, 9 e 10 elaborados para o efeito. 
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Quadro 8 – Funções dos manuais escolares adoptados pelo participante B  

MANUAIS Geodiversidades– 7º ano Geodiversidades – 8º ano 

FUNÇÕES 

R
el

at
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o 
al
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o 

R
el

at
iv
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o 
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r 

R
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O
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C
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R
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r 

R
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O

rg
an
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ão
 

C
ur

ric
ul

ar
 

Motivadora 

 
          

Guia na elaboração do 
conhecimento           

Fonte de actividades 

 
          

Fonte documental e de 
conteúdo           

Guia de progressão 

 
            

Complemento da aula 

 

        

Auxiliar da avaliação dos 
saberes           

Orientação do processo de 
planificação         

Caixa de ideias pedagógicas 

 
            

Substituto do programa 

 
        

Reguladora da organização do 
ensino             

Controladora dos conteúdos a 
ensinar           

Divulgadora das prescrições 
gerais           

Veículo de critérios de 
excelência de pensamento e 

sensibilidade 
            

Reciclagem de conhecimentos e 
formação           

Apresentação de exercícios que 
promovam a cidadania             

Sugestões de actividades/ 
leituras/pesquisas que 

promovam actos/atitudes de 
cidadania 
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Quadro 9 – Funções dos manuais escolares adoptados pelos participantes C e E  

MANUAIS Viagens – 7º ano Viagens – 8º ano Viagens -9º ano 

FUNÇÕES 

R
el

at
iv

as
 

ao
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o 

R
el

at
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ao
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R
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R
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O
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C
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ar
 

Motivadora 

 
     

Guia na elaboração do 
conhecimento      

Fonte de actividades 

 
     

Fonte documental e de 
conteúdo      

Guia de progressão 

 
      

Complemento da aula 

 

        

Auxiliar da avaliação dos 
saberes       

Orientação do processo de 
planificação       

Caixa de ideias pedagógicas 

 
      

Substituto do programa 

 
      

Reguladora da organização 
do ensino       

Controladora dos conteúdos a 
ensinar        

Divulgadora das prescrições 
gerais        

Veículo de critérios de 
excelência de pensamento e 
sensibilidade 

      

Reciclagem de 
conhecimentos e formação      

Apresentação de exercícios 
que promovam a cidadania       

Sugestões de actividades/ 
leituras/pesquisas que 
promovam actos/atitudes de 
cidadania 
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Quadro 10– Funções dos manuais escolares adoptados pelo participante D  

 

MANUAIS Espaço Geo 7– 7º ano Coordenadas – 8º ano Fazer Geografia-9º ano 

FUNÇÕES 

R
el

at
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ao
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o 
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R
el

at
iv

as
 

à 
O

rg
an

iz
aç

ão
 

C
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Motivadora 
        

Guia na elaboração do 
conhecimento         

Fonte de actividades 
        

Fonte documental e de 
conteúdo       

Guia de progressão 
        

Complemento da aula 
          

Auxiliar da avaliação dos 
saberes        

Orientação do processo 
de planificação        

Caixa de ideias 
pedagógicas       

Substituto do programa 
         

Reguladora da 
organização do ensino        

Controladora dos 
conteúdos a ensinar        

Divulgadora das 
prescrições gerais        

Veículo de critérios de 
excelência de 
pensamento e 
sensibilidade 

      

Reciclagem de 
conhecimentos e 

formação 
        

Apresentação de exercícios 
que promovam a cidadania       

Sugestões de actividades/ 
leituras/pesquisas que 

promovam actos/atitudes de 
cidadania 
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Em consonância com os quadros 8, 9 e 10 apresentados é visível que as funções mais 

vezes referenciadas são «fonte documental e conteúdos» relativa a professores e alunos e 

«caixa de ideias pedagógicas» enquanto instrumento ao serviço do professor. Segue-se o 

manual como «fonte de actividades» para alunos e professores, «instrumento de formação 

e reciclagem» relativa a professores. Quanto à interpretação vertical do quadro verifica-se 

que a maior parte das funções indicadas reportam-se aos professores. Estes quadros 

conduzem-nos a comentar que, actualmente, uma das principais funções do manual é a de 

apoio ao processo de ensino, tanto para alunos como para professores. No caso dos alunos, 

que os consigam conduzir a situações de aprendizagem e para os professores, ajudando a 

planificar e preparar conteúdos cientifíco-didácticos que estimulem nos alunos as 

aprendizagens, o desenvolvimento de competências, e estimulem o desenvolvimento da 

cidadania activa e participativa, em contextos a várias escalas. 

 
 
 
4.2.5 PROBLEMÁTICA DA SELECÇÃO DE MANUAIS 

 
 

 A escolha de um manual escolar nunca é fácil e representa uma decisão muito 

importante para o professor mas não mais do que para o aluno. O professor aquando da 

selecção de um manual escolar deve ter plena consciência que a utilização deste 

instrumento de trabalho pode, de certo modo, alterar as suas práticas ao longo de um 

período, mais ou menos lato, e simultaneamente vai influenciar a forma de aprendizagem 

dos jovens que o vão utilizar. Através da utilização do manual, acompanhado ou não de 

outras fontes de informação, o professor pode influenciar a tomada de decisões e/ou de 

atitudes nos jovens com quem desenvolve a sua actividade pedagógica. Pode-se assim, 

estimular e desenvolver, mais ou menos, determinada competência que possibilitem aos 

jovens desenvolver, em contexto escolar ou fora dele, a sua cidadania cada vez mais 

participativa, activa e convicta das suas decisões sempre através de boas fundamentações 

no seu meio local, regional, nacional, europeu ou mundial. 

Qualquer escolha é resultado de vários factores que se cruzam num contexto escolar e 

profissional e da pluralidade abundante de títulos. Assim, escolher um manual escolar 

implica estabelecer um quadro de critérios prioritários que se ajustem a três sectores nele 

interessados: o Ministério da Educação, os professores e os alunos (Cabral, 2005). Neste 
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sentido, aquando da selecção de qualquer manual escolar, para além dos critérios oficiais, é 

suposto que sejam equacionados aspectos subjacentes às práticas pedagógicas da escola em 

que o professor lecciona e/ou às suas opções metodológicas e ao contexto envolvente da 

própria escola. Para além destes factores sabe-se também que a influência exercida pelo 

marketing das editoras reflecte, por vezes, a decisão dos professores e dos seus pares 

(Cabral, 2005). 

O período de vigência de um manual escolar, passou a ser de seis anos, o que por vezes 

obriga certos professores a trabalharem com manuais escolares que não foram por si 

adoptados, mas que o foram por colegas que estavam nessa escola antes da sua colocação. 

Este aspecto é bastante significativo, pois por vezes o professor não gosta desse manual e 

não incentiva a sua utilização pelos jovens ou incentiva sem revelar grande motivação para 

tal. Este tipo de atitudes por parte do professor faz também ocorrer um reflexo nas atitudes 

dos jovens, na sua transmissão de valores e nos seus actos de cidadania, os quais 

futuramente poderão ser passados para outros jovens. 

 
 
 
 
 
4.2.6 ANÁLISE DOS MANUAIS ADOPTADOS PELOS PARTICIPANTES 
 
 
 

Para elaborarmos o quadro 11, realizámos a análise de todos os manuais dos 

participantes no estudo, de modo muito genérico, mas procurando relacionar os valores, 

atitudes e competências apoiadas em dimensões sociológica e pedagógica nos vários 

manuais do terceiro ciclo. 
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Quadro 11 - Valores, Atitudes e Competências presentes em manuais do terceiro ciclo 
 

A
N

O
 

D
O

M
ÍN

IO
S 

TEMÁTICAS 

 
VALORES, 

ATITUDES E 
COMPETÊNCIAS 

 

ACTIVIDADES 

VALORES, 
ATITUDES E 

COMPETÊNCIAS 
 

7º
 

A
 T

er
ra

: e
st

ud
os

 e
 re

pr
es

en
ta

çõ
es

 - Descrição da  
   paisagem; 
 
 
 
 
 
- Mapas como  
  forma de  
  representar a  
  superfície  
  terrestre; 
 
- Localização dos  
  diferentes  
  elementos da  
  superfície  
  terrestre. 

. aceitação, 
tolerância, 
respeito, 
socialização 
 
 
 
 
. versatilidade, 
autonomia 
. reflexão, 
compreensão 
. espírito crítico, 
respeito, 
compreensão, 
apoio 
. cidadania activa, 
solidariedade 
 

- Observar, 
elaborar 
esquemas, 
descrever, 
identificar; 
 
 
- Identificar, 
descobrir, 
localizar, 
desenhar, 
seleccionar, 
calcular escalas 
 
- Completar, 
descobrir, 
assinalar, 
localizar, 
identificar, 
explicar 

aceitação, 
tolerância, 
respeito, 
socialização, 
observação, 
preservação 
 
aceitação, 
respeito, 
socialização, 
observação, 
espírito crítico, 
cidadania activa 
 
 aceitação, 
tolerância, 
respeito, 
socialização, 
observação, 
cidadania activa 
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A
N

O
 

D
O

M
ÍN

IO
S 

TEMÁTICAS 

 
VALORES, 

ATITUDES E 
COMPETÊNCIAS 

 

ACTIVIDADES 

VALORES, 
ATITUDES E 

COMPETÊNCIAS 
 

 

M
ei

o 
N

at
ur

al
 

- Clima e  
  formações  
  vegetais 
- Estado do  
  Tempo e Clima 
-Distribuição e  
 características  
 dos climas 
- Distribuição e  
  características  
  da vegetação  
 
- Relevo 
- Grandes  
  conjuntos de  
  relevo 
 
- Dinâmica de  
  uma bacia  
  hidrográfica 
- Dinâmica do  
   litoral 
 
- Riscos e  
  Catástrofes 
- Causas das  
  catástrofes  
  naturais 
- Efeitos sobre o 
   homem e sobre  
   o ambiente 

. respeito pelo 
ambiente 
. versatilidade, 
autonomia 
. reflexão, 
compreensão 
. humanismo, 
vida saudável 
. reflexão, espírito 
crítico e 
interventivo 
. cidadania activa, 
solidariedade, 
iniciativa, 
cuidado 
. superação de 
dificuldades, 
bem-estar, gestão 
do tempo 
 

- Explicar, 
localizar, 
identificar, 
justificar, calcular 
(temperatura 
média, amplitude 
térmica, 
precipitação total, 
etc.), referir, 
indicar, 
completar, ler 
(gráficos, mapas, 
imagens, etc.), 
descrever, 
comparar, 
descobrir, 
pesquisar, 
relacionar, 
transcrever, 
expressar 
opiniões 
-Jogos 
-Estudos de caso 

aceitação, 
motivação, 
tolerância, 
respeito, 
socialização, 
observação, 
preservação,  
autonomia, 
autoconfiança, 
reflexão, 
argumentação, 
assertividade, 
abstracção, 
cooperação, 
técnicas gráficas e 
cartográficas, 
flexibilidade 
mental, 
gestão do tempo, 
participação e 
responsabilidade 
na aprendizagem, 
apreensão de 
distintas 
perspectivas,  
mobilização de 
saberes,  
dedução, 
responsabilidade, 
espírito crítico,  
participação 
cívica, 
cidadania activa 
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A
N

O
 

D
O

M
ÍN

IO
S 

TEMÁTICAS 

 
VALORES, 

ATITUDES E 
COMPETÊNCIAS 

 

ACTIVIDADES 

VALORES, 
ATITUDES E 

COMPETÊNCIAS 
 

8º
 

Po
pu

la
çã

o 
e 

Po
vo

am
en

to
 

- População 
 
- Distribuição e  
  seus factores 
- Evolução da  
  população e  
 comportamento 
 dos indicadores  
 demográficos 
 
-Mobilidade 
- Tipo de  
   migrações 
- Fluxos  
  migratórios 
- Causas e  
  consequências  
  das migrações 
- Diversidade  
   cultural 
- Factores de  
   identificação e  
  de diferenciação 
  das populações 
 
- Áreas de fixação 
  humana 
- Urbanização e  
  ruralidade 
- Estrutura das  
   áreas urbanas 
- Modos de vida  
  em meio urbano  
  e em meio rural 
 

. aceitação, 
tolerância, 
respeito, 
socialização, paz 
. liberdade, 
iniciativa 
. diálogo 
intercultural, 
igualdade de 
direitos 
. reflexão, 
integridade, 
humanismo, 
solidariedade, 
inclusão social 
. superação de 
dificuldades, 
bem-estar, gestão 
do tempo, apoio 
social  
. espírito crítico, 
respeito, 
compreensão, 
apoio 
 

- Explicar, 
localizar, 
identificar, 
justificar, calcular 
(temperatura 
média, amplitude 
térmica, 
precipitação total, 
etc.), referir, 
indicar, 
completar, ler 
(gráficos, mapas, 
imagens, etc.), 
descrever, 
comparar,  
exemplificar, 
descobrir, 
pesquisar, 
relacionar, 
transcrever, 
expressar 
opiniões 
-Trabalho de 
pares/grupo 
-Trabalho 
cooperativo 
- Jogos 
- Debates  
- Simulações 
-Estudos de caso 
 

aceitação, 
motivação, 
tolerância, 
respeito (por si e 
pelos outros), 
socialização, 
observação, 
preservação,  
autonomia, 
autoconfiança, 
reflexão, 
argumentação, 
assertividade, 
abstracção, 
cooperação, 
solidariedade, 
pesquisa, 
técnicas gráficas e 
cartográficas, 
apresentação oral 
de trabalhos, 
flexibilidade 
mental, 
gestão do tempo, 
participação e 
responsabilidade 
na aprendizagem, 
apreensão de 
distintas 
perspectivas,  
mobilização de 
saberes,  
dedução, 
responsabilidade, 
sugerir hipóteses, 
criticar, 
argumentar, 
espírito crítico,  
participação 
cívica, 
cidadania activa, 
avaliar 
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D
O

M
ÍN

IO
S 

TEMÁTICAS 

 
VALORES, 

ATITUDES E 
COMPETÊNCIAS 

 

ACTIVIDADES 

VALORES, 
ATITUDES E 

COMPETÊNCIAS 
 

 

A
ct

iv
id

ad
es

 E
co

nó
m

ic
as

 

- Actividades  
  económicas:  
  recursos,  
  processos de  
  produção e  
  sustentabilidade 
- Agricultura e  
  Pesca 
- Indústria 
- Serviços e  
  Turismo 
- Impactes  
  ambientais,  
  sociais e  
  económicos 
 
- Redes e meios  
  de transporte e  
telecomunicações 
- Modos de  
  transporte,  
  produtos a  
  transportar e  
  distâncias a  
  percorrer 
- Impactes do  
  desenvolvimento 
  das redes de  
  transporte nos  
  espaços  
  envolventes 
- Importância das 
telecomunicações  
  na sociedade  
  actual 
 

. aceitação, 
tolerância, 
respeito. 
autoconceito 
. versatilidade, 
autonomia 
. reflexão, 
compreensão 
. liberdade, 
espírito crítico, 
interventivo,  
apoio 
. comunicação, 
aproximação, 
inclusão social, 
justiça, direitos 
humanos e 
económicos 
. respeito, 
responsabilidade 
. respeito pelo 
ambiente 
. cidadania activa, 
solidariedade, 
iniciativa 
. justiça, 
honestidade 
. respeito pelo 
outro, 
responsabilidade 
. discernimento, 
respeito, bem-
estar, cooperação, 
rentabilização de 
recursos, 
realização 
profissional  

- Explicar, 
localizar, 
identificar, 
justificar, calcular 
(temperatura 
média, amplitude 
térmica, 
precipitação total, 
etc.), referir, 
indicar, 
completar, ler 
(gráficos, mapas, 
imagens, etc.), 
descrever, 
comparar, 
descobrir, 
pesquisar, 
relacionar, 
transcrever, 
expressar 
opiniões 

aceitação, 
motivação, 
tolerância, 
respeito (por si e 
pelos outros), 
socialização, 
observação, 
preservação,  
autonomia, 
autoconfiança, 
reflexão, 
argumentação, 
assertividade, 
abstracção, 
cooperação, 
solidariedade, 
pesquisa, 
técnicas gráficas e 
cartográficas, 
apresentação oral 
de trabalhos, 
flexibilidade 
mental, 
gestão do tempo, 
participação e 
responsabilidade 
na aprendizagem, 
apreensão de 
distintas 
perspectivas,  
mobilização de 
saberes,  
dedução, 
responsabilidade, 
sugerir hipóteses, 
criticar, 
argumentar, 
espírito crítico,  
participação 
cívica, 
cidadania activa, 
avaliar 
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O

M
ÍN

IO
S 

TEMÁTICAS 

 
VALORES, 

ATITUDES E 
COMPETÊNCIAS 

 

ACTIVIDADES 

VALORES, 
ATITUDES E 

COMPETÊNCIAS 
 

9º
 

C
on

tra
st

es
 d

e 
D

es
en

vo
lv

im
en

to
 

- Países  
  Desenvolvidos 
  Vs Países em  
 Desenvolvimento 
- Indicadores de  
   Desenvolvi- 
   mento 
-Interdependên- 
  cia entre espaços  
  com diferentes 
  níveis de  
  desenvolvimento 
- Obstáculos ao  
  desenvolvimento 
- Soluções para  
  atenuar os  
  contraste de  
 Desenvolvimento 

. aceitação, 
tolerância, 
respeito, 
socialização, paz 
. liberdade, 
iniciativa, diálogo 
intercultural, 
igualdade de 
direitos 
. reflexão, 
autoconceito, 
integridade, 
humanismo, 
solidariedade, 
inclusão social 
. superação de 
dificuldades, 
bem-estar, gestão 
do tempo, apoio 
social  
. espírito crítico, 
respeito, 
compreensão, 
apoio 
. não-violência, 
responsabilidade 
cívica 

- Explicar, 
localizar, 
identificar, 
justificar, calcular 
(temperatura 
média, amplitude 
térmica, 
precipitação total, 
etc.), referir, 
indicar, 
completar, ler 
(gráficos, mapas, 
imagens, etc.), 
descrever, 
comparar, 
descobrir, 
pesquisar, 
relacionar, 
transcrever, 
expressar 
opiniões 

aceitação, 
motivação, 
tolerância, 
respeito (por si e 
pelos outros), 
socialização, 
observação, 
preservação,  
autonomia, 
autoconfiança, 
reflexão, 
argumentação, 
assertividade, 
abstracção, 
cooperação, 
solidariedade, 
pesquisa, 
técnicas gráficas e 
cartográficas, 
apresentação oral 
de trabalhos, 
flexibilidade 
mental, 
gestão do tempo, 
participação e 
responsabilidade 
na aprendizagem, 
apreensão de 
distintas 
perspectivas,  
mobilização de 
saberes,  
dedução, 
responsabilidade, 
sugerir hipóteses, 
criticar, 
argumentar, 
espírito crítico,  
participação 
cívica, 
cidadania activa, 
avaliar 
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S 

TEMÁTICAS 

 
VALORES, 

ATITUDES E 
COMPETÊNCIAS 

 

ACTIVIDADES 

VALORES, 
ATITUDES E 

COMPETÊNCIAS 
 

 

A
m

bi
en

te
 e

 S
oc

ie
da

de
 

- Ambiente e   
Desenvolvimento 
 Sustentável 
 - Alterações do  
   ambiente global 
- Grandes  
  desafios  
  ambientais 
- Estratégias de  
  preservação do  
  património 

. respeito pelo 
ambiente 
. humanismo, 
vida saudável 
. reflexão, espírito 
crítico e 
interventivo 
. cidadania activa, 
solidariedade, 
iniciativa, 
cuidado, 
fraternidade 

- Explicar, 
localizar, 
identificar, 
justificar, calcular 
(temperatura 
média, amplitude 
térmica, 
precipitação total, 
etc.), referir, 
indicar, 
completar, ler 
(gráficos, mapas, 
imagens, etc.), 
descrever, 
comparar, 
descobrir, 
pesquisar, 
relacionar, 
transcrever, 
expressar 
opiniões 

aceitação, 
motivação, 
tolerância, 
respeito (por si e 
pelos outros), 
socialização, 
observação, 
preservação,  
autonomia, 
autoconfiança, 
reflexão, 
argumentação, 
assertividade, 
abstracção, 
cooperação, 
solidariedade, 
pesquisa, 
técnicas gráficas e 
cartográficas, 
apresentação oral 
de trabalhos, 
flexibilidade 
mental, 
gestão do tempo, 
participação e 
responsabilidade 
na aprendizagem, 
apreensão de 
distintas 
perspectivas,  
mobilização de 
saberes,  
dedução, 
responsabilidade, 
sugerir hipóteses, 
criticar, 
argumentar, 
espírito crítico,  
participação 
cívica, 
cidadania activa, 
avaliar 
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De acordo com as introduções apresentadas pelos autores, a organização dos manuais 

proporciona um trabalho interessante e eficaz, que pode ser desenvolvido em grupo, em 

pares ou individualmente, seguindo uma linha de orientação que procura promover a 

autonomia progressiva dos alunos, ao mesmo tempo que os encaminha para o espírito de 

tolerância, crítica, solidariedade e cidadania. A análise efectuada permitiu-nos confirmar as 

intenções dos autores, na medida em que, por um lado, a apresentação das temáticas 

contempladas e o tratamento para elas proposto revela potencialidades de promoção de 

competências, valores e atitudes que encaminhem os jovens no seu percurso de cidadãos 

conscientes, solidários, activos e participativos; por outro lado, a metodologia seguida 

apoia-se nuns casos num paradigma piagetiano e noutros num paradigma vygostskiano. No 

primeiro caso, o processo de aprendizagem centra-se nos alunos e desenvolve-se através da 

execução de tarefas que facilitam, quer a inferência de regras, quer a construção do 

conhecimento, favorecendo uma criatividade e uma autonomia crescentes na apreensão de 

saberes. No segundo caso, o processo de aprendizagem realiza-se através de pesquisas e 

trabalhos desenvolvidos pelos alunos, que têm por base a cooperação e o respeito entre os 

jovens e simultaneamente a procura de conhecimentos no par mais competente de forma a 

alcançar os conhecimentos pretendidos, ou seja, apoiado num par mais competente que 

pode ser um jovem do grupo de trabalho ou o professor, neste caso continua-se a favorecer 

a criatividade e a autonomia crescentes na apreensão de saberes. 

Os diferentes tipos de textos que os manuais contêm, a variedade das origens das suas 

fontes, o nível dos aspectos gráficos, cartográficos e socioculturais, permitem confrontar 

perspectivas distintas sobre os diversos temas, apelam à capacidade de análise crítica e de 

argumentação, suscitam debate e tomada de posição e abordam valores e atitudes que 

conduzem os jovens a reflectir e a partilhar ideias e opiniões; ajudam-nos a encarar 

diferentes formas de culturas, de pensar, de agir, de actuar perante algumas situações e 

conduzem-nos num processo de construção activa das aprendizagens e do seu ser como 

pessoa. Tal como é sempre sugerido ao professor, este pode constantemente actualizar os 

temas para que ocorra, ainda, uma maior aproximação às vivências dos jovens. Estas são 

facilitadas pela introdução de mais materiais autênticos e de última hora, os quais também 

podem ser recolhidos e abordados pelos próprios jovens, por serem considerados como um 

apelo à partilha de experiências, ideias e opiniões, e por serem fonte de interesse e 

motivação para o envolvimento dos jovens no processo de aprendizagem. Estes actos são 

importantes porque os jovens identificam-se com as situações ou por algum sentimento de 

rejeição que elas provoquem. Assim, os jovens são permanentemente chamados a pensar, a 
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analisar/reflectir e a ponderar/tomar posições, a criticar argumentando o que resulta em 

efeitos significativos no enquadramento de uma educação em valores e atitudes tornando-

os jovens activos e participativos na sociedade onde se inserem. 

Na abordagem das temáticas, as actividades propostas pelos autores apelam muito para 

a observação e interpretação de imagens, gráfico e/ou mapas; caracterização e explicação 

de determinadas situações em estudo; análise e recolha de informação em várias fontes, 

para além do manual; para a realização de trabalhos de pares e/ou grupo; realização de 

estudos de caso, jogos, simulações e/ou debates; e após todas as tarefas apelam para a 

reflexão, análise crítica e argumentativa das tarefas realizadas. A realização destas 

actividades torna as aulas de Geografia espaços dinâmicos e interessantes de aprendizagem 

e participação activa, contribuindo para a formação de jovens cidadãos críticos e 

participativos na sociedade.  

A concretização das tarefas propostas, quer ao nível dos conteúdos programáticos quer 

dos conteúdos socioculturais conjuga objectivos integrados nas competências gerais de 

saber, saber-fazer, saber-ser, saber-estar e saber-aprender, visando a preparação dos jovens 

para a interacção com os outros e para a sua realização pessoal, profissional e 

sociocultural, pelo que podemos dizer que os manuais evidenciam uma forte aproximação 

aos objectivos curriculares. 

Por apresentarem grande variedade de trabalhos a desenvolver com e pelos jovens, de 

realidades socioculturais diferentes e conterem uma vasta variedade de recursos 

pedagógicos, alguns dos manuais adoptados podem adaptar-se a um conjunto abrangente e 

diversificado de jovens, satisfazendo algumas das suas necessidades. Uma das 

preocupações relativamente à adopção deste instrumento de trabalho didáctico é o mesmo, 

por vezes, não satisfazer um grupo heterogéneo de jovens, dependendo da escola e das 

turmas em que estes se inserem. Neste contexto, verificamos que há uma preocupação por 

parte dos autores em abranger um vasto leque de interesses dos jovens, tentado integrar 

grande diversidade de temas e abordagem aos mesmos. Considerando que estes manuais 

respondem positivamente à maioria dos pressupostos definidos pelos referenciais teóricos 

do currículo de Geografia para o terceiro ciclo do ensino básico, salientamos a igualdade 

de oportunidades, a qual denuncia todo um conjunto implícito de valores e atitudes que se 

revela manifestamente significativa para o contexto da nossa análise. 

Por fim, gostaríamos de sublinhar que, para além das próprias temáticas, das 

respectivas abordagens propostas e das sugestões de actividades, verificamos a existência 

de rubricas que expressam a promoção de valores e atitudes que permitem aos jovens uma 
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postura ética e cívica, não só enquanto seres individuais como integrados na sociedade, o 

que faz dos manuais instrumentos eficazes de formação pessoal e sociocultural dos jovens. 

Podemos assim dizer que o manual, só por si, não constitui um meio para uma 

aprendizagem reflexiva e participativa, coerente, quer com as finalidades do ensino, quer 

ainda com os pressupostos de uma educação para a cidadania democrática activa, para os 

direitos humanos e para a paz mundial; mas ajudam a transformar a aprendizagem da 

Geografia num enorme contributo para a formação pessoal e sociocultural dos jovens. 

 
 
4.2.7 RESUMO 
 

Como mencionámos anteriormente, procurámos interpretar estes manuais numa 

perspectiva abrangente de educação em valores e atitudes. Quisemos perceber até que 

ponto esta finalidade educativa enquadra conteúdos sociológicos e pedagógicos. Neste 

percurso procurámos implícita e explicitamente indícios que nos ajudassem a caracterizar a 

análise dos manuais utilizados pelos participantes no estudo. Desde as intenções dos 

autores na elaboração do manual às evidências de concretização de formação pessoal e 

sociocultural dos jovens. Tentámos estudar as potencialidades oferecidas na promoção de 

competências, valores e atitudes que dignifiquem os jovens e as suas relações intra e 

interpessoais. 

Preocupámo-nos, apenas, em mostrar o grau de eficiência com que estes manuais 

tornam exequível a promoção de competências, valores e atitudes que contribuem para a 

formação pessoal e sociocultural dos jovens através do ensino da Geografia. Por isso, e de 

acordo com o critério seguido na análise dos programas, indicámos as competências, os 

valores e as atitudes que a abordagem dos temas constantes dos manuais, tal como as 

actividades neles propostas, mesmo para além da acção do professor, podem sugerir, 

implicar ou desenvolver. Procurámos verificar o seu potencial formativo, que assenta no 

desenvolvimento integral dos jovens. 

Se, como defendemos ao longo deste trabalho, os manuais assumem um papel 

preponderante no ensino e na aprendizagem da Geografia, os resultados obtidos permitem-

nos confirmar a importância de um processo exigente e criterioso na sua adopção. Mesmo 

admitindo que não existirão manuais perfeitos, como vimos, enquanto alguns traduzem e 

complementam singularmente os seus documentos orientadores, ajudando a conduzir os 

alunos para o sucesso na aprendizagem, outros poderão mesmo condicionar o seu sucesso 

educativo. Também a atitude do professor influencia qualquer processo de aprendizagem, 
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consideramos que um manual que não preencha os requisitos indispensáveis à consecução 

das finalidades e dos objectivos do currículo condiciona a própria prática pedagógica do 

professor. Para além disso, exige-lhe um cuidado acrescido e uma sensibilidade adicional 

para se enquadrar numa abrangência de saberes imprescindíveis ao desenvolvimento e ao 

relacionamento humano. Não podemos, nunca, esquecer que a relação entre professor e 

aluno é, prioritariamente, uma relação humana, e nestas idades muito significativa para o 

crescimento harmoniosa dos jovens. 

 Da atenção que dedicámos aos manuais deste estudo, parece-nos ter encontrado dois 

que efectiva e eficazmente traduzem e contextualizam os pressupostos programáticos na do 

currículo; referimo-nos aos manuais adoptados pelos participantes B, C e E. Os restantes 

manuais, pelas razões apontadas em lugar próprio, não conseguem corresponder aos 

desígnios propostos no currículo, os quais traduzem uma educação para a cidadania vidada 

de forma activa, participada e democrática, respeitando os direitos humanos e a paz, o 

ambiente e a sociedade envolvente, entre outros que já foram sendo mencionados. 

 

 

4.3 CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA E REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES SOBRE O CARÁCTER    
        FORMATIVO DO CURRÍCULO DE GEOGRAFIA 
 

Escolhemos a entrevista como instrumento de recolha de dados, para realizarmos uma 

análise construtiva das representações dos professores participantes neste estudo sobre o 

carácter formativo do currículo que integram assim como suas concepções pedagógicas e 

das suas práticas, de maneira a respondermos a questões da presente investigação. Os 

dados obtidos com esta análise permitem conhecer: 

- como estes professores dizem encarar o seu papel enquanto educadores que facilitam, aos 

  jovens, a promoção de valores e atitudes éticas;  

- referem qual a percepção dos professores relativamente ao contributo dos manuais 

  utilizados, do currículo e das orientações curriculares de Geografia;   

- quais as dificuldades dos professores para articularem e colocarem em prática todas as  

  orientações curriculares de modo a cumprir o currículo emanado. 

 Tendo começado por submeter o corpus das entrevistas a uma análise de conteúdo de 

tipo estrutural, procurámos identificar, nos discursos dos participantes, não só aspectos 

implícitos, mas também explícitos que, revelando as suas ideias e preocupações centrais, 

respondessem às questões visadas. Neste processo, fomos caracterizando e, 

consequentemente, associando os temas emergentes dos seus discursos, na linha de 
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orientação do objectivo do estudo. Depois, numa perspectiva de análise formal do 

conteúdo, tivemos em conta a própria dinâmica dos discursos, a qual reforça as 

representações dos participantes sobre os diferentes aspectos da investigação. 

 Para a apresentação dos resultados inerentes à análise vertical das entrevistas, 

subdividimos as mesmas por participante dignando-os respectivamente de A a E. Em cada 

parte apresentamos um resumo das respostas a cada categoria estabelecida no guião de 

entrevista. A partir da segunda categoria, podemos perceber como cada participante 

interpreta as dimensões em análise, as quais são: o seu papel de educador, o currículo e as 

orientações curriculares de Geografia para o terceiro ciclo do ensino básico e o manual 

adoptado. As duas últimas categorias permitem-nos compreender como estes participantes 

trabalham a questão da avaliação, que dificuldades sentem no seu dia-a-dia e outras 

perspectivas que queiram partilhar sobre o tema em estudo. Destas categorias constam 

partes das transcrições e do discurso de cada participante que consideramos traduzirem 

melhor o que nos pretende revelar sobre a sua concepção pedagógica, a representação que 

tem sobre o carácter formativo do currículo e a sua prática lectiva. 

 Na transição para a análise horizontal, decidimos incluir um quadro com a 

identificação dos participantes de forma a contextualizar a perspectiva interpretativa levada 

a cabo. Este é o único objectivo da sua inclusão no corpo do trabalho e por nos parecer que 

eles falam por si, deixamos a sua leitura ao critério do leitor. Este quadro resume a 

identificação profissional dos participantes, resultante da entrevista em que participaram. 

Esta parte da entrevista destinava-se a conhecer alguns pormenores sobre os participantes 

no estudo, conforme se constata nos apêndices C e F. 

 Na última subdivisão deste capítulo, apresentamos os resultados da análise horizontal 

que conduzimos sobre o corpus das entrevistas. Para chegar a estes resultados, centrámos a 

nossa atenção na sinopse das entrevistas, como se constata no apêndice G. Salientamos as 

ideias principais num resumo orientado pelas questões da entrevista realizada, 

acrescentando-lhe os nossos apontamentos, aquando da entrevista, de modo a constatar 

convergências, divergências e/ou complementaridades de pensamentos e sentimentos que 

identificámos nos professores participantes e que nos pareceram descrever as suas 

concepções pedagógicas e as suas representações sobre o carácter formativo do currículo 

da disciplina de Geografia, no ensino básico. 
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Quando iniciámos esta subdivisão do estudo, foi necessário ponderar bem como 

analisar a entrevista do participante A; tal facto ficou a dever-se a ser a entrevista realizada 

à presidente da Associação de Professores de Geografia, enquanto as restantes entrevistas 

(do participante B a E) são professores de Geografia do terceiro ciclo que pelo menos nos 

últimos três anos leccionaram ensino básico no terceiro ciclo. A decisão tomada foi de 

incluir a entrevista do participante A nesta subdivisão, com o intuito de analisar primeiro a 

opinião de uma das Associações que ajudou na elaboração do currículo nacional de 

Geografia para o terceiro ciclo do ensino básico, conhecer a sua opinião como orientadora 

de estágios, os quais orientou muitos anos seguidos, e a sua opinião sobre a relação 

pedagógica com alunos. Posteriormente, analisaremos as opiniões dos professores que 

trabalham directamente com este currículo, quais as suas concepções práticas ao trabalhá-

lo, como aplicam, ou não, algumas orientações e como utilizam os manuais. 

 
 
 
 
4.3.1 PARTICIPANTE A  
 
 Num discurso contínuo, a participante A deixa-se envolver pelo tema da entrevista, 

revelando o interesse que ele lhe desperta, e dele falando sem interrupções durante algum 

tempo. Desenvolve as suas ideias com bastante ponderação, denotando uma vasta reflexão 

prévia sobre a formação do currículo, dos alunos e das práticas pedagógicas desenvolvidas 

pelos professores. Demonstrou ser uma acérrima defensora deste currículo e da gestão 

flexível do mesmo nos moldes em que foi pensado e começou a ser aplicado. Mas 

contestou a forma como está a ser conduzido neste momento, pois considera, e em nossa 

opinião com toda a razão, que não está a ocorrer a gestão flexível do currículo. Neste 

contexto deu o seguinte exemplo: o programa de Geografia do terceiro ciclo tinha de se 

iniciar pelo tema A, com toda a pertinência visto ser o tema que contem mais conceitos 

básicos, mas os temas seguintes poderiam ser leccionados consoante as orientações da 

escola, pelo seu projecto educativo ou as necessidades das turmas. Ora, nesta altura, tal não 

se passa, pois os temas têm de ser leccionados no sétimo ano tema A e B, no oitavo temas 

C e D e no nono temas E e F; então não existe gestão flexível do currículo. Foi levantada a 

questão do porquê?. A resposta foi que a política educativo deste governo “não tem nada a 

ver” com os princípios que existiram na elaboração destes currículos. Estes currículos 

foram pensados e trabalhados com a “equipa Paulo Abrantes e Maria do Céu Roldão, são 

dois eixos fundamentais de tudo isto, desde que o professor Paulo Abrantes saiu do 
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Ministério aquilo foi-se…”; por outro lado foi referido o interesse das editoras em terem os 

temas organizadas por anos de escolaridade pois permitem melhores vendas e maior 

organização das mesmas.  

 Quando foi questionada sobre a definição das competências que actualmente vigoram 

no currículo, a participante explicou o processo, com bastante pormenor, mas nós só vamos 

salientar o que consideramos mais importante. A posição da Associação foi a de “emitir 

um parecer”, tomado em reunião de Direcção e enviado ao Ministério da Educação. Apesar 

de conhecer pessoas que estavam ligadas à elaboração do currículo, a Associação teve o 

cuidado de realizar “depois a análise posterior e deu o seu parecer”, pois considera que as 

“coisas são independentes”. As competências específicas da Geografia, foram baseadas 

num livro bastante importante que “marca uma viragem na educação geográfica nos 

Estados Unidos … também foi citado pelo professor Jorge Gaspar, isto é só para lhe dizer 

como esse livro é reconhecido e importante, … o Rediscovering Geography”, este livro 

“diz o que é que é importante no estudo da Geografia, para o que eles chamam o cidadão 

comum”, para além deste livro, basearam-se para a sua concepção em publicações inglesas 

de forma a terem uma “visão global diferente”. E consideram que as competências da 

Geografia se enquadram nas competências básicas para o ensino obrigatório, opinião da 

qual nós também partilhamos. 

 A participante afirma que a Associação tem conhecimento das dificuldades sentidas 

pelos professores da disciplina, principalmente no que respeita à carga horária semanal, 

que a maior parte considera insuficiente, por só leccionarem noventa minutos por semana. 

A este respeito fomos esclarecidos que o Ministério nunca pediu nenhum parecer à 

Associação, pois partia sempre do “seu princípio fundamental que é o princípio da gestão 

flexível”, mas na sua opinião Portugal não estava e não está preparado para este principio e 

neste momento “nenhuma tendência a nível da política educativa deste Ministério vai nesse 

sentido”, considerando mesmo que “temos agora um Ministério que não está nada 

preocupado com isso”. A participante refere que as ideias e o trabalho que até à saída do 

Dr. Paulo Abrantes foi efectuado foi “demasiado moderno para a época, infelizmente”. E 

com ar pensativo e simultaneamente sábio acrescenta: “ não sei se algum dia chegaremos 

lá, não sei se algum dia as escolas vão ser capazes de chegar a isto”, esta será também uma 

questão levantada por nós e à qual só o futuro dará a resposta. 

 No que se refere ao currículo, a participante considera que este é “um bom currículo … 

não é muito pesado e ajuda os alunos a atingir competências”, quando questionada se essas 

competências se referiam às de cidadania a participante responde que “cidadania é tudo na 
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vida”, ou seja considera que é um conceito muito lato no qual se abrangem todos os 

conteúdos propostos no currículo e mais ainda. Quando insistimos em saber qual o 

contributo da Geografia para as competências de cidadania a resposta é muito convicta e 

decidida:  
 

Nós nascemos num espaço e vivemos num espaço, há uma coisa que se chama identidade do 

território, nós identificamo-nos com os territórios, nós vivemos os territórios, nós agimos sobre os 

territórios todos os dias. Portanto a Geografia é uma ciência de todos os dias. … Se a História de 

uma nação é importante para a sua identidade o seu espaço é fundamental. Nenhuma nação tem 

identidade sem um determinado espaço. … Por isso o espaço e o tempo são duas identidades 

fundamentais para a identidade de uma nação, de uma pessoa, de qualquer coisa. 

 

Toda esta questão é reforçada quando a participante refere que: “O arquitecto vê a casa 

feita, o engenheiro vê a ponte construída e nós não vemos as pessoas construídas.” Em 

nosso entender, esta afirmação significa que os valores que o professor transmitir as 

atitudes que tiver vão, mais cedo ou mais tarde, influenciar os jovens com quem trabalha, 

vão ter relevância nos seus actos de cidadãos activos e participativos na sociedade onde se 

inserem. E neste caso não esquecemos os conteúdos abordados ao longo do terceiro ciclo, 

que são vastos em contextos de cidadania, como mais à frente vamos referenciar. 

Quando a participante é abordada sobre as competências, o que são para si, responde 

simplesmente: “As competências nunca se atingem, só se atingem quando uma pessoa 

morre. … As competências desenvolvem-se”. E considera que as previstas no currículo 

conseguem ser todas desenvolvidas, se, para tal, o professor para “cada um daqueles temas 

…previr que as pessoas dêem duas a três experiências educativas” mas acrescenta que “os 

manuais não são possíveis de cumprir mas os programas são”; tal afirmação tem a ver com 

as planificações que os professores realizam, pois muitas são baseadas nos manuais 

adoptados pelas escolas e não no currículo nacional ou nas orientações curriculares. Daí se 

utilizar este tipo de expressão. 

Começa, então, a critica ao manuais, apesar de reconhecer ao longo da entrevista, que 

existem bons manuais, com boas actividades e que o professor deve efectuar actividades 

dos manuais, no entanto devem de ser os professores a “abanar” os alunos. É de opinião 

que os manuais transmitem valores mas “não acredito que os manuais influenciam os 

valores das pessoas”, pois os valores já estão enraizados nos alunos, pela perspectiva da 

participante os alunos já trazem os valores de casa é preciso é conduzir os jovens a uma 

reflexão do que já introduziram, de forma a que estes consigam ponderar se o que sabem 
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pode ou não ser colocado na prática e se devem ou não actuar de determinada maneira, 

desenvolvendo assim actos de cidadania. Considera que os alunos utilizam os manuais para 

estudar, para ler, mas estes não estão construídos à luz de colocar questões que vão “mais 

fundo, ter a ver com a sociedade, com a educação que se tem em casa”, para estas questões 

serem trabalhadas têm de ser através das práticas pedagógicas, das estratégias, das 

actividades que cada professor utiliza. Referindo, ainda, que tem muita dificuldade em 

trabalhar com manuais por tudo o que foi referido anteriormente, pois gosta de conduzir os 

alunos a reflexões, a trabalhos autónomos em sala de aula, a realizar jogos e simulações, a 

descobrir e desenvolverem conceitos e aplicá-los na prática, são as actividades práticas que 

a seduzem e que a ajudam a aproximar dos seus alunos. Também como orientadora de 

estágio motivava os seus orientados para este tipo de estratégias, para as actividades 

práticas, para a reflexão. E deixando escapar durante a nossa conversa, alguns deles ainda 

hoje leccionam as suas aulas desta forma, “ficou-lhes lá o bichinho”. 

 Em relação ao trabalho autónomo tivemos necessidade de especificar um pouco mais, 

porque, segundo alguns intervenientes no sistema educativo, este pode ser considerado 

trabalho realizado em contexto de sala de aula ou trabalho realizado em casa. Segundo esta 

participante, se for a primeira hipótese, como a participante realiza, concorda em pleno 

mas se for a segunda hipótese já não concorda porque considera que a carga horária dos 

alunos é já muito excessiva para ainda terem mais trabalhos para realizar, mas compreende 

que no ensino básico os professores debatem-se com as questões temporais e necessitem, 

nalguns casos, de realizar tais tarefas. 

 Quanto aos temas curriculares, a participante, considera que todos são bons temas para 

desenvolver competências de cidadania. Mas, privilegia os temas: contrastes e sociedade, 

ambiente e sociedade e representações da terra. Neste último dá os seguintes exemplos: 
 

O que é isso de um continente? Porquê de um continente europeu? E porque é que significa 

continente? Que significado é que tem esse continente? E existirá ou não um Oceano Glaciar 

Antárctico? Portanto, nem todos os geógrafos acham que existe, porque é que uns acham e outros 

não acham? Portanto é pôr uma série de interrogações, deixar que os alunos respondam primeiro e 

nós depois ratificamos ou não essas respostas. 

A participante considera que se os temas forem assim abordados os professores conseguem 

leccionar todo o programa proposto. Daí que a Associação peça aos professores para terem 

algum “bom senso … no sentido de não insistirem tanto em … pormenor … e 

efectivamente irem às questões essenciais e globalizantes. Mas isso pressupõe um bom 

conhecimento científico”. Todas estas afirmações que podiam sugerir outras questões, 
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rapidamente eram ilustradas com exemplos ou respondidas antes sequer de formularmos 

novas questões. Neste caso, foi exemplificada com os conteúdos referentes ao estudo dos 

climas no mundo e foi acrescentado que à saída os professores têm ou devem ter bons 

conhecimentos científicos mas a questão linguística para chegar perto dos jovens com 

quem trabalham por vezes é complicada, mas, tudo é superado com o tempo e com a 

prática. 

 

 
4.3.2 PARTICIPANTE B  
 
 A participante B revela-se uma pessoa calma, com segurança no que diz, transmite aos 

alunos conhecimentos e simultaneamente uma visão do mundo, sem, no entanto, revelar 

uma grande proximidade dos seus alunos. Realça a pertinência da disciplina, como ciência 

generalista e integradora de conteúdos de outras ciências, com as quais deveria haver maior 

articulação para que os alunos pudessem ser mais beneficiados nas competências a 

desenvolver. Considera a Geografia como promotora de valores, respeitadora de 

“diferenças culturais entre vários povos que coexistem” no Mundo. Faz destacar que esta 

disciplina desenvolve competências de cidadania, principalmente através da Geografia 

Humana, na qual realça os temas - ambiente e sociedade e população e povoamento com os 

sub-temas -  cidades e indústria e a sua relação com a poluição. Considera que para os 

alunos desenvolverem competências de cidadania é necessário que os mesmos 

desenvolvam trabalhos recorrendo a várias fontes de informação, para consultar e 

trabalhar, podendo assim formarem opinião sobre vários fenómenos que ocorrem na nossa 

sociedade. No entanto, esta participante várias vezes refere que um dos obstáculos ao 

melhor desenvolvimento das competências dos alunos é o “pouco tempo semanal” que não 

ajuda para a “realização de trabalhos práticos, visionamento de filmes, visitas de estudo” 

ou outras actividades semelhantes, “cumprir o programa é a principal preocupação e pouco 

mais se consegue fazer”, esta é a finalidade desta docente. 

Nas suas práticas lectivas considera importante planificar as suas aulas baseada no 

currículo e orientações curriculares mas, também no manual adoptado para poder colocar 

em prática as actividades e estratégias delimitadas para aqueles alunos. Para aprofundar os 

conhecimentos costuma utilizar a Internet, atlas e/ou enciclopédias. No seu grupo de 

recrutamento existiu a necessidade de atribuir dez por cento da avaliação para atitudes e 



 117

valores, facto que nos leva a pensar que os comportamentos e atitudes transmitidos pelos 

alunos são importantes na sociedade em que a docente está inserida. 

Esta participante referiu-nos que as atitudes e valores não se transmitem apenas em sala 

de aula mas também fora dela, tanto nos corredores da escola como no Clube do qual faz 

parte, Clube da Rádio, neste contexto considera que a “música é um veiculo muito 

importante de comunicação “ e de transmissão de atitudes e valores, considerados mais ou 

menos benéficos consoante os intervenientes e o meio envolvente. Mencionou ainda que as 

actividades dinamizadas por este Clube têm como finalidade desenvolver competências 

nos alunos a nível do saber-fazer, saber-estar e saber-ser, como exemplos referiu o “dia da 

rádio e a noite de gala”, actividades nas quais os “alunos acabam por aprender a agir com 

os outros”. 

   

 
4.3.3 PARTICIPANTE C  
 

Esta participante retrata-se como uma pessoa alegre, animada, segura, convicta das 

suas afirmações e transmite aos alunos, não só conhecimentos, mas também confiança e 

uma visão do mundo ajudando-os a desenvolverem competências geográficas, pessoais, 

sociais e culturais. Realça a pertinência da disciplina de Geografia, quando afirma: “é uma 

disciplina que está implícita no nosso dia-a-dia, em tudo o que nós fazemos, é a base da 

nossa cultura geral”. Considera que esta ciência contem no seu currículo, que “é extenso”, 

questões relacionadas com a cidadania, no entanto, na prática se calhar não têm tanto 

quanto devia e tudo por falta de tempo para realizar trabalhos de ordem prática, mas 

“deixamos alguma coisinha”. Na sua opinião, tudo se torna mais fácil quando o professor 

lecciona para além da Geografia uma área curricular não disciplinar (Área Projecto, Estudo 

Acompanhado ou Formação Cívica), como acontece com a participante, que canaliza 

certos assuntos para estas áreas.  

Dos temas que ao longo do terceiro ciclo são propostos, a participante considera que 

aquele que mais valoriza as competências de cidadania é o tema: contrastes de 

desenvolvimento. No seu grupo de recrutamento as questões relacionadas com as atitudes, 

valores, relacionamento, responsabilidade e outros, têm um peso de trinta por cento, peso 

que a participante considerou razoável, pois são elementos que o professor visualiza no seu 

dia-a-dia dentro e fora da sala de aula, considerando mesmo existirem “comentários 

engraçados que eles (alunos) vão fazendo, mesmo fora (refere-se ao exterior da sala de 

aula)”. Demonstra-se convicta que os professores conseguem passar valores aos seus 
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alunos, quando afirma “acho que aos poucos nós vamos conseguindo introduzir isto nos 

miúdos”. Mas, ao mesmo tempo acrescentou que tem pena de não poder haver mais tempo 

com os alunos fora da sala de aula, em clubes, acções de solidariedade, ou outras 

actividades mas, “eles têm um dia-a-dia muito sobrecarregado, há muitas disciplinas, um 

horário muito pesado. Eles não têm muito tempo, para além das aulas para fazer isso” e 

acrescentou, logo de seguida “nós não temos tempo e eles também não têm muito tempo”. 

A participante considera importante o programa para planificação das aulas, porque “é 

ter um fio condutor”, permitindo-lhe ter a ideia de não se perder no espaço e no tempo. E 

porque considera que os “alunos hoje estão aqui e amanhã estão noutro sítio”, sendo assim 

necessário uma linha orientadora para organizar tudo. Mas planifica também pelo manual, 

principalmente quando tem de arranjar actividades para desenvolver com os alunos. 

Em relação aos manuais escolares, a participante tem uma opinião muito própria, pois 

considera que “em vez de termos um manual termos só uma espécie de um livrinho, só 

com algumas orientações”; esta será a situação ideal para esta participante, que, após ter 

realizado este comentário, apressou-se a explicá-lo, considerando que para o professor esta 

era uma tarefa mais exigente, pois necessitaria de mais pesquisa, mais actualização. Mas, 

as editoras “podiam depois era trabalhar com materiais todos os anos, forneciam materiais 

todos os anos”, a sua intenção é manter os alunos com dados estatísticos actualizados, pois 

afirma que vivemos num “mundo que muda, esta aldeia global que está sempre a mexer, 

não faz muito sentido para estes miúdos, isto está muito desactualizado”, pareceu-nos que 

a sua intenção é fazer com que os alunos consigam ter dados, estatísticos ou outros, que 

lhes permitam analisar e reflectir sobre várias temáticas de forma a se tornarem críticos e 

participativos, ou seja cidadãos activos. 

Considera que é importante desenvolver actividades práticas mas que é difícil colocá-

las numa rotina de escola e, no entanto, considera que é “uma forma prática de perceberem 

como a Geografia é uma coisa que é prática”. Esta sua argumentação tem em consideração 

a fraca carga horária atribuída à disciplina, a qual considera importante para a transmissão 

de conhecimentos, deixando as questões práticas, de cidadania para as áreas curriculares 

não disciplinares que lecciona. Nestas áreas aborda com os alunos questões que ouve na 

rádio, que leu em jornais e/ou revistas, ou na televisão e tenta “fazer sempre a ponte 

com…”, as várias disciplinas, incluindo a Geografia, desenvolvendo assim valores, 

atitudes e cidadania com os seus alunos. As metodologias adoptadas são várias, mas pela 

sua explicação baseiam-se em simulações, jogos de papéis e actividades de carácter lúdico 

mas que conduzam os jovens a uma reflexão dos seus valores e dos da sociedade, das suas 
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atitudes e dos que os rodeiam, conseguindo para isso reflectir sobre vários temas levados 

para a aula pela professora e/ou pelos próprios alunos. Neste contexto, a participante dá-

nos um exemplo, por si trabalhado, em relação ao ambiente, e acaba por confessar que esse 

trabalho acabou por influenciar as atitudes dos alunos mas também as suas, na sua prática 

diária, tal acontece porque “vamos falando disto e vamos partilhando, vamos conversando 

e aos poucos vamos introduzindo hábitos deste género, no dia-a-dia”. 

Quanto à avaliação, considera-a muito difícil, com a qual tem cada vez mais 

dificuldades em lidar. Pela sua explicação estes factos ficam a dever-se à escola ter um 

modelo de avaliação tradicional, baseado em trabalhos de casa, participação em sala de 

aula e dois testes por período. Avaliação esta que não está nada condizente com a 

estipulada no currículo nacional, mas que reflecte bem as preocupações da participante 

quando refere que “e depois em termos de testes e de exames o que aparece são os 

conteúdos (…) são estas coisas que são avaliadas”. Tal afirmação, revela que as 

orientações dadas pelo Ministério da Educação e as práticas lectivas dos professores nem 

sempre são fáceis devido às contradições existentes. Neste caso, avaliam-se alunos por 

actividades práticas ao longo do ano lectivo, mas se os mesmos precisarem de realizar um 

exame, no fim do ano lectivo, são os conteúdos programáticos enunciados 

tradicionalmente que lá estão expressos, sendo as dificuldades reveladas por elas maior, 

como é compreensível. 

A participante para superar este tipo de avaliação, sugere, tal como aconteceu em 

outros momentos da entrevista, maior número de tempos lectivos “por um lado para que 

pudéssemos dar as coisas com mais consistência e com mais calma, mas por outro para que 

os alunos tivessem tempo para darem as suas opiniões e para poderem participar mais”. 

Quanto à avaliação dos manuais escolares, a sua opinião não é tão uniforme, pois considera 

que depende do manual e destaca pela negativa aquele que a escola adoptou para o sétimo 

ano, considera-o “pobrezinho” pois quando solicita uma actividade aos alunos é para 

“ele(s) ir (irem) um bocadinho mais além” e com o referido manual tal não acontece, pois 

os próprios autores, ao longo de todo o manual, remetem para a resposta indicando a 

respectiva página. A participante pensa que os alunos “gostam de ser confrontados, eles 

gostam de desafios”, e  considera que os manuais deveriam, também, dar “armas para eles 

poderem vencer esse desafio”, mas não dar tudo, provocar sempre no aluno algum 

estimulo, alguma curiosidade que o conduza sempre a quer saber mais. Pareceu-nos que 

com este tipo de actividades a participante transmite constantemente valores e provoca 
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constantemente atitudes para estimular os alunos no seu saber-ser, saber-estar e saber-

fazer, competências básicas do nosso currículo nacional. 

Nas sugestões de alteração ao currículo, a participante propõe associar um “conjunto de 

temas que são abordados noutras disciplinas … atribuir, se calhar, funções específicas a 

cada disciplina, … para não nos repetirmos”, porque o”objectivo é complementar e não 

repetir”. Sugere, também, uma maior articulação entre as disciplinas, interdisciplinaridade. 

Considera-a, no entanto, difícil porque depende das turmas e dos professores que compõem 

esses conselhos de turma, se os mesmos estão ou não interessados em efectuar a 

interdisciplinaridade. 

 
 
 
 
4.3.4 PARTICIPANTE D  
 

O participante D revelou-se uma pessoa calma, sincera, estimuladora, ponderada, 

emotiva quanto às suas opiniões e mantendo um bom relacionamento com os seus alunos, 

não olhando para eles apenas na qualidade de jovens aprendizes mas de pessoas integradas 

numa sociedade com a qual têm de saber viver. Realça o papel da Geografia ao longo de 

toda a entrevista, considerando-a sempre como uma disciplina fundamental para formar 

cidadãos participativos, “é importantíssimo na formação dos cidadãos serem 

geograficamente competentes”. Destaca-a pela informação actualizada e dinâmica que tem 

de analisar todos os dias e para a qual devem os professores realizar uma investigação e 

actualização diárias, ou quase diárias, só assim conseguem satisfazer as necessidades dos 

seus alunos. Considera esta ciência como uma ajuda a compreender o mundo que nos 

rodeia e para tal é preciso “ser geograficamente competentes e isso só se aprende com as 

competências básicas da geografia que é a localização, a discrição das paisagens e a 

interpretação das mesmas … é fundamental para nós podermos ter uma análise global a 

todas as escalas”. Simultaneamente considera-a fundamental para os jovens desenvolverem 

competências de cidadania, porque “sabendo fazer as distinções entre as várias escalas de 

análise tem uma percepção muito mais próxima da realidade e portanto conseguem 

interpretar qualquer realidade”.  

Considera que tanto o currículo como as orientações curriculares promovem nos jovens 

valores e atitudes; no entanto, a sua operacionalização “não corre de acordo com o 

previsto”, mas considera que as intenções foram boas o que é mais complicado e, em sua 
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opinião, são questões funcionais, pois a “escola não oferece nem os mecanismos, nem os 

instrumentos aos professores para que essas competências sejam atingidas cabalmente”. 

A opinião deste participante realça os trabalhos autónomos como “importantíssimos”, 

tanto para um desenvolvimento pessoal como colectivo numa perspectiva de socialização e 

cooperação entre os jovens, conseguindo assim um desenvolvimento de competências de 

cidadania. Ajudando a completar este tipo de trabalho, acrescenta os trabalhos práticos 

com os quais demonstra aos seus alunos que esta ciência não pode ser apenas uma 

“disciplina de retórica, tem de ser de aplicação e de trabalho”. É através desta sua forma de 

pensar e agir que desenvolve com as temáticas propostas, “aproveitando notícias do dia-a-

dia” para desenvolver nos alunos atitudes de critica, de participação e intervenção em 

assuntos abordados em sala de aula. Este participante sempre que possível aplica a 

interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento, na sua escola funcionam muito 

com a disciplina de História, com quem organiza visitas de estudo, congressos ou outras 

actividades, adaptadas à realidade da sua escola, e com as quais visão contribuir para o 

desenvolvimento das competências dos jovens. Estas actividades são planificadas em 

conjunto pelas duas disciplinas, segundo conta o participante. 

No que respeita à sua planificação, de grupo ou individual, o participante revelou que o 

programa “é mais um ponto de partida” que ajuda a realizar a tarefa. Mas considerou 

“muito complicado cumprir todas as programações e todas as planificações” por considerar 

que este é muito extenso. Mencionou que o manual também é “um ponto de partida” neste 

processo, mas não é o único, reforçando, novamente, que o programa é que contem “os 

princípios orientadores e é por aí que nós nos regemos”. Considera que o manual, se bem 

adoptado, serve para preparar actividades; no entanto, é “o professor que tem um papel de 

pesquisa e de aplicação de novas estratégias, de novos métodos, fundamental” e, por isso, 

sempre que pode “descola-se” um pouco do manual e utiliza as suas estratégias, dando 

exemplos práticos de algumas delas. Genericamente, estas actividades são conduzidas por 

um guião e têm por base PowerPoint, filme ou outro suporte, realiza também com os seus 

alunos jogos de papéis ou outras actividades que considera pertinentes para o assunto a 

tratar, para a idade dos alunos e /ou para as características das turmas. Nestas actividades, 

destaca os estudos de caso ou trabalhos práticos, nos quais defende que se deve trabalhar 

inicialmente em estudos de realidades portuguesas e só depois alterar para escalas 

europeias e mundiais, de modo a estimular nos jovens curiosidade e competências a vários 

níveis, que não só as de cidadania; o participante complementa sempre com casos práticos 

que tenha desenvolvido; para esta questão mencionou o estudo da população e as politicas 
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demográficas associadas ao planeamento familiar e à sexualidade, questões também 

debatidas em áreas curriculares não disciplinares. 

De todos os temas a leccionar ao longo do terceiro ciclo, este participante considera 

que aquele que tem mais competências de cidadania é o tema: contrastes e 

desenvolvimento, porque “as competências geográficas de uma forma global”. Considera 

que os restantes temas também abordam a questão dos valores e de cidadania mas de modo 

“mais espartilhado”. No seu grupo de recrutamento esta merece alguma importância, visto 

que atribuem vinte por cento da avaliação para as questões de atitudes e valores, 

demonstrados pelos alunos, preferencialmente dentro da sala de aula. Mas este participante 

considera que esta percentagem é subjectiva, pois depende da perspectiva de cada 

professor, o que pode ou não influenciar os níveis atribuídos aos alunos. Para não ter tanta 

subjectividade, o participante, tenta “cingir” a sua análise ao “que ocorre dentro da sala de 

aula”, pois é o que pode “dominar” melhor, onde consegue ter mais alguma percepção do 

que os alunos praticam. 

Quanto às dificuldades no cumprimento das finalidades e dos objectivos do currículo, o 

participante refere que já sentiu mais dificuldades no passado, que actualmente as escolas 

“estão cada vez mais equipadas”, facilitando um pouco o trabalho. Mas a grande 

dificuldade é a “falta de carga horária para podermos operacionalizar tudo aquilo que é 

necessário”. Realça que mesmo tendo o grupo estipulado dar mais ênfase a alguns temas 

do que a outros a falta de tempo é sempre um grande obstáculo à concretização das 

finalidades e aos objectivos propostos pelo currículo nacional. Mesmo assim, “tentamos 

sempre, que os conteúdos que leccionamos e os temas que falamos não se cinjam a uma 

mera informação retórica e que seja trabalhado”. E aquilo que conseguem ir fazendo deve-

se a que “todo o programa de Geografia tem tudo relacionado”, o que tem facilitado, pois 

complementam os temas nos anos de escolaridade seguintes, excepção feita ao nono ano, 

que deve tentar ser cumprido, por ser final de ciclo e porque no ensino secundário esta 

disciplina é apenas opção. 

No respeitante à avaliação, a opinião do participante é positiva, uma vez que considera 

todos os temas e conteúdos “pertinentes” para o terceiro ciclo, mas não considera adequada 

a carga horária atribuída para a concretização dos mesmos, tal é nítido quando afirma:  
 

a importância que se dá à disciplina a nível objectivo, a nível de tempos lectivos, a nível de 

trabalhos dos docentes, porque o programa muitas vezes podia ser ainda mais interessante, 
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podíamos abordar outros aspectos e trilhar outros caminhos mas não podemos devido há escassez de 

tempo. E nós temos que, quer queiramos quer não, temos que dar aqueles conteúdos 
 

Conclui assim, que se realizarmos uma comparação entre a carga horária e o programa 

“está totalmente desajustado”. E acrescenta que os professores podiam realizar um trabalho 

mais interessante se tivessem maior carga lectiva, pois permitia uma dinâmica maior com 

os alunos, mais trabalhos de ordem prática que actualmente são poucos ou são pouco 

expressivos. 

Como possíveis sugestões de alteração ao currículo, este participante regista que no 

trabalhado a desenvolver em alguns temas ocorresse uma maior variação nas escalas de 

análise e que o mesmo fizesse a sugestão de se iniciar o estudo de situações por Portugal, 

pois considera que para “conhecer as outras realidades há que conhecer primeiro a nossa. 

Se nós não conhecermos a nossa, também é muito complicado só conhecer a dos outros”. 

Por fim, acrescenta que deveria haver um maior cuidado na actualização dos dados 

estatísticos, mas reconhece que tal nada tem a ver com o currículo mas outras politicas do 

Ministério da Educação e com as editoras.  

À sugestão de acrescentar algo mais, o participante deixa duas ideias bem expressas. A 

primeira tem a ver com a carga horária, pois gostava de ver a disciplina com a projecção 

que lhe é devida, uma vez que não “concebe o currículo nacional sem a Geografia”, e a 

nossa opinião corrobora a dele, pois é fundamental “se nós queremos ter cidadãos 

conscientes da realidade e se queremos ter cidadãos competentes e que sejam as nossas 

gerações futuras, eu não consigo conceber isso sem a Geografia, sem que sejam cidadãos 

geograficamente aptos”. A segunda, tem a ver com a “preparação dos futuros professores 

de Geografia” em início de carreira, que nas faculdades houvesse uma maior articulação 

entre as teorias abordadas e as questões práticas que estes professores vão enfrentar, pois o 

início da actividade docente é bastante complicado quando esta articulação não foi bem 

estruturada, em sua opinião, e nossa também, “há muita teoria e pouca prática”.  

 
 
4.3.5 PARTICIPANTE E  
 

A participante E revela-se uma pessoa calma mas ansiosa, sempre muito atarefada, com 

várias coisas a fazer ao mesmo tempo, transbordando de preocupações e afazeres. Mas, 

quando se sentou para realizar a entrevista, tudo tinha passado, a calma que parecia 

aparente tornou-se real e os seus conhecimentos e postura foram bastante interessantes. Se 
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esta sua postura for assim em sala de aula, pareceu-nos ser uma pessoa com convicção no 

que afirma e transmite aos alunos conhecimentos e uma visão do mundo, baseada em 

factos actuais, confirmando-se pela sua afirmação de que a “Geografia é uma mais valia 

para eles (alunos) no sentido da compreensão do quotidiano”. Pareceu ser bastante 

autónoma e passar essa autonomia aos jovens com quem trabalha, ajudando-os a ter “uma 

visão globalizante do mundo”.  

Considera que a Geografia tem uma participação para ajudar a desenvolver 

competências de cidadania, uma vez que “falamos, também, das diferenças culturais … 

ajuda a compreender melhor o outro”; no entanto, questiona-se se os jovens colocam as 

orientações transmitidas pelos professores na prática, pois considera que “cada vez eles são 

menos cidadãos”. Mesmo assim, revelou que se esforça por planificar actividades cuja 

vertente de cidadania esteja presente, pois considera que o currículo é bastante rico em 

competências de cidadania, porque “é sabermos olhar para o mundo e termos a perspectiva 

do desenvolvimento sustentável”. Para a planificação das suas actividades diz basear-se no 

currículo e nas orientações curriculares mas também no manual adoptado na escola, o qual 

considera como “um guia ou um apoio na planificação das mesmas”; considera ainda 

necessário aplicar actividades extra às que estão no manual, algumas das quais já testadas e 

adoptadas de anos lectivos anteriores e com as quais a professora obteve sucesso. Estas 

actividades geralmente são propostas para cada tema a leccionar e são acompanhadas de 

um guião de trabalho o que permite ao jovem ter maior autonomia para a realização das 

mesmas. 

Esta participante tenta realizar um trabalho cooperativo com os seus alunos de modo a 

poder desenvolver competências de socialização e cidadania entre eles e “porque uns 

sentem-se importantes porque estão a ajudar e os outros acabam por perceber”, ajudando 

assim no objectivo proposto pela professora, a qual considera que “é uma forma de certa 

maneira de eles se inter-ajudarem e de complementarem aquilo que vão sabendo e ter actos 

de cidadania, que é ajudar o outro”. Considera que estas competências são mais visíveis 

dentro da sala de aula uma vez que tem pouco tempo lectivo com algumas turmas. Quanto 

ao peso atribuído pelo grupo de recrutamento à questão das atitudes e valores, a 

participante considera que “não é um peso muito elevado … mas é 15%”. 

Na preparação das suas actividades a professora diz prepará-las não apenas baseada no 

manual adoptado mas em outras fontes de informação como a Internet, revistas, 

actualização de dados estatísticos, ou outras fontes que no momento considera importantes. 

Faz uma referência ao caderno de actividades, que considera conter algumas bastante 
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importantes mas salienta principalmente “uma parte de uma avaliação mais globalizante” a 

qual permite ao aluno “fazer uma auto-avaliação, se ele for honesto”, facto que considera 

pertinente como acto de cidadania. 

No que respeita à avaliação, esta considera-a “simplista de mais”, pois considera que os 

jovens só precisam de saber-fazer leituras e analisar dados, imagens e mapas, mas 

considera que “depois acaba por haver as inter-relações que eles acabam por não conseguir 

fazer” e estas são importantes, segundo a sua opinião, para o desenvolvimento de outras 

competências do saber, saber-ser e saber-estar. 

Esta professora tenta realizar interdisciplinaridade aquando da realização dos Projectos 

Curriculares de Turma no entanto, revela que é difícil por não existir colaboração dos 

restantes colegas. Ainda neste campo, a participante considera que era importante haver 

uma reformulação dos currículos nacionais uma vez que parte dos conteúdos leccionados 

são repetidos em várias Áreas Curriculares Disciplinares, como por exemplo  a Geografia e 

as Ciências Naturais, ou a Geografia e as Ciências Físico-químicas.  

 

 

 

4.3.6 RELAÇÃO ENTRE CONCEPÇÕES DOS PARTICIPANTES 
 
 
 Antes de procedermos à apresentação e discussão dos resultados da análise horizontal, 

incluímos agora, como explicámos anteriormente, os quadros com a identificação dos 

participantes. Trata-se do Quadro12, que representa a identificação profissional dos 

participantes, tentámos assim recolher dados caracterizadores da sua situação profissional. 
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Quadro 12 – Identificação profissional dos participantes no estudo 
 

Tempo de 
serviço Habilitações 

Pa
rti

ci
pa

nt
e 

Total Na 
escola 
actual 

Académicas Profissionais Dinamização/ 
Participação em Formações 

Dinamização/Participação em Actividades 
na Escola 

A 

27 
Anos e 
3 
meses 

Quase 
há 20 
Anos 

Licenciatura 
em 
Geografia e 
Lisboa e 
Mestrado 
em Ciências 
da Educação 

Profissionali-
zada 

Muitos, bastantes. Quer dizer, quando não 
havia ainda as acções de formação creditadas, 
a…, havia portanto acções de formação que 
nós fazíamos durante um dia. Lembro-me de 
fazer várias de um dia, a…, para a utilização 
de computadores na sala de aula, quer dizer… 
Quer dizer muitas… Em 1988, 89 ou 91 já 
não me lembro, fui aos Açores também fazer 
formação. Eu posso depois é eventualmente 
mandar-lhe o currículo vitae. Mas é muito 
extenso, …. Fui orientadora de estágio 
durante muitos anos, pelo menos, deixe lá 
ver…, praticamente, praticamente desde 87. 
Relacionando ainda o tempo que estive na 
faculdade, até 2000. Espere… assim que 
acabei o estágio, que foi em 86, fui logo 2 
anos depois interrompi um ano para fazer os 
currículos que não chegámos a fazer. Na 
altura da reforma do Fraústo, mas depois nos 
demitimos, por causa do buraco da Geografia 
do 8º ano, a equipa. E portanto praticamente 
desde 86 até…, sei lá, 2000. Portanto, 14 anos 
talvez ou 15 anos que fui orientadora de 
estágio. Quer… em dois modelos pelo menos. 

Parcialmente, não sou coordenadora de 
nenhum clube, porque como estive sempre 
na orientação de estágios, digamos que era a 
minha forma de participar e a nível do 
grupo de estágio participava. A minha …, o 
meu enfoque muito grande na escola sempre 
foi ao nível da formação de professores, ao 
nível da orientação de estágios. Portanto, 
não posso considerar que…, que nesse 
campo, acho que não. Não dei assim um 
contributo grande há escola.  
… 
Eu distingo dois contributos. Um contributo 
a nível individual, na escola, ligado há 
formação de professores ou quando estive 
na faculdade. E o contributo que eu dava, 
exactamente ao ensino da Geografia era 
dedicar muitas horas do meu tempo livre há 
Associação de Professores de Geografia e aí 
acho que dava um contributo de outra 
maneira, ao ensino da Geografia, como é 
óbvio.  
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Tempo de 
serviço Habilitações 

Pa
rti

ci
pa

nt
e 

Total Na 
escola 
actual 

Académicas Profissionais Dinamização/ 
Participação em Formações 

Dinamização/Participação em Actividades 
na Escola 

Quer dizer, num modelo em que os 
professores estavam na escola e nós 
estávamos em casa pela Escola Superior de 
Lisboa e depois no modelo da formação 
inicial. Altura em que trabalhei com a 
Universidade Nova e também com a 
Faculdade de Letras de Lisboa, um ano. 

B 18 
Anos 

14 
Anos 

Licenciatura 
em 
Geografia e 
Planeament
o Regional 
pela FCSH 
da UNL e 
Pós 
graduação 
em 
Administraç
ão Escolar 

Ramo de 
educação 

profissional 
--- 

Clube da Rádio, Direcção de Turma, 
Representante de grupo de recrutamento, 
Coordenadora de Departamento 

C 14 
Anos 

2 
Anos 
mas 
antes 
já 
tinha 
estado 

Licenciatura 
em 
Geografia e 
Planeament
o Regional 

Ramo de 
educação 

profissional 
--- 

Gabinete de indisciplina, Direcção de 
Turma, Representante de grupo de 
recrutamento, Coordenadora de 
Departamento 
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Tempo de 
serviço Habilitações 

Pa
rti

ci
pa

nt
e 

Total Na 
escola 
actual 

Académicas Profissionais Dinamização/ 
Participação em Formações 

Dinamização/Participação em Actividades 
na Escola 

nesta 
escola 

D 13 
Anos 

2 
Anos 

Licenciatura 
em 
Geografia 
via ensino 

--- --- 

Direcção de Turma, Representante de grupo 
de recrutamento, Participação no grupo de 
matemática a nível da informatização e 
também na escola com as mesmas tarefas 
 

E 5 
Anos 

Este 
ano 

Licenciatura 
em 
Geografia e 
Planeament
o Regional 

Ramo de 
educação 

profissional 
--- Direcção de Turma 
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Para além da análise profissional dos participantes, que nos transmite uma ideia da sua 

formação de base, da relação com a escola e do tempo de serviço, com o qual também se 

aprende, pois já passaram por algumas reformas ou reestruturações educativas no nosso 

país, é também importante referir alguns pontos de encontro ou de desencontro entre as 

opiniões dos participantes sobre o carácter formativo do currículo da disciplina e o modo 

como permite o desenvolvimento de competências de cidadania nos jovens.  

Nesta subdivisão do estudo optámos por mencionar apenas as ideias principais nos 

discursos dos participantes, de modo a darmos a conhecer as suas opiniões. Para esta 

apresentação optámos por realizar alguns quadros explícitos das suas opiniões relacionadas 

com as categorias abordadas nas entrevistas, seguidos de um breve comentário elucidativo, 

que tenta relacionar as suas opiniões. O quadro da sinopse das entrevistas encontra-se no 

anexo G, para uma leitura da totalidade da informação recolhida. Foi igualmente nossa 

intenção descobrir perspectivas complementares, ou seja, pensamentos e sentimentos que, 

sem se contraporem, mas com os quais possamos alargar os nossos horizontes e dar um 

contributo para a reconceptualização dos objectivos do currículo de Geografia, no terceiro 

ciclo do ensino básico, numa perspectiva formativa. 

 

Quadro 13 – Opinião dos participantes sobre a disciplina de Geografia e suas competências  
                     de cidadania 

Respostas dos participantes Identificação do 
participante 

…tem a ver um pouco com tudo …o que se passa no nosso dia-a-dia. … 
…a Geografia pode ajudar nisso… 

B 
 

…disciplina que está implícita no nosso dia-a-dia, em tudo o que nós 
fazemos, é a base da nossa cultura geral … 
…que na prática se calhar não tem tanta quanto devia …muitos aspectos 
em que a questão da cidadania devia ser abordada, não temos é muito 
tempo para os tratar …trabalhamos na retaguarda …deixamos alguma 
coisinha … 

C 
 

…fundamental na educação dos jovens. Primeiro para nós termos uma 
compreensão mais objectiva do mundo que nos rodeia temos que ser 
geograficamente competentes e isso só se aprende com as competências 
básicas da geografia que é a localização, a discrição das paisagens e a 
interpretação das mesmas … análise global a todas as escalas …formação 
dos cidadãos serem geograficamente competentes. 
…fundamental …percepção do espaço que as rodeia de uma forma geral, 
sabendo fazer as distinções entre as várias escalas de análise tem uma 
percepção muito mais próxima da realidade e portanto conseguem 
interpretar qualquer realidade. 

D 
 

…é uma mais valia para eles no sentido da compreensão do quotidiano. … 
…ajuda a compreender melhor o outro. … 

E 
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Da análise deste quadro, constatamos que para todos os principiantes a Geografia é 

uma ciência base, para compreensão do espaço que nos rodeia mas também, para 

compreender a relação entre o espaço, as actividades humanas, as relações económicas 

entre espaços diferentes e as relações com o meio ambiente. A Geografia, segundo a 

perspectiva do novo currículo e também dos participantes no estudo não é uma ciência 

estática como no passado, ela é cada vez mais dinâmica, interventiva e participativa no 

contexto social, cultural, ambiental e económico. É uma disciplina que promove nos jovens 

reflexões sobre valores e atitudes, que lhes permitem um desenvolvimento crítico, 

participativo, interventivo e argumentativo das suas competências gerais adquiridas ao 

longo do terceiro ciclo do ensino básico e as quais podem ir desenvolvendo ao longo de 

toda a sua vida. É uma disciplina de charneira entre as Ciências Exactas e as Ciências 

Sociais, possibilita aos jovens uma interdisciplinaridade constante, por ser uma ciências 

aglutinadora e conjugadora de conhecimentos, os quais também ajudam os jovens a 

desenvolver competências que os tornem cidadãos aptos para intervir em qualquer 

contexto e a qualquer escala. Uma das finalidades desta ciência é contribuir para que os 

jovens sejam geograficamente competentes.  

 

Quadro 14 – Acesso às orientações curriculares, seus conhecimentos e formas de aplicação 
 

RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES IDENTIFICAÇÃO 
DO PARTICIPANTE 

…leccionação das matérias com mais profundidade 
O manual ajuda.… 

B 
 

Sim …são pouco trabalhadas…não temos tempo…ou as projectamos e 
as levamos para Formação Cívica ou até para Área Projecto 
…manuais…vídeos, músicas… 

C 
 

Sim …operacionalização…não corre de acordo com o previsto …dentro 
das intenções e dos objectivos…a escola não oferece nem os 
mecanismos, nem os instrumentos aos professores para que essas 
competências sejam atingidas cabalmente. 
…trabalhos práticos… manual…novos métodos fundamental.… 

D 
 

Sim…orientações …eles as põem em prática e as interiorizam…cada 
vez eles são menos cidadãos 
…trabalhos prático… manual…questões de cidadania e de saber 
estar.… 

E 
 
 

 
No que se refere ao acesso às orientações curriculares, seus conhecimentos e formas de 

aplicação, todos os participantes são unânimes em afirmar que elaboram as suas 

planificações e as suas actividades tendo em conta os dois elementos fundamentais, o 
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currículo nacional e as orientações curriculares, mas, como complemento utilizam os 

manuais escolares e outras fontes de informação, com as quais consigam provocar nos 

jovens “abanões” que os conduzam a reflexões e lhes promovam competências várias 

incluindo as de cidadania. Os participantes também foram unânimes em considerar que as 

propostas curriculares são bastante boas, o que falha para a sua operacionalização, é o 

tempo lectivo atribuído à disciplina. A matriz curricular está atribuída às Ciências Sociais e 

é da competência de cada escola distribuir a respectiva carga horária; é sobre esta 

distribuição que os participantes contestam, pois na maior parte das escolas a carga horária 

não está distribuída equitativamente. O que faz com que os professores, na maior parte dos 

casos, tenham apenas noventa minutos semanais de aulas. Facto este considerado pelos 

participante, e também por nós, não possibilitar convenientemente a leccionação dos 

conteúdos através das metodologias propostas, que se baseiam em trabalho colaborativo 

em contexto sala de aula, em trabalhos de pares/grupo, simulações, e outros considerados 

pertinentes para o desenvolvimento de competências através de uma componente prática, 

como já referenciámos aquando da análise do currículo, no inicio deste capítulo. 

Os participantes referem ainda, que apesar dos constrangimentos mencionados e por 

vezes fracos recursos de equipamentos, os professores com a sua boa vontade e com 

práticas pedagógicas adaptadas à realidade vão conseguindo realizar alguns trabalhos 

práticos, que consideram essenciais, vão promovendo o desenvolvimento de competências 

nos jovens e vão fazendo, quando possível, uma interdisciplinaridade com as outras áreas 

curriculares.  

Quanto à utilização dos manuais escolares, todos são de opinião que estes são um 

complemento à prática pedagógica do professor. Para estes participantes, os manuais são 

para realizar actividades por si planificadas e/ou para complementar com leituras os 

conteúdos abordados em contexto sala de aula. Apenas a participante B refere que tem de 

cumprir o programa porque os conteúdos estão no manual. Os restantes participantes têm 

uma postura diferentes, o manual para eles é um complemento das aulas e não é para 

cumprir, segundo eles, e com toda a coerência, o que é para cumprir é o currículo e para o 

ajudar a complementar as orientações curriculares, elementos que já analisámos no início 

deste capitulo. 

 Na análise desta subdivisão, ficámos um pouco confusos com as estratégias 

pedagógicas aplicadas pelos participantes, pois sem termos qualquer dúvida a participante 

B aplica um método tradicional, com recurso constante ao manual escolar, aplicação de 

fichas de trabalho, poucos trabalhos de grupo e sem outro tipo de estratégias; em relação às 
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participantes C e E pareceu-nos haver uma certa mistura de metodologias entre as 

tradicionais e as sugeridas no currículo oficial; tentam resolver mais casos práticos e 

recorrer menos ao manual como elemento de trabalho constante; o participante D é aquele 

que nos parece ser o que aplica mais as orientações vindas no ministério, conduzindo as 

suas aulas segundo cariz mais prático; no entanto revelou-se muito desgostoso porque os 

noventa minutos que lhe são atribuídos para leccionar semanalmente estão divididos em 

dois blocos de quarenta e cinco minutos, facto que lhe dificulta este tipo de pedagogia. 

Este participante foi o que nos pareceu ter maior facilidade em trabalhar com este tipo de 

orientações e se descolar da avaliação tradicional, a qual mais à frente vamos analisar. 

 

Quadro 15 – Conhecer como os participantes planificam a disciplina e a valorizam 
 

RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES    IDENTIFICAÇÃO 
DO PARTICIPANTE 

…concretamente dito é mais pelo manual, mas seguindo as directrizes 
do programa nacional… 
…é a nível da matéria…Geografia Humana… nível dos 
trabalhos…extra-aula… 

B 
 
 

…currículo é importante…fio condutor…manual… 
…coloco-lhes algumas situações… 
ter mudança de hábitos…ambiente…Não só eles como eu tenho alterado 
muito os meus hábitos, porque vamos falando disto e vamos partilhando, 
vamos conversando e aos poucos vamos introduzindo hábitos deste 
género, no dia-a-dia. 

C 
 

…currículo é mais um ponto de partida… 
…selecção…até aproveito isso para as Áreas de Projecto… 

D 
 

…o currículo ajuda…competências essenciais…que é um guia 
ou um apoio na planificação das mesmas…manual didáctico…está de 
acordo com o programa… 

…[trabalho colaborativo] porque uns sentem-se importantes 
porque estão a ajudar e os outros acabam por perceber…é uma forma de 
certa maneira de eles se inter-ajudarem e de complementarem aquilo que 
vão sabendo. E ter actos de cidadania, que é ajudar o outro.… 

E 
 
 

 

Quanto à forma como os participantes planificam as actividades a desenvolver na 

disciplina e a valorizam, pouco temos a acrescentar pois grande parte já foi comentado na 

análise realizada no quadro anterior (quadro 15). Referimos, no entanto, que todos os 

participantes dizem utilizar para a sua elaboração o currículo nacional e as orientações 

curriculares, pilares base para que uma planificação seja realizada. Por conversas tidas com 

os participantes, ficámos a perceber que as suas planificações são adaptadas à realidade 
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sócio-económica e cultural da sua escola, tendo também em consideração a relação tida 

com o meio envolvente. 

Segundo os participantes, para que a planificação fosse completa e valorizasse não só a 

Geografia mas também outras disciplinas era necessário planificar em 

interdisciplinaridade. Foi-nos ainda referido, em conversa pós entrevista, pelas 

participantes B e C que nas escolas onde se encontram a leccionar é habitual existirem 

reuniões de articulação entre departamentos curriculares e/ou disciplinas específicas, a 

finalidade é articular conteúdos e actividades, mas, na prática, nem sempre as mesmas tem 

sucesso. Não conseguem esse sucesso devido à resistência na colaboração de alguns 

docentes.  

Ficámos, no entanto, bastante satisfeitos por saber que existem escolas em que a 

insistência para trabalhar em interdisciplinaridade, o alterar a chamada avaliação 

tradicional e a adaptação a novas práticas pedagógicas ainda persiste. E é nossa convicção 

que através destas estratégias e actividades se irão conseguir promover e desenvolver 

competências nos alunos, as quais eles continuaram a desenvolver ao longo de toda a sua 

vida, permitindo, assim, que eles consigam ser cidadãos participativos neste mundo global 

e em constante alteração. 

 

Quadro 16 – Valorização dos temas pelos participantes 
 

RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES    IDENTIFICAÇÃO 
DO PARTICIPANTE 

…população e povoamento…cidades…indústria…poluição 
…ambiente e sociedade…Geografia Humana… 

B 
 

 
…contrastes de desenvolvimento… 

C 
 

…contrastes de desenvolvimento… D 
 

…ambiente… E 
 

  

De todos os temas curriculares, os mais valorizados foram os “contrastes de 

desenvolvimento” e o “ambiente e sociedade”. Para que o leitor tenha uma ideia do que 

cada tema aborda, vamos elaborar um rápido resumo dos mesmos. 

No tema “contrastes de desenvolvimento”, mencionam-se e explicam-se o que são 

indicadores de desenvolvimento, comparando a sua diferença entre países desenvolvidos e 

países em vias de desenvolvimento; explica-se como se mede o desenvolvimento; o que é 



 134

uma qualidade de vida e a comparação delas entre  dois grupos económicos de países; 

referem-se ainda quais os obstáculos que podem existir ao desenvolvimento, a nível: 

demográfico, económico, social, cultural, politico, ambiental, entre outros que professor 

considere pertinentes; explica-se como se podem corrigir os desequilíbrios mencionados e 

quais os factores internos e/ou externos que podem ajudar nessa correcção; explica-se o 

que é o comércio a nível mundial e quais os seus reflexos na economia de um país; o que 

são organizações governamentais e não governamentais, para que servem e como intervêm 

ajudando no mundo.  

E no tema “ambiente e sociedade”, os conteúdos abordados são bastante diferentes. 

Analisam-se os grandes problemas ambientais, discutem-se problemas atmosféricos, da 

água e do solo, suas causas, consequências e possíveis soluções; foca-se a grande 

importância da água no mundo; e como se deve preservar este património (mundo) comum 

que depende de todos e a todos faz falta. 

Para a leccionação destes dois temas, para além de uma abordagem do professor, são 

sugeridas bastantes actividades de simulação, jogos de papeis, debates e outras actividades 

que provoquem nos jovens reflexão e simultaneamente os conduzam a exprimir o que 

sentem, o que pensam, como reagiriam perante situações, como iriam intervir no papel de 

outra pessoa, o que fariam em… São este tipo de temas abordados desta forma que, em 

nosso entender, promovem valores e desenvolvem atitudes de cidadania nos jovens com 

quem trabalhamos. 

 

 

Quadro 17 – Transmissão de competências de cidadania e sua avaliação 
 

RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES IDENTIFICAÇÃO 
DO PARTICIPANTE 

…através de alguns trabalhos…10% B 
…em contexto sala de aula…trabalhos práticos, poucos… trabalhos 
de grupo… visitas de estudo…com as áreas curriculares não 
disciplinares…30% 

C 
 

…em contexto sala de aula…trabalhos práticos, poucos… trabalhos 
de grupo…com as áreas curriculares não disciplinares…visitas de 
estudo…conferencias…projectos de escola (clubes, etc.)…20% 

D 

…contexto sala de aula…actividades práticas…trabalhos de 
grupo…com as áreas curriculares não disciplinares…15% 

E 
 

 

Pensamos que pela explicação do quadro anterior (quadro 17) será fácil compreender 

como é que os professores transmitem competências de cidadania e qual o tipo de 
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avaliação que utilizam. A grande proposta e a aceitação por parte dos participantes é de 

realizarem trabalhos de grupo, de pares, colaborativo e dinamização de actividades que 

conduzam os alunos à reflexão, participação e intervenção no meio. Pela opinião dos 

participantes, todas estas actividades devem ser realizadas em contexto de sala de aula ou 

em outro ambiente onde o professor possa visualizar/observar as atitudes dos alunos com 

quem desenvolve a actividade e, de preferência, também, possa ouvir os comentários por 

eles utilizados, para assim ter a percepção dos valores que eles transmitem entre si. 

Posteriormente, deverá ser realizado um comentário final entre todos os intervenientes, de 

modo a reflectirem sobre o sucesso ou insucesso da actividade realizada.  

O peso que cada grupo de recrutamento atribui aos valores e atitudes dos alunos, varia 

muito de escola para escola, tal poderá dever-se às políticas educativas implementadas 

pelas mesmas e/ou às características dos professores que compõem o grupo de 

recrutamento, ao tipo de actividades por si realizadas e à sua forma de colocar o currículo e 

as orientações curriculares na prática. Esta é a análise, que nós elaborámos das situações 

estudadas.   

 

Quadro 18 – Como vêem os participantes a avaliação  
 

RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES    IDENTIFICAÇÃO 
DO PARTICIPANTE 

Pertinente B 
…muito difícil…tenho cada vez mais, tenho dificuldades é de lidar com 
a avaliação…trabalhos de casa…participações na sala de aula e…dois 
testes por período…são momentos importantes… 

C 
 

…é positiva…todos os temas…são pertinentes…não é adequado é pois 
a carga…tempos lectivos…podíamos abordar outros aspectos e trilhar 
outros caminhos mas não podemos devido há escassez de tempo…quer 
queiramos quer não, temos que dar aqueles conteúdos… 

D 
 

…todas as avaliações são importantes…A sumativa, está a perder, do 
meu ponto de vista, cada vez mais importância.…As competências que é 
saber lerem um gráfico e por aí a fora.…que é simplista de 
mais…depois acaba por haver as inter-relações que eles acabam por não 
conseguir faze-lo… 

E 
 
 

  

As opiniões quanto ao sistema de avaliação não são unânimes; os participantes 

consideram-na desde difícil a simplista. Mas todos eles ainda se baseiam bastante na 

avaliação tradicional, composta principalmente por dois testes e trabalhos de casa. Tal 

poderá estar a dever-se ao sistema avaliativo ainda está muito enraizado nas nossas escolas, 

sendo, assim, difícil de inovar. Por outro lado, se a própria escola não realizar toda o 
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mesmo tipo de trabalho avaliativo, com todos os grupos de recrutamento, estes professores 

poderão encontrar sérias dificuldades em conseguir introduzir uma avaliação diferente, 

principalmente, junto dos encarregados de educação, pois nem todos estão informados de 

outro tipo de avaliação, mas todos pensam saber o significado de avaliação contínua, 

baralhando, no entanto, com a avaliação dita tradicional. 

No seu sistema de avaliação, apenas a participante E diz levar fichas realizadas através 

de trabalho cooperativo para correcção em casa. Os restantes participantes ou realizam e 

corrigem os trabalhos em sala de aula, ou realizam a avaliação tradicional, contando com 

os exercícios do manual também de forma tradicional, em trabalhos de sala de aula e/ou 

trabalhos de casa, considerados actualmente como autónomos. 

 

 

Quadro 19 – Opiniões sobre dificuldades e outras perspectivas 
 

RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES    IDENTIFICAÇÃO 
DO PARTICIPANTE 

Pouco tempo semanal atribuído… B 
É o tempo…cumprir tudo aquilo que está proposto…a carga não é igual 
em todas as escolas… 

C 
 

…Já senti mais dificuldades…as escolas hoje estão cada vez 
mais equipadas…falta de carga horária para podermos operacionalizar 
tudo aquilo que é necessário…Tentamos sempre, que os conteúdos que 
leccionamos e os temas que falamos não se cinjam a uma mera 
informação retórica e que seja trabalhado.… Porque todo o programa de 
Geografia, tem isso, tudo está relacionado.…projectar mais a nossa 
disciplina…a Geografia é fundamental no currículo…é fundamental se 
nós queremos ter cidadãos conscientes da realidade e se queremos ter 
cidadãos competentes e que sejam as nossas gerações futuras, eu não 
consigo conceber isso sem a Geografia, sem que sejam cidadãos 
geograficamente aptos…Também nas faculdades, na preparação dos 
futuros professores de Geografia…reestruturação do próprio curso de 
Geografia. 

D 
 

…dificuldade temporal… E 
 

Todos os participantes foram unânimes em considerar como maior dificuldade a falta 

de tempo lectivo semanal, para uma operacionalização mais adequada dos temas 

propostos, este aspecto já foi referido aquando da análise do quadro 14. E apenas 

gostávamos de acrescentar que, para além dos participantes terem realçado esta 

dificuldade, foi muito significativo para nós saber que os mesmos se esforçam por 

continuar a aplicar estratégias diversificadas, a promover valores e a provocar atitudes nos 
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jovens que os ajudem a ser cidadãos geograficamente aptos e participativos a várias 

escalas. 

Apenas o participante D acrescentou à entrevista a sua preocupação pela forma como é 

ministrada a formação dos futuros professores de Geografia e o seu gosto por ver esta 

ciência mais reconhecida no ensino em Portugal, tanto no ensino básico como no 

secundário, na qual é opção. Corroboramos, como nossas, estas preocupações e sugestões 

deste participante, porque consideramos que a ciência geográfica é uma mais valia, 

importantíssima, na formação dos jovens cidadãos no nosso país. Para nos ajudar nesta 

nossa fundamentação baseamo-nos em Delors (1996), quando afirma que “o que está em 

causa é, de facto, a capacidade de cada um se comportar como verdadeiro cidadão, 

consciente das vantagens colectivas e sociais de participar na vida democrática. Trata-se 

dum desafio aos políticos, mas também, aos sistemas educativos, cujo papel, na dinâmica 

social, convém desde já definir” (p.47). E deixamos a seguinte questão: quem melhor do 

que o professor para aplicar as politicas educativas, para “abanar” os jovens, para ajudar na 

passagem de valores, para ajudar na formação de cidadãos aptos e participativos?
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CAPITULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
5.1 SÍNTESE 
 

 Esta investigação teve como objectivo identificar e caracterizar o contributo do 

currículo de Geografia, do terceiro ciclo do ensino básico, na promoção de valores e 

atitudes que facilitem o desenvolvimento de competências de cidadania na vida dos jovens, 

de modo a proporcionar-lhes um crescimento pessoal e sociocultural eticamente condigno. 

Procedemos a uma análise do currículo nacional da disciplina e das respectivas orientações 

curriculares, conforme mencionámos nos capítulos 1 e 3; essa análise contemplou, 

igualmente, os manuais utilizados pelos participantes no estudo, professores da disciplina, 

as concepções pedagógicas desses professores e as suas representações sobre o contributo 

do ensino e da aprendizagem da Geografia no âmbito da promoção de valores e atitudes 

como desenvolvimento de competências de cidadania.  

 Reconforta-nos o facto de acreditarmos que atingimos o nosso objectivo, na medida 

em que contribuímos para o conhecimento do currículo da disciplina, numa perspectiva 

que até à data ainda não tinha sido levada a cabo. Ao trazermos novos conhecimentos 

sobre o objecto de estudo, cremos ter conseguido atribuir valor teórico ao trabalho de 

investigação realizado (Tuckman, 2002). Seguindo o autor que acabámos de citar, 

justificamos igualmente o valor prático do estudo concluído com o potencial que ele 

evidencia para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem da Geografia. Se os 

resultados obtidos não conseguirem afectar outras práticas pedagógicas, é nossa convicção 

pelo menos que afectam a prática lectiva da investigadora e de alguma forma dos que 

vierem a trabalhar como ela, assim como dos seus alunos. Assim, “urge continuar a aposta 

num mundo socialmente mais justo e humano, utopia que deve continuar a unir os 

geógrafos mais ligados ao ordenamento do território ou ao ensino” (Claudino, 2002, 

p.189). 

 Tendo em conta que o interesse de qualquer investigação no campo da educação deve 

afectar a qualidade do ensino, sempre com vista à melhoria dos resultados da 

aprendizagem, parece-nos que este trabalho constitui um potencial contributo no 

enquadramento dessa finalidade, garantindo-lhe assim relevância e pertinência. No sentido 
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de conduzir à mudança e de melhorar, no campo da educação, mesmo que apenas a um 

nível particular, o estudo desenvolvido reveste-se de um carácter gratificante. 

 A natureza qualitativa deste estudo exigiu longas descrições interpretativas, profundas 

reflexões e considerações sobre o objecto de estudo, as quais não conseguimos resumir 

num espaço tão pequeno como este. Neste espaço, procurámos descrever as questões mais 

importantes que emergem das conclusões a que chegámos. 

 A educação para o futuro (Morin, 1999) deve contemplar a ideia-chave de que o 

conhecimento do mundo torna-se uma necessidade simultaneamente intelectual e vital. É 

tendo por base uma educação geográfica e partindo de ideias como a expressa que 

analisámos o currículo nacional e as orientações curriculares de Geografia, para o terceiro 

ciclo do ensino básico, os quais são traduzidos por manuais escolares que contextualizam 

os seus discursos pedagógicos e sociológicos, sendo estes coadjuvados pelas acções 

reflectidas e empenhadas dos professores. Este currículo oferece aos jovens experiências 

pertinentes e relevantes sobre vários assuntos tratados no nosso dia-a-dia; ao mesmo 

tempo, são experiências que se revestem de um carácter de unidade, colaboração e 

cooperação entre os jovens e também com os professores. Estas experiências permitem um 

desenvolvimento pessoal e social dos jovens, atingindo os objectivos definidos e 

abrangendo o desenvolvimento destes como um todo na sua amplitude, permitindo-lhes 

desenvolver competências do saber-ser, saber-estar, saber-fazer e tão simplesmente do 

saber.   

 Com este currículo os jovens podem experimentar situações, intencionais ou simuladas 

para os ajudar a desenvolver o pensamento e simultaneamente as competências de 

consciência crítica, responsabilidade, participação activa e cidadania em qualquer meio 

onde vivam ou possam vir a viver. Referimo-nos à metacognição, estratégia implícita no 

ensino da Geografia, principalmente a partir do oitavo ano de escolaridade, que viabiliza o 

desabrochar das potencialidades dos jovens e rentabiliza as suas capacidades. Para nós, a 

metacognição é fundamental como estrutura de apoio ao desenvolvimento integral dos 

jovens e à sua educação em valores e atitudes. Se considerarmos que a educação serve o 

jovem, na medida em que o ensina a viver e a conviver, atribuímos ao ambiente educativo 

a responsabilidade da criação de estratégias metacognitivas de aprendizagem e incluímos 

neste meio os afectos ao lado dos conhecimentos. Por isso, partilhamos a opinião de 

Cachinho (2002), quando menciona que a reorganização da Geografia escolar não passa 

apenas por uma redefinição de conteúdos a transmitir mas implica claramente alterações na 
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metodologia relacionada com o processo de ensino e de aprendizagem, tornando-se 

importante alterar o método de trabalho que orienta estas situações e também reflectir 

sobre o conjunto de procedimentos inerentes ao saber-fazer teórico e prático, ao raciocínio 

e aos conteúdos da Geografia. Por isso andámos à procura, em manuais e junto dos 

professores, de indícios de ambientes de aprendizagem favorecedores da integração de 

diversos saberes, capazes de conduzir os jovens a uma independência consciente 

relativamente à escolha de projectos de vida pessoal e sociocultural. 

 Numa estrutura curricular, como a que vigora no nosso país, a qual foi descrita neste 

estudo, e dada a proximidade existente entre as temáticas a abordar e a vivência dos nossos 

jovens, os contextos de aprendizagem têm de ser adaptados às suas necessidades visto que 

para eles têm de ter um verdadeiro significado e ajudando-os a desenvolver as suas 

competências. A dimensão sociocultural do currículo de Geografia é composta de factos e 

fenómenos reais com que os jovens se debatem dentro e/ou fora do contexto sala de aula. 

Como já mencionámos anteriormente, este contacto com a realidade motiva os jovens de 

modo a poderem desenvolver uma maior reflexão sobre comportamentos, valores e 

atitudes, que os conduzem ao desenvolvimento de competências, previstas como gerais de 

ciclo ou como específicas da disciplina. Simultaneamente, a relação entre os domínios de 

referência propostos no currículo e a vida real dos jovens facilita a integração dos saberes, 

motiva-os para a aprendizagem e para um maior desenvolvimento cognitivo e sócio-

afectivo, revelando também uma maior integração social. Por outro lado, não podemos 

deixar de mencionar outra dimensão desta disciplina, que são as competências a exercitar e 

os métodos de trabalho sugeridos pelo currículo não são aprendizagens que se encerrem no 

espaço da sala de aula; são sim, ferramentas que os jovens transpõem tanto para outros 

ambientes de aprendizagem como para as suas vidas reais, em casa e na sociedade em 

geral. Pelo exposto poderemos concluir que o currículo aqui analisado tem uma 

importância primordial na educação escolar e na formação pessoal e sociocultural dos 

jovens de hoje.  

  Tendo em consideração a importância das actividades escolares para a formação 

integral dos jovens, tal como já foi mencionado na revisão da literatura, e simultaneamente 

tendo em consideração a carga horária destes jovens e o tempo disponível para dedicarem 

às Áreas Curriculares Disciplinares, os resultados a que chegámos com este estudo, levam-

nos a concluir que, quer o desenvolvimento de competências, quer os conhecimentos ou os 

valores transmitidos pela disciplina representam um potencial formativo que deve ser 
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considerado, pois é bastante relevante no contexto de evolução sócio-cultural e pessoal dos 

jovens. 

 Tendo como fim atingir as finalidades da Geografia através do desenvolvimento de 

competências pessoais, sociais, éticas, culturais, científicas e de integração inter e 

multiculturais, o currículo analisado favorece este tipo de diálogo, o conhecimento, a 

compreensão, a aceitação pelos outros e promove o respeito pelas diferenças e por outras 

culturas. Tal é facilitado pelo domínio geográfico através da observação, interpretação, 

descrição e saber actuar perante uma grande diversidade de informação, de várias fontes de 

comunicação, do convívio com os outros, com outras culturas, outros saberes e outras 

crenças e sistemas de valores diferentes que constituem para os jovens fontes de riqueza 

numa aprendizagem diversificada e multifacetada. 

 Ao aprender a trabalhar o conhecimento geográfico, e posteriormente ao desenvolvê-

lo, os jovens alargam os seus horizontes pessoais, socioculturais e enriquecem-se 

humanamente. Se encararmos esta aprendizagem em constante movimento e actualização, 

compreendemos rapidamente a grande importância para o desenvolvimento das 

competências gerais propostas pelo nosso currículo nacional para o ensino básico. A 

Geografia é uma ciência em constante actualização, a qual permite aos jovens aprender a 

desenvolver competências e a relacionar-se com os outros, respeitando as diferenças e as 

igualdades, mas simultaneamente a saberem ser críticos, activos, participativos mas 

constantemente argumentativos nas suas opiniões, relacionando para tal vários factores 

e/ou conhecimentos para as suas fundamentações. Ao aprender Geografia os jovens 

alargam os seus horizontes pessoais, socioculturais e enriquecem-se humanamente. Se 

encararmos a Geografia como um meio de expressão da identidade dos povos, da sua 

relação com o meio natural, económico e sociocultural, com o desenvolvimento 

sustentável do mundo em que vivemos, então, forçosamente admitimos a sua importância 

na aprendizagem. É através do conhecimentos dos outros, ao mesmo tempo que conhecem 

a sua própria identidade sociocultural, económica e ambiental, que os jovens se confrontam 

com as diferenças e/ou semelhanças, que lhes permitem interiorizar, de forma consciente, a 

sua tomada de posição perante os assuntos que o rodeiam; é assim que começam a formar-

se cidadãos activos e participativos num mundo cada vez mais sustentável. 

 Os jovens, principalmente os que se encontram inseridos na faixa etária que abrange o 

terceiro ciclo, dos onze aos dezassete anos aproximadamente, necessitam de estímulos que 

os ajudem a reflectir, a agir conscientemente para que no fim deste ciclo, que coincide com 
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o fim da escolaridade obrigatória, sejam capazes de começar a adaptar-se às situações e a 

serem flexíveis e simultaneamente argumentativos nos seus actos e nas suas opiniões. É de 

saberes proporcionados pela educação escolar que os jovens evoluem humanamente e 

ajustam os seus interesses para terem sucesso na sua vida pessoal, profissional, social e 

cultural. É através deles que aprendem a desenvolver competências inter e multiculturais, 

de relação com o meio ambiente e com a economia, a aceitar e respeitar as diferenças e/ou 

igualdades, na base do conhecimento dos direitos humanos e na igualdade de direitos. 

Estes são factores determinantes na formação dos jovens e podem facilitar o seu bem-estar 

e o bem-estar dos outros que os rodeiam, ou os que de si poderão vir a necessitar. Estas 

aprendizagens revestem-se de toda a relevância e de grande pragmatismo, se tivermos em 

consideração a realidade contrastante do mundo em que vivemos, onde o fosso entre países 

desenvolvidos e em vias de desenvolvimento é cada vez maior; em que as desigualdades 

sociais e económicas são cada vez mais acentuadas; em que o respeito pelo outro começa a 

perder a sua força e os interesses, principalmente económicos, se sobrepõem aos direitos 

humanos; em que as questões ambientais são por vezes esquecidas para privilegiar outro 

tipo de interesses; em que as imagens que nos chegam do mundo são cada vez mais de 

agressividade e de violência; em que os jovens por vezes confundem a ficção com a 

realidade; é então necessário abordar vários temas que transmitam valores, articulem 

saberes e consigam desenvolver nos jovens atitudes e capacidades de cidadania, cada vez 

mais activa e participativa. É nosso entender, pelo estudo realizado, que o currículo de 

Geografia consegue estimular e desenvolver estas capacidades nos jovens, por isso o seu 

papel na abordagem e respeito pelos valores, pelas atitudes e pela cidadania é fundamental. 

Como grandes divulgadores destacam-se os professores, que com a sua competência e 

habilidade, conseguem estimular e desenvolver nos jovens todas as capacidades ocultas. 

Estes por sua vez, são auxiliados pelos manuais escolares que articulam as várias 

componentes do currículo e encaminham para outras fontes de informação de modo a 

conseguir facilitar o desenvolvimento de competências nos jovens. 

  Da análise por nós efectuada ao currículo concluímos que, na sua globalidade, as 

componentes curriculares sugerem formas de respeitar direitos e de promover valores e 

atitudes conducentes a uma conduta ética e moral, que garanta aos jovens a sua afirmação, 

uma cidadania plena (crítica, activa, participada e democrática) e que estimule a sua auto-

estima positiva. O currículo revela, por isso, ter sido resultado de uma reflexão em torno de 

objectivos que se pretendem transmitir aos jovens para que estes saibam viver, conviver, 
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aprender, respeitar, fazer, a par dos conhecimentos que lhes propiciam. E vai ao encontro 

da ideia que já referimos, quando afirmámos que o desenvolvimento humano e social, o 

exercício dos direitos humanos e a paz no mundo dependem de uma educação de base. 

Dada a representação que temos deste currículo, consideramo-lo como ponto de partida 

para todo o processo de ensino-aprendizagem, no enquadramento de uma formação pessoal 

e sociocultural dos jovens, nomeadamente, no que concerne ao desenvolvimento de 

competências de cidadania. 

 Passando agora a uma breve síntese dos manuais escolares, vertente também analisada 

neste estudo, esta teve por base sempre duas preocupações, por um lado a que tem a ver 

com a sua adopção; por outro lado, a que se prende com o destaque que ele assume no 

processo de ensino.  

 No que respeita à escolha do manual para um determinado ano, destacamos a 

premência de um processo crítico e rigoroso, com recurso a instrumentos conceptuais, que 

garantam uma opção reflectida, em função das finalidades e dos objectivos do currículo, e 

numa conjugação equilibrada com as intenções do Projecto Educativo de Escola. 

Destacamos a atenção a ter com o tipo de discurso pedagógico e sociológico dos manuais, 

ou seja, com as mensagens de valores e socioculturais que os seus textos, esquemas, 

imagens, gráficos e mapas transmitem assim como com o tipo de actividades que propõem. 

Através da análise dos manuais deste estudo, procurámos compreender. Por um lado, em 

que medida os vários textos, esquemas, imagens, gráficos e mapas que os compõem 

permitem perceber diferenças e opções, alertar para direitos e deveres ou levantar questões 

morais e éticas, de modo a conduzirem à reflexão, à mobilização de competências a 

diversos níveis e à promoção de valores e atitudes. Por outro lado, até que ponto as tarefas 

que propõem facilitam o carácter desenvolvimentista da aprendizagem em termos 

cognitivos, socioafectivos e morais. Foi também nossa preocupação perceber se, em ambos 

os discursos (pedagógico e sociológico), os manuais iriam ao encontro das necessidades 

dos jovens nos nossos dias, através das suas características pessoais e socioculturais e dos 

seus ritmos de aprendizagem e trabalho. 

 Os resultados que obtivemos parecem-nos expressivos. Enquanto alguns manuais 

respondem ao papel que lhes cabe, outra parte, em nosso entender, não reúne 

características que lhes permitam apoiar coerente e convenientemente o processo de 

ensino-aprendizagem. Se os primeiros podem ajudar a conduzir os alunos para o sucesso 

na aprendizagem, os últimos poderão condicionar o seu êxito educativo. Como resultado 
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das nossas conclusões, reafirmamos que é necessário um grande cuidado e uma aferição 

cada vez mais rigorosa de critérios no processo da análise destes instrumentos de trabalho e 

consequente adopção, a fim de que não se inviabilizem os pressupostos do currículo nem 

as boas intenções, quer dos projectos educativos das escolas, quer dos professores. 

Lembramos a possibilidade de um manual que não responda aos objectivos atrás 

mencionados condicionar todo o processo de ensino-aprendizagem. 

 Com base em conhecimento empírico, fizemos algumas afirmações relativas ao papel 

que o manual adoptado assume nas aulas Geografia. Assumimos que em alguns casos estes 

ainda são considerados guias principais nas práticas de ensino, tanto na organização do 

trabalho do professor como enquanto instrumento de trabalho essencial no respectivo 

processo de aprendizagem dos alunos. No entanto, nas entrevistas aos participantes neste 

estudo confirmámos que as suas concepções práticas não são assim, mas todos conhecem 

ou têm colegas na sua escola que actuam desse modo, fazendo as nossas afirmações serem 

verdadeiras. Entre os entrevistados, todos consideram que o manual é um instrumento de 

trabalho favorável, quando o mesmo é escolhido de acordo com os objectivos 

estabelecidos para a escola, mas todos consideram que, quando tal não acontece, a 

utilização do mesmo torna-se difícil. Todos os participantes, através de modos de 

linguagem diferentes, são unânimes em considerar que os “manuais são muito estáticos” 

(participante A) e para despertar para questões tão abrangentes e reais como as descritas 

anteriormente o papel do professor é essencial.  

  Na análise das nossas entrevistas surgiram-nos ainda algumas questões, que em parte, 

contrariam o que anteriormente foi referido. Se, segundo os participantes o professor é o 

grande responsável pelo desempenho das suas funções, pela organização e condução do 

processo de ensino-aprendizagem, porque razão justificam as limitações de conteúdos 

programáticos, em função do manual adoptado? A nossa questão é levantada porque, 

possivelmente, pode ser um professor que em vez de cumprir o currículo oficial, se oriente 

e pretenda cumprir o(s) manual(ais) adoptado(s) na sua escola. Tendo em consideração 

este tipo de situação, tornamos a afirmar que é necessário uma adopção de manuais  

através de um processo consciente e verdadeiramente colaborativo, de modo a que nenhum 

professor se alheie dessa responsabilidade ou possa, mais tarde, apontar motivos para o 

recurso intensivo a outro manual ou mesmo não utilizar nenhum. Esta nossa tomada de 

posição indicia uma aderência à atribuição de responsabilidade aos professores 

relativamente aos manuais escolares. 
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 Passando à síntese das entrevistas aos participantes no estudo, subdividimos os nossos 

comentários em duas partes: as concepções pedagógicas e as representações que têm sobre 

o carácter formativo do currículo. No que se refere às suas concepções, todos os 

participantes consideram que através da aplicação das suas actividades promovem e 

desenvolvem competências transversais, encaminhando os jovens num percurso de vida 

individual e colectiva ética e moralmente coerente; dos seus discursos sobre o que pensam 

e fazem, em todos sobressai a preocupação com os objectivos de transmissão de valores. 

São também unânimes em considerar esta ciência de grande importância e pertinência para 

o desenvolvimento de valores e atitudes que promovem o desenvolvimento das 

competências de cidadania, mas, também, na responsabilidade que é atribuída ao professor, 

na sua atitude para com os alunos e na criação de ambientes de ensino e de aprendizagem 

apropriados à formação em valores e atitudes. Alguns participantes dizem aproveitar 

assuntos, problemas ou situações de conflito que surgem ou que entram na sala de aula e 

contam que conversam, trocam ideias e discutem com os jovens, no sentido de os levarem 

a reflectir e a tomar consciência de alguns valores. 

 De uma ou de outra maneira, todos evidenciam a necessidade de um clima de 

confiança e respeito mútuos entre o professor e os alunos e abordam a importância de se 

criar uma boa relação entre eles e de haver disponibilidade para um diálogo aberto e 

sincero. Ou seja, referem a importância de um clima favorável em sala de aula para a 

motivação dos alunos face à necessária apreensão de conhecimentos, à indispensável 

mobilização de competências e desenvolvimento de valores e atitudes tendentes a 

comportamentos adequados que ajudem os jovens a atingir as grandes finalidades do saber-

ser, saber-estar e saber-fazer. Todos são também unânimes em considerar que para o 

trabalho com esta faixa etária, para se atingir o ambiente favorável em sala de aula, tem 

que existir um contrato didáctico respeitado por ambas as partes e alterado por ambos 

sempre que necessário, pois estes jovens ainda precisam de regras bem estipuladas. 

 Pelo que ficámos a conhecer dos participantes neste estudo, somos levados a 

caracterizá-los como professores interessados na formação pessoal e sociocultural dos seus 

alunos e intervenientes activos numa educação em valores e atitudes, o que os ajuda a 

cumprir os pressupostos do Currículo Nacional para o Ensino Básico. As suas concepções 

pedagógicas vêm ao encontro da ideia, também por nós defendida, de que a atitude e a 

actuação dos professores podem condicionar o sucesso ou insucesso de qualquer acto 

educativo. Estes participantes demonstram uma consciência ética da sua profissão, 
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promovendo um reforço da autoconfiança e da auto-estima dos jovens face às 

aprendizagens e evidenciam responsabilidade para alcançar um processo de ensino-

aprendizagem dignificante. Perante tais factores parece-nos que este grupo de professores 

reúne as condições necessárias à aplicação do currículo da disciplina de Geografia, na sua 

vertente de cidadania.  

 

 

5.2 PROBLEMAS EM ABERTO 
 

 Ao longo do nosso estudo surgiram-nos algumas questões para as quais não 

encontrámos resposta ou cuja procura de resposta fugia ao âmbito do nosso trabalho. 

Comecemos então pela análise que realizámos aos manuais escolares. Segundo a nossa 

perspectiva alguns manuais não são os mais adequados ao desenvolvimento das 

competências propostas pelo currículo, visto que não integram uma preocupação de 

articulação de conteúdos, da própria disciplina, não estimulam ou fazem-no de forma 

muito ligeira para uma reflexão sobre os temas em análise nesse ano de escolaridade, não 

contribuindo assim para um desenvolvimento de valores e atitudes que por sua vez ajudem 

ao desenvolvimento das competências de cidadania. Segundo a opinião de alguns dos 

participantes, que corrobora com a nossa, existe alguma dificuldade em conseguir trabalhar 

com estes manuais e simultaneamente satisfazer as necessidades e exigências dos jovens. 

Por outro lado, surgem-nos constantemente as palavras da presidente da Associação de 

Professores de Geografia, quando considera que os “alunos utilizam os manuais para os 

lerem, para estudarem mas, …, será que se abanam por dentro?”. Esta interrogação foi 

também por nós colocada, pois ao analisarmos alguns manuais consideramos, como já foi 

referido, considerámos que lhes falta o trabalho virado para os valores, para a reflexão, 

para as tomadas de atitude e consequente cidadania activa e participativa dos jovens, 

mesmo em simulações de contexto sala de aula. 

 Perante algumas das dificuldades descritas, nalguns casos incorrecções científicas, 

compreendemos e aceitamos a opinião de alguns participantes quando referem que por 

vezes é preferível não haver manual adoptado. Esta interpretação faz-nos colocar as 

seguintes questões:  

- Até que ponto os manuais merecem a confiança que teoricamente professores, alunos e  
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   pais, lhes atribuem?  

-No que respeita à viabilidade da promoção de valores e atitudes eticamente desejáveis, 

 que manuais integram a resposta mais adequada? 

- E em relação a um processo ensino-aprendizagem de boa qualidade, a quem se devem  

  exigir responsabilidades sobre os mesmos?  

- Os manuais são ou devem ser revistos cientificamente por professores da área de  

   especialização? 

- Quando aparecem incorrecções científicas, a quem pedir   responsabilidade?  

 Pelo que já foi referido, torna-se cada vez mais importante haver um período de 

reflexão por parte dos professores para poderem adoptar os seus manuais, para que estes 

consigam satisfazer os objectivos da escola, dos professores e dos jovens que com eles vão 

trabalhar.   

 Outro conjunto de questões que se nos colocam é sobre a representação dos 

professores e o papel formativo do currículo. Consideramos que a conclusão dos resultados 

obtidos ao longo deste estudo é bastante importante e pertinente, pela perspectiva da 

formação pessoal, social, cultural dos jovens e pela promoção de competências de 

cidadania activa e participada por parte dos mesmos. Os participantes foram unânimes em 

considerarem que o currículo em análise contribuía bastante para o desenvolvimento de 

valores e atitudes nos jovens e salientaram temas do programa. Foi então que nos surgiram 

as seguintes questões: 

- Para além dos temas sugeridos no currículo não poderão haver outros que possam ser 

abordados?  

- A que ajudas podem recorrer os professores para uma actualização dos seus  

  conhecimentos?  

- Que orientações são dadas às escolas de forma a motivar e incentivar os professores a  

   se actualizarem?  

- Quando se fala tanto em flexibilidade do currículo, porque se insiste no cumprimento  

  do currículo e no recurso exaustivo ao manual?  

- E quando os professores se referem ao cumprimento do programa, estão a referir-se ao  
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  currículo ou ao manual adoptado? 

 Continuando na mesma linha de pensamento, surgem-nos as dúvidas quanto à 

formação de professores, principalmente, no contexto de uma educação em valores e 

atitudes. A inicial nem sempre está adequada ao tipo de ensino que é ministrado e a 

contínua não satisfaz grande parte das finalidades da educação. Consideramos que os 

professores devem actualizar os seus métodos de ensino e as suas estratégias lectivas, de 

modo a acompanharem as mudanças na sociedade em geral. Por isso é difícil conseguirmos 

compreender e aceitar que a formação seja sujeita a uma actualização de conhecimentos da 

qual o professor fica sujeito para progressão na carreira. Parece-nos que nesta área as 

responsabilidades devem ser remetidas para instâncias superiores e que é necessário pensar 

que o professor, tal como os jovens com quem trabalha necessita visualizar e aceitar uma 

transmissão de valores e atitudes digna e integra para poder continuar a desenvolver 

convenientemente o seu papel de educador. 

 Ainda nos surgem dúvidas como: 

- É que através do conhecimento teórico se poderão orientar as práticas dos professores?  

- Quem ajuda e reflecte em conjunto com ele para tornar essas praticas mais 

   pertinentes?  

- Nenhum participante mostrou apoiar as suas acções educativas em quaisquer suportes  

  teóricos, afirmando antes que o comportamento assumido decorria da sua atitude ou da  

  sua maneira de ser e quando muito referiram existir uma troca de experiências entre  

  colegas. Pelas conversas tidas, após a entrevista, ficou-nos a ideia que era difícil estes  

  professores realizarem um trabalho cooperativo.  

Daí surgiu-nos as seguintes questões:  

- Se os professores não conseguem realizar trabalho cooperativo então como é que o  

  realizam com os seus alunos?  

- Como é que conseguem colocar em prática as directrizes para a realizarem uma  

   interdisciplinaridade? E como conseguem eles levar os alunos a perceberem a mais- 

   valia desse esforço?  

- Como é que conseguem elaborar Projectos Curriculares de Turma sem articularem  
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   conteúdos de várias disciplinas? Sem trabalharem cooperativamente para que os alunos 

desenvolvam, em grande parte das áreas curriculares, as mesmas competências, para que 

cheguem ao fim da escolaridade obrigatória com capacidades de continuar o seu trabalho 

de desenvolvimento de competências?  

- Como é que estas questões são reflectidas na avaliação dos seus alunos?  

As respostas a estas questões, mais uma vez remetidas para a formação inicial e contínua 

de professores e para as entidades superiores. 

 

 

 

 

5.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E FUTURAS INVESTIGAÇÕES 
 

 O estudo realizado sobre as três vertentes: currículo nacional e orientações 

curriculares, os manuais e os professores, obrigou a um longo e complexo trabalho de 

análise e interpretação de dados.  

 As principais limitações a este estudo prendem-se com as questões temporais, pois no 

nosso país realizar investigação e simultaneamente desenvolver a actividade docente (sem 

qualquer redução de componente) nem sempre é fácil. Outra limitação, também de ordem 

temporal, foi a realização das entrevistas. Os professores, todos eles, encontravam-se com 

grandes cargas horárias, a leccionar muitas turmas e com tarefas diversificadas nas suas 

escolas, por isso o tempo disponível para a realização das mesmas foi bastante curto. De 

início pensou-se em realizar duas entrevistas e optámos apenas por uma, pelo que se já foi 

explicado. Outra limitação prendeu-se com o número de participantes, que poderia ter sido 

superior mas não conseguíamos ter tempo para elaborar um estudo maior com o grau de 

profundidade com que pensamos ter tratado os assuntos em estudo. 

 Tivemos, naturalmente, de fazer opções relativamente aos procedimentos 

metodológicos. Uma delas foi excluir a observação de aulas, esta poderia permitir observar 

directamente como através dos discursos pedagógicos e sociológicos os professores 

colocam em prática as questões relativas aos valores e atitudes e promovem nos alunos 

capacidades para desenvolverem uma cidadania activa e participativa. Outra opção foi a de 
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não contactarmos com os alunos, fonte privilegiada em todo o processo ensino-

aprendizagem e os quais poderiam responder às questões sentimentais sobre o tema 

tratado. No entanto, consideramos que eles são os que mais podem vir a beneficiar com um 

estudo deste género, visto que é através dos professores, que operacionalizam o currículo, 

que mais conseguimos fazer os alunos beneficiarem na sua aprendizagem. Não tendo 

abordado desta forma a análise sobre valores e atitudes que conduzam ao desenvolvimento 

da cidadania, poderá ser uma próxima hipótese para estudos futuros, ou seja, pensamos que 

um estudo centrado nos alunos se reveste de toda a relevância; um estudo sobre as suas 

concepções de aprendizagem, em termos quer do que pensam que precisam de aprender, 

quer daquilo que consideram efectivamente aprender com esta disciplina. 
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APÊNDICE A 
 

Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

Mestrado em Educação – Área de Especialização em Formação Pessoal e Social 
 

 

Tema da dissertação: “O currículo de Geografia do 3.º ciclo e suas 
implicações 

                 no desenvolvimento de competências de cidadania pelos 
alunos” 

 

► Esta entrevista enquadra-se num trabalho de investigação sobre o desenvolvimento de 

competências de cidadania através do currículo de Geografia, no âmbito da Revisão 

Curricular do Ensino Básico. 

► Procura-se conhecer as concepções pedagógicas dos professores e as suas 

representações relativamente ao papel que o currículo desta área disciplinar tem no 

desenvolvimento de competências pelos alunos. Pretende-se, igualmente, saber quais os 

contributos da Associação de professores de Geografia (APG) na dinamização, 

participação e acção desta ciência na sociedade.  

► O modo de apresentação dos dados recolhidos garante tanto a sua confidencialidade 

como o anonimato dos participantes. Mas, caso estes desejem, podem escolher o seu 

próprio pseudónimo. 

 

Questionário para Identificação dos Participantes no Estudo 

O(A) Professor(a) 

Qual é a sua idade:……………………………………………………………………….. 

Quando iniciou funções na APG: ………………………………………………………... 

Tempo de serviço total: ...........................................................................................................  

Tempo de serviço na escola actual: .........................................................................................  

Habilitações académicas:.........................................................................................................  

Habilitação profissional:………………………………………………………………….. 

Dinamização de/participação como formador(a) em cursos, seminários, congressos, 

palestras e acções de formação no mesmo âmbito: .................................................................  
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Dinamização de/ participação em (e) actividades extra-curriculares na escola: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

No Âmbito da Entrevista em que Vai Participar (caso esteja a leccionar o ensino básico ou 
seja orientadora de estágio) 

 
Ano/Nível de escolaridade que lecciona: ................................................................................  

Manual adoptado neste ano lectivo: ........................................................................................  

 

 

Questionário para saber a opinião da Presidente da APG sobre o currículo 

 
O que a levou a fundar/participar na fundação desta Associação?...................................... 
 
Que papel considera ter esta Associação, nas opiniões sobre o ensino geográfico, no nosso 
país?........................................................................................................................ 
 
Aquando da preparação para a reorganização curricular, a APG teve um papel muito 
dinâmico a fim de estabelecer quais as competências a atingir no final do ciclo, conteúdos 
a leccionar, etc. Poderá explicar-me o papel desta Associação em todo este processo? 
(como chegaram a estas competências e não outras, etc.) …………………. 
 
Considera que o programa de Geografia do 3º ciclo, contem conceitos de valores e atitudes 
que promovam nos jovens o desenvolvimento de competências de cidadania? Poderá dar-
me exemplos.................................................................................................. 
 
A APG tem contacto com autores dos manuais escolares e com os próprios manuais? 
Considera que estes são um elemento de trabalho que proporcione desenvolver nos alunos 
competências específicas de Geografia, certamente, e de cidadania? Poderá mencionar 
alguns exemplos?............................................................................................. 
 
Em relação às actividades práticas/estudos de caso. Considera importantes estas 
actividades para a promoção de valores e atitudes de cidadania nos alunos? Poderá dar-me 
exemplos................................................................................................................... 
 
Considera importante haver trabalho autónomo por parte dos jovens? E esse trabalho 
autónomo considera importante ser em interdisciplinaridade com as áreas curriculares 
disciplinares e não disciplinares?………………………………………………………… 
 
Em que medida o programa pode ajudar na planificação das aulas, de um professor? E qual 
a sua opinião, quanto ao papel dos manuais didácticos adoptados? Considera importante só 
planificar aulas por eles? Que outras fontes costuma aconselhar aos 
professores?........................................................................................................................ 
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Dos temas a leccionar ao longo do 3.º ciclo, caso não atribua igual valor a todos, que 
tema/sub tema valoriza mais na Geografia? E para o desenvolvimento das competências de 
cidadania?...................................................................................................................... 
 
O que pensa da avaliação prevista no programa para Geografia? E como é que a 
Associação pensou em avaliar competências de cidadania através do programa de 
Geografia?........................................................................................................................ 
 
Que conhecimento tem a Associação de Professores de Geografia, sobre as dificuldades 
dos professores que leccionam o terceiro ciclo? São apenas questões temporais ou existem 
outras?.................................................................................................................. 
 
Considera que os manuais escolares/didácticos reflectem as competências previstas para o 
terceiro ciclo? E a avaliação prevista para este ciclo de ensino?..................................... 
 
Se hoje ocorressem alterações curriculares, quais as que a APG iria propôr?................... 
 
Para concluir esta entrevista, se considerar que não teve oportunidade para dizer tudo o que 

gostaria nas questões abordadas, poderá acrescentar o que lhe parecer oportuno.  

 

Resta-me repetir-lhe o meu agradecimento pela colaboração neste projecto. 
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APÊNDICE B  
 
QUADRO DE CATEGORIAS E FORMULAÇÃO DO QUETIONÁRIO PARA ENTREVISTA 
 

 
Categorias  

 
Objectivos específicos Formulário de questões Observações 

 
Legitimação 
da entrevista  

 
Legitimar a entrevista. 

 
• Informar os participantes sobre o trabalho 

em curso. 
• Informar acerca dos principais objectivos 

da entrevista. 
• Garantir a confidencialidade das 

informações e o anonimato dos 
participantes. 

• Solicitar autorização para gravação áudio 
da entrevista. 

• Colocar à disposição dos participantes os 
resultados da investigação. 

• Agradecer a ajuda e a colaboração. 

 

 
Identificação 
dos 
participantes 
no estudo 

 
Conhecer alguns 
pormenores sobre os 
participantes no estudo. 

 
• Qual é a sua idade 
• Tempo de serviço total 
• Tempo de serviço na escola actual 
• Habilitações académicas 
• Habilitação profissional 

Dinamização de/participação como 
formador(a) em cursos, seminários, 
congressos, palestras e acções de 
formação no mesmo âmbito 

• Dinamização / participação e actividades 
extra-curriculares na escola 

 

 
Identificação 
dos manuais e 
dos anos de 
escolaridade 
com que os 
participantes 
trabalham 

 
Conhecer os manuais 
adoptados, com que os 
participantes trabalham e 
os anos de escolaridade 
que leccionam. 

 
• Ano/Nível de escolaridade que lecciona  
• Manual adoptado neste ano lectivo 

A professora 
está a 
leccionar, 
neste ano 
lectivo, só 
ensino 
secundário 

 
Saber como se 
fundou a 
Associação de 
Professores de 
Geografia e 
qual a sua 
importância a 
nível nacional 

 
Conhecer um pouco da 
história da Associação de 
Professores de Geografia 
 
 
 
 
 

 
• O que a levou a fundar/participar na 
fundação desta Associação  
• Que papel considera ter esta Associação, 
nas opiniões sobre o ensino geográfico, no 
nosso país 
 

 



 156

 
Categorias  

 
Objectivos específicos Formulário de questões Observações 

Trabalho da 
Associação: 
 
na concessão 
do currículo; 
 
 sobre 
manuais 
escolares. 
 

Compreender a 
importância das opiniões 
da Associação para a 
reorganização curricular 
 
Compreender como 
foram escolhidas as 
competências essenciais 
da disciplina de 
Geografia  
 
Saber a opinião sobre as 
competências e os 
conceitos introduzidos no 
currículo podem 
desenvolver 
competências de 
cidadania 
 
Conhecer a opinião sobre 
alguns manuais escolares 
colocados no mercado 

 
• Aquando da preparação para a 
reorganização curricular, a APG teve um 
papel muito dinâmico a fim de estabelecer 
quais as competências a atingir no final do 
ciclo, conteúdos a leccionar, etc. Poderá 
explicar-me o papel desta Associação em 
todo este processo? (como chegaram a estas 
competências e não outras, etc.) 
 
 
• Considera que o programa de Geografia 
do 3º ciclo, contém conceitos de valores e 
atitudes que promovam nos jovens o 
desenvolvimento de competências de 
cidadania 
 
 
 
• A APG tem contacto com autores dos 
manuais escolares e com os próprios 
manuais? Considera que estes são um 
elemento de trabalho que proporcione que 
os alunos desenvolvam as competências 
específicas de ciclo? E competências de 
cidadania? 

 

 
Opiniões 
sobre 
aplicação das 
orientações 
curriculares, 
planificações 
e interdiscipli-
naridade 

 
Saber o que considera 
como trabalho autónomo. 
 
Saber qual a importância 
atribuída ao trabalho 
autónomo. 
 
Conhecer a importância, 
ou não, da 
interdisciplinaridade. 
 

 
 
 
 
• Considera importante haver trabalho 

autónomo por parte dos jovens? E esse 
trabalho autónomo considera importante 
ser em interdisciplinaridade com as áreas 
curriculares não disciplinares 

 

 
Planificações 
e manuais 
escolares 

 
Saber como planificar 
com o 
programa/orientações 
curriculares. 
 
Conhecer a importância 
dos manuais escolares. 
 

 
 
 
• Em que medida o programa pode ajudar 
na planificação das aulas, de um professor? 
E qual será, na sua opinião, o papel do 
manual didáctico adoptado?...... 
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Categorias  

 
Objectivos específicos Formulário de questões Observações 

 
Valorização 
dos temas 

 
Conhecer qual a 
importância dos vários 
temas para os 
participantes. 

 
• Dos temas a leccionar ao longo do 3.º 

ciclo, caso não atribua igual valor a 
todos, que tema/sub tema valoriza mais 
na Geografia e para o desenvolvimento 
das competências de cidadania 

 

 
Avaliação 

 
Conhecer a opinião da 
participante sobre a 
avaliação prevista no 
programa. 
 
Conhecer se a opinião da 
participante, sobre a 
avaliação desenvolvida 
com a utilização dos 
manuais escolares. 

 
• O que pensa da avaliação prevista no 

programa?  
 

• Considera que as actividades do manual 
reflectem o tipo de avaliação prevista no 
programa? 

 

 

 
Dificuldades e 
outras 
perspectivas 

 
Saber se a Associação 
tem conhecimento das 
dificuldades que sentem 
os professores para 
cumprir as finalidades e 
os objectivos do 
currículo. 
 
Saber se têm algo a 
acrescentar às opiniões 
anteriores. 

 
• Que conhecimento tem a Associação de 

professores de Geografia, sobre as 
dificuldades dos professores que 
leccionam o terceiro ciclo?  

 
 
 
 
• Gostaria de acrescentar alguma coisa a 

esta entrevista?  
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APÊNDICE C 
 

Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

Mestrado em Educação – Área de Especialização em Formação Pessoal e Social 

 

Tema da dissertação: “O currículo de Geografia do 3.º ciclo e suas 

implicações na formação da cidadania dos alunos” 

► Esta entrevista enquadra-se num trabalho de investigação sobre a formação de 

cidadania no currículo de Geografia, no âmbito da Revisão Curricular do Ensino 

Básico. 

► Procura-se, com ela, conhecer as concepções pedagógicas dos professores e as suas 

representações relativamente ao papel do currículo desta área curricular na formação 

dos alunos. 

► O modo de apresentação dos dados recolhidos garante tanto a sua confidencialidade 

como o anonimato dos participantes. Mas, caso estes desejem podem escolher o seu 

próprio pseudónimo. 

 

Questionário para Identificação dos Participantes no Estudo 

O(A) Professor(a) 

Qual é a sua idade:  

Tempo de serviço total:  

Tempo de serviço na escola actual:  

Habilitações académicas:  

Habilitação profissional:  

Dinamização de/participação como formador(a) em cursos, seminários, congressos, 

palestras e acções de formação no mesmo âmbito:  

Dinamização / participação e actividades extra-curriculares na escola:  

 

No Âmbito da Entrevista em que Vai Participar 

Ano/Nível de escolaridade que lecciona:  

Manual adoptado neste ano lectivo:  
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Questionário para saberá opinião dos participantes sobre o currículo 

 

Fale-me da importância da Geografia para a formação dos jovens:…………………….. 

 

E nas competências de cidadania, acha que a Geografia tem alguma participação? ……. 
 

Considera que as orientações curriculares promovem nos jovens valores e atitudes que os 

conduzam a competências de cidadania? …………………………………………… 

 

E está-se a referir aí também a trabalhos práticos?.......................................................... 

 

E sente que o manual adoptado ajuda a planificar essas actividades práticas, ou não 

consegue trabalhar com o manual e actividades práticas?.................................................. 

 

E esse trabalho autónomo acaba por ser em interdisciplinaridade com as áreas curriculares 
não disciplinares? …………………………………………………………… 
 

Em que medida o programa o(a) ajuda na planificação das suas aulas? E qual é o papel do 

manual didáctico adoptado? ………………………………………………………….. 

 

Dos temas a leccionar ao longo do 3.º ciclo de, caso não atribua igual valor a todos, que 

tema/sub tema valoriza mais, o desenvolvimento das competências de cidadania? …….. 

 

Que importância atribui à resolução de actividades práticas/estudos de caso na 

aprendizagem da Geografia, ao longo do 3.º ciclo?............................................................ 

 

Que tipo de propostas apresenta regularmente aos alunos (propostas de trabalhos de modo 

a que possam desenvolver competências de cidadania)? Como selecciona essas propostas? 

Costuma resolver situações problema/estudo de casos nas aulas? ………….. 

 

Que metodologias, estratégias ou actividades desenvolve nas aulas/na escola que o (a) 

façam sentir que contribui para a formação de cidadania nos jovens? …………………. 
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No seu grupo de recrutamento, Geografia, as competências de cidadania que estão 

previstas no programa, tem algum peso especifico ou não?................................................ 

 

Como é que avalia essas competências de cidadania previstas no programa, é só pelas 

atitudes dos alunos em sala de aula ou também fora da sala de aula?............................... 

 

Que dificuldades sente relativamente ao cumprimento das finalidades e dos objectivos do 

currículo desta área curricular?..................................................................................... 

 

O que pensa da avaliação prevista no programa? ……………………………………….. 

 

Considera que as actividades do manual reflectem o tipo de avaliação prevista no 

programa?........................................................................................................................... 

 

Nas suas práticas lectivas costuma basear-se apenas no manual ou em vários manuais, para 

poder concretizar também estas áreas da cidadania?................................................. 

 

Neste momento, e perante os seus conhecimentos do currículo de Geografia, se houvesse 

sugestões para alterar esse currículo, quais eram as suas sugestões?.................. 

 

Gostaria de acrescentar alguma coisa a esta entrevista?...................................................... 

 

Para concluir esta entrevista, resta-me repetir-lhe o meu agradecimento pela colaboração 

neste projecto. No entanto se considerar que não teve oportunidade para dizer tudo o que 

gostaria sobre as questões abordadas, poderá, ainda, acrescentar o que lhe parecer 

oportuno. 
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APÊNDICE D  
 
QUADRO DE CATEGORIAS E FORMULAÇÃO DO QUETIONÁRIO PARA ENTREVISTA 
 

Categorias  Objectivos específicos Formulário de questões Obser
vações

 
Legitimação 
da entrevista  

 
Legitimar a entrevista. 

 
• Informar os participantes sobre o trabalho 

em curso. 
• Informar acerca dos principais objectivos 

da entrevista. 
• Garantir a confidencialidade das 

informações e o anonimato dos 
participantes. 

• Solicitar autorização para gravação áudio 
da entrevista. 

• Colocar à disposição dos participantes os 
resultados da investigação. 

• Agradecer a ajuda e a colaboração. 

 

 
Identificação 
dos 
participantes 
no estudo 

 
Conhecer alguns 
pormenores sobre os 
participantes no estudo. 

 
• Qual é a sua idade 
• Tempo de serviço total 
• Tempo de serviço na escola actual 
• Habilitações académicas 
• Habilitação profissional 

Dinamização de/participação como 
formador(a) em cursos, seminários, 
congressos, palestras e acções de 
formação no mesmo âmbito 

• Dinamização / participação e actividades 
extra-curriculares na escola 

 

 
Identificação 
dos manuais e 
dos anos de 
escolaridade 
com que os 
participantes 
trabalham 

 
Conhecer os manuais 
adoptados, com que os 
participantes trabalham e 
os anos de escolaridade 
que leccionam. 

 
• Ano/Nível de escolaridade que lecciona  
• Manual adoptado neste ano lectivo 

 

 
Opinião dos 
participantes 
sobre a 
disciplina de 
Geografia e 
suas 
competências 
da cidadania 

 
Conhecer a importância 
da Geografia para a 
formação dos jovens. 
 
Compreender como, a 
Geografia, contribui para 
desenvolver 
competências de 
cidadania nos jovens. 

 
• Fale-me da importância da Geografia 

para a formação dos jovens. 
 

• E nas competências de cidadania, acha 
que a Geografia tem alguma 
participação? 
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Categorias  Objectivos específicos Formulário de questões Obser
vações

 
Acesso às 
orientações 
curriculares, 
seus 
conhecimento
s e formas de 
aplicação 

 
Compreender qual o 
conhecimento dos 
participantes sobre as 
orientações curriculares. 
 
Conhecer como os 
participantes promovem 
valores e atitudes de 
cidadania nos jovens. 
 
Compreender como 
promovem essas 
competências. 
 
Conhecer as sugestões 
dos participantes no caso 
de ocorrerem alterações 
curriculares. 

 
• Considera que as orientações curriculares 

promovem nos jovens valores e atitudes 
que os conduzam a competências de 
cidadania?  

 

• E está-se a referir aí também a trabalhos 
práticos?  

 

• Sente que o manual adoptado ajuda a 
planificar essas actividades práticas, ou 
não consegue trabalhar com o manual e 
actividades práticas?  

 

• E o trabalho autónomo acaba por ser em 
interdisciplinaridade com as áreas 
curriculares não disciplinares?  

 
• Neste momento, e perante os seus 

conhecimentos do currículo de Geografia, 
se houvesse sugestões para alterar esse 
currículo, quais eram as suas sugestões?  

 

 
Conhecer 
como os 
participantes 
planificam a 
disciplina e a 
valorizam 

 
Conhecer como os 
participantes planificam 
as aulas. 
 
Compreender a 
importância das 
actividades práticas para 
os participantes. 
 
Conhecer propostas de 
trabalhos e actividades, 
apresentadas aos alunos. 
 
 
Conhecer como os 
participantes utilizam o 
manual e outros recursos. 
 

 
• Em que medida o programa o(a) ajuda na 

planificação das suas aulas? E qual é o 
papel do manual didáctico adoptado?  

 
• Que importância atribui à resolução de 

actividades práticas/estudos de caso na 
aprendizagem da Geografia, ao longo do 
3.º ciclo? 

 
• Que tipo de propostas apresenta 

regularmente aos alunos (propostas de 
trabalhos de modo a que possam 
desenvolver competências de cidadania)? 

    Como selecciona essas propostas? 
Costuma resolver situações 
problema/estudo de casos nas aulas?  

 

• Que metodologias, estratégias ou 
actividades desenvolvem nas aulas/na 
escola que o (a) façam sentir que 
contribui para a formação de cidadania 
nos jovens?  
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Categorias  Objectivos específicos Formulário de questões Obser
vações

• Nas suas práticas lectivas costuma 
basear-se apenas no manual ou em vários 
manuais, para poder concretizar também 
estas áreas da cidadania?  

 
Valorização 
dos temas 

 
Conhecer qual a 
importância dos vários 
temas para os 
participantes. 

 
• Dos temas a leccionar ao longo do 3.º 

ciclo de, caso não atribua igual valor a 
todos, que tema/sub tema valoriza mais, o 
desenvolvimento das competências de 
cidadania?  

 

 
Transmissão 
de 
competências 
de cidadania e 
sua avaliação 

 
Conhecer como os 
participantes transmitem 
competências de 
cidadania. 
 
Conhecer como os 
participantes avaliam 
competências de 
cidadania. 
 

 
• Como transmitem competências de 

cidadania, em actividades 
extracurriculares.  

 
• No seu grupo de recrutamento, 

Geografia, as competências de cidadania 
que estão previstas no programa, tem 
algum peso especifico ou não?  

• Como é que avalia essas competências de 
cidadania previstas no programa, é só 
pelas atitudes dos alunos em sala de aula 
ou também fora da sala de aula?  

 

 
Avaliação 

 
Conhecer a opinião dos 
participantes sobre a 
avaliação prevista no 
programa. 
 
Conhecer se a opinião 
dos participantes, sobre a 
avaliação desenvolvida 
com a utilização dos 
manuais escolares. 

 
• O que pensa da avaliação prevista no 

programa?  
 

• Considera que as actividades do manual 
reflectem o tipo de avaliação prevista no 
programa? 

 

 

 
Dificuldades e 
outras 
perspectivas 

 
Conhecer que 
dificuldades sentem os 
participantes para 
cumprir as finalidades e 
os objectivos do 
currículo. 
 
Saber se têm algo a 
acrescentar às opiniões 
anteriores. 

 
• Que dificuldades sente relativamente ao 

cumprimento das finalidades e dos 
objectivos do currículo desta área 
curricular? 

 
• Gostaria de acrescentar alguma coisa a 

esta entrevista?  
 

 



 164 

APÊNDICE E  
 
SINOPSE DAS ENTREVISTAS 
 

CATEGORIAS OBJECTIVOS 
ESPECÍFICOS UNIDADES DE REGISTO UNIDADES DE 

CONTEXTO  ANÁLISE 

(…) tem a ver um pouco com tudo (…) o que se passa no nosso 
dia-a-dia. (…) 

PARTICIPANTE 
B 
 
 

(…)disciplina que está implícita no nosso dia-a-dia, em tudo o que 
nós fazemos, é a base da nossa cultura geral (…) 
 

PARTICIPANTE 
C 
 

(…)fundamental na educação dos jovens. Primeiro para nós 
termos uma compreensão mais objectiva do mundo que nos rodeia 
temos que ser geograficamente competentes e isso só se aprende 
com as competências básicas da geografia que é a localização, a 
discrição das paisagens e a interpretação das mesmas (…) análise 
global a todas as escalas(…)formação dos cidadãos serem 
geograficamente competentes. 

PARTICIPANTE 
D 
 

 
Conhecer a 
importância da 
Geografia para a 
formação dos 
jovens. 
 

(…)é uma mais valia para eles no sentido da compreensão do 
quotidiano. (…) 

PARTICIPANTE 
E 
 
 

 Opinião de todos os professores 
em como este é uma disciplina 
essencial para o 
desenvolvimento da noção de 
espaço e de valores e atitudes 
que promovem a cidadania. 

 
Opinião dos 
participantes 
sobre a 
disciplina de 
Geografia e 
suas 
competências 
da cidadania 

Compreender 
como, a 

(…) a Geografia pode ajudar nisso (…) PARTICIPANTE 
B 
 

É uma disciplina que ajuda os 
jovens a compreendem questões 
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CATEGORIAS OBJECTIVOS 
ESPECÍFICOS UNIDADES DE REGISTO UNIDADES DE 

CONTEXTO  ANÁLISE 

(…)que na prática se calhar não tem tanta quanto devia (…)muitos 
aspectos em que a questão da cidadania devia ser abordada, não 
temos é muito tempo para os tratar (…)trabalhamos na retaguarda 
(…)deixamos alguma coisinha (…) 

PARTICIPANTE 
C 
 

(…)fundamental (…)percepção do espaço que as rodeia de uma 
forma geral, sabendo fazer as distinções entre as várias escalas de 
análise tem uma percepção muito mais próxima da realidade e 
portanto conseguem interpretar qualquer realidade. 

PARTICIPANTE 
D 
 

 Geografia, 
contribui para 
desenvolver 
competências de 
cidadania nos 
jovens. 

(…)ajuda a compreender melhor o outro. (…) PARTICIPANTE 
E 
 

relacionadas com o seu meio, os 
ajudam a cooperar e a socializar 
uns com os outros, promove uma 
autonomia pessoal e social, 
desenvolvendo, assim, 
competências de cidadania 

(…)leccionação das matérias com mais profundidade PARTICIPANTE 
B 

Sim (…)são pouco trabalhadas(…)não temos tempo(…)ou as 
projectamos e as levamos para Formação Cívica ou até para Área 
Projecto(…) 

PARTICIPANTE 
C 

Sim (…)operacionalização(…)não corre de acordo com o previsto 
(…)dentro das intenções e dos objectivos(…)a escola não oferece 
nem os mecanismos, nem os instrumentos aos professores para 
que essas competências sejam atingidas cabalmente. 

PARTICIPANTE 
D 

 
Acesso às 
orientações 
curriculares, 
seus 
conhecimentos 
e formas de 
aplicação 

 
Compreender 
qual o 
conhecimento dos 
participantes 
sobre as 
orientações 
curriculares. 
 

Sim(…)orientações (…)eles as põem em prática e as 
PARTICIPANTE 

Funcionam como orientações 
para leccionação dos conteúdos, 
são pouco trabalhadas por falta 
de tempo, o que conduz a uma 
fraca operacionalização das 
mesmas. Professores com boa 
vontade mas fracos recursos nas 
escolas.  
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CATEGORIAS OBJECTIVOS 
ESPECÍFICOS UNIDADES DE REGISTO UNIDADES DE 

CONTEXTO  ANÁLISE 

 interiorizam(…)cada vez eles são menos cidadãos E  

(…)eram precisos mais trabalhos práticos, visionamento de filmes, 
portanto, todo um conjunto de trabalho mais prático para além do 
teórico (…)cumprir programas(…) vistas de estudo (…) 

PARTICIPANTE 
B 

(…)Não há tempo para fazer trabalhos práticos(…)uma coisa mais 
informal, no dia-a-dia não é possível(…)mas na verdade o que 
vais ter que avaliar acabou por não ser feito naquela aula. E depois 
em termos de testes e de exames o que aparece são os 
conteúdos(…) 

PARTICIPANTE 
C 

(…)trabalhos práticos(…) Geografia não pode ser uma disciplina 
de retórica, tem de ser de aplicação e de trabalho.(…) 

PARTICIPANTE 
D 

Conhecer como 
os participantes 
promovem 
valores e atitudes 
de cidadania nos 
jovens. 
 

(…)sim(…) diferenças culturais(…)ajuda a compreender melhor o 
outro(…) 

PARTICIPANTE 
E 

Promovem por exercícios dos 
manuais, consideram os 
trabalhos práticos essenciais mas 
fazem poucos por falta de tempo, 
o programa ajuda a desenvolver 
competências de cidadania pelos 
temas abordados, os professores 
continuam com receio da 
avaliação (tradicional não 
alargando mais). 

O manual ajuda. Só que não à tempo, não à tempo para a 
concretização das mesmas. (…) 

PARTICIPANTE 
B 

 

Compreender 
como promovem 
essas 
competências. 
 

(…) dois manuais (…)nono desactualizado(…)eu tenho assim uma 
ideia(…)em vez de termos um manual termos só uma espécie de 
um livrinho, só com algumas orientações(…)para nós seria mau 
(…)Um mundo que muda, não é, esta aldeia global que está 
sempre a mexer, não faz muito sentido para estes miúdos, isto está 
muito desactualizado.(…) se calhar num manual ou em vários para 
os diferentes anos mas em que algumas temáticas eram só 
orientações(…) editoras(…)materiais todos os anos(…)material 
que nós temos, vídeos, músicas, sei lá(…)Geografia(…)ser cada 
vez menos papel, embora haja coisas que têm que ser.(…) 
conceitos básicos teóricos que são sempre os mesmos(…)Estes 
miúdos que tem uma mente aberta para tanta coisa agora, é muito 
limitativo. 

PARTICIPANTE 
C 

Utilizam o manual escolar, 
trabalhos práticos, trabalhos de 
grupo, estudos de caso, 
informação variada que aprece 
em revistas, nos mass media, etc.  
Todos se queixam da falta de 
tempo para desenvolver 
competência mais práticas. 
Acabam por estar virados para o 
ensino tradicional e não é isso 
que é proposto pelo currículo. 
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(…)trabalhos práticos(…)Geografia não pode ser uma disciplina 
de retórica, tem de ser de aplicação e de trabalho.(…)manual é 
sempre um ponto de partida. Mas não é o processo, não é o único 
(…)escassez(…) pecam(…)muito específicos(…)professor(…)um 
papel de pesquisa e de aplicação de novas estratégias, de novos 
métodos fundamental.(…) 

PARTICIPANTE 
D 

 

(…)faço alguns trabalhos práticos(…)questões de cidadania e de 
saber estar.(…) migrações(…)racismo e a 
xenofobia(…)catástrofes(…)se pode fazer para ajudar(…)todos os 
trabalhos de certa maneira tem sempre uma vertente de 
cidadania(…) 

PARTICIPANTE 
E 

 

(…)conteúdos programáticos de Geografia(…)coincidem um 
pouco algumas partes nomeadamente de Ciências Naturais, de 
Físico-química, não é, de História, também, e também a parte de 
estatística, Matemática(…)penso que o que está previsto no 
programa e a nível da planificação para os três anos do 3º ciclo, 
acho que é o suficiente. Eu penso que essa parte da cidadania eles 
puderam desenvolver um pouco mais a nível das outras áreas 
curriculares(…) 

PARTICIPANTE 
B 

 

Conhecer as 
sugestões dos 
participantes no 
caso de ocorrerem 
alterações 
curriculares. 

(…)interdisciplinaridade(…)Ciências(…) áreas curriculares não 
disciplinares(…)depende da turma e depende dos colegas(…)na 
físico-química, nas ciência naturais, estou a pensar na História(…) 
eu trabalho muito frequentemente(…)Conjunto de temas que são 
abordados noutras disciplinas(…)eu se calhar tentaria(…)passar 
alguns para outra disciplina, ou nós trocarmos com outras 
disciplina ou a disciplina trocar connosco, ou então atribuir se 
calhar funções especificas a cada disciplina, não é, para não nos 
repetirmos.(…) objectivo é complementar e não 
repetir(…)repetirmo-nos(…)ensino secundário é uma 

PARTICIPANTE 
C 

As propostas apresentadas têm a 
ver com uma maior articulação 
entre algumas áreas curriculares 
disciplinares, por exemplo as 
Ciências Naturais, a Físico-
química e a História. Maior 
interdisciplinaridade, mas 
também, é destacada a falta de 
vontade de alguns professores 
para tal. Propõem maiores 
articulações por parte do 
Ministério da Educação, com 
funções específicas a realizar por 
cada disciplina, em nosso 
entender perde-se o sentido da 
gestão flexível do currículo e da 
interdisciplinaridade. 
Os participantes quando 
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opção(…)História não é estática(…)porque há uma grande 
descoordenação, entre as diferentes disciplinas e os diferentes 
níveis de ensino(…)eles sabem, ou pensam que sabem muito mas 
na verdade não sabem nada, e sabem muito de coisas que são 
importantes mas se calhar não são tão importantes quanto isso, e 
isso dificulta. 
(…)importantíssimo(…)experiência pessoal(…)dentro da 
escola(…)coordenadas entre essas duas disciplinas e outras que 
nós consideramos fundamentais(…) área projecto 
fundamentalmente(…) muito difícil(…)a própria legislação prévia 
que existissem dois docentes(…)aplicar a metodologia de trabalho 
projecto(…)quando têm 30 alunos numa sala(…) muito 
complicado(…)eu procuro sempre fazer isso(…)mesmo dando 
exemplos de outras disciplinas(…)Geografia é uma ciência de 
charneira(…)forma de sensibilizar os alunos para a importância 
que tem as competências geográficas(…) 
Nalguns dos temas(…)variar a escala de análise(…)mais 
informação(…)sobre Portugal(…)conhecer as outras realidades há 
que conhecer primeiro a nossa(…)nós não conhecermos a nossa, 
também é muito complicado só conhecer a dos 
outros(…)programa está especifico(…)está bom(…)a Geografia 
deixou de ser muito factual e é algo mais dinâmica e 
animada(…)tratamos com 
fenómenos(…)humanos(…)físicos(…)não são estáticos são 
dinâmicos e portanto não podemos ter um ensino estático mas um 
dinâmico(…) 

PARTICIPANTE 
D 

  

(…) 7º ano(…)sou D.T. e planifiquei um pedaço do 
PCT(…)transversalidade(…)8º ano, acabou por não se aplicar 
propriamente(…)Alterar alguns conteúdos ou(…)em relação a 

PARTICIPANTE 
E 

leccionam uma área curricular 
não disciplinar aproveitam para 
desenvolver as competências 
ligadas à cidadania e na 
disciplina de Geografia 
leccionam mais os conteúdos 
programáticos. 
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  disciplinas que também falam deles. Ou aborda-los de outra 
forma.(…) havendo sempre uma interdisciplinaridade(…)com o 
mesmo “timming”(…) Na realidade não se aplica a flexibilidade 
do currículo. Ninguém se senta à mesa e diz o que é que nós 
vamos abordar e de que forma é que o vamos fazer.(…) 

 

(…)concretamente dito é mais pelo manual, mas seguindo as 
directrizes do programa nacional(…) 

PARTICIPANTE 
B 

(…)importante(…)fio condutor(…)uma ideia de que não me posso 
perder no tempo e no espaço(…)porque os alunos hoje estão aqui 
e amanhã estão noutro sítio(…)currículo(…)manual(…)depende 
das temáticas(…) até depende de mim(…) mas utilizo as duas 
coisas. 

PARTICIPANTE 
C 

(…)é mais um ponto de partida(…)escassez de horas que nós 
temos(…)é muito complicado cumprir todas as programações e 
todas as planificações(…)temos vários temas que podemos abarcar 
ao longo do terceiro ciclo, que é o que se prevê(…)espaço de 
manobra(…)temos essa articulação(…)é muito extenso para a 
carga horária semanal(…)princípios orientadores, é por aí que nós 
nos regemos(…)programa mas embora as estratégias que eu 
utilizo tento descolar-me do manual(…)7º acho que é mau(…)8º 
está muito mais adequado à realidade(…)9º não gosto mesmo, só 
tenho que o utilizar porque os alunos não têm outro (…) 

PARTICIPANTE 
D 

 
Conhecer como 
os participantes 
planificam as 
aulas. 

(…) ajuda(…)competências essenciais(…)que é um guia ou um 
apoio na planificação das mesmas(…)manual didáctico(…)está de 
acordo com o programa(…) 

PARTICIPANTE 
E 

Todos os participantes dizem 
planificar tendo por base o 
programa da disciplina, e alguns 
também as orientações 
curriculares. 
 Todos eles utilizam os manuais 
como complemento, nem que 
seja apenas, para actividades a 
desenvolver dentro ou fora da 
sala de aula. 
Todos eles mencionam consultar 
outro tipo de fontes de 
informação para ajudar na 
planificação das aulas e das 
actividades a realizar. 

(…)várias fontes, para consultar(…)conclusões em 
conjunto(…)De acordo com o programa(…)com as características 
das turmas(…)  

PARTICIPANTE 
B 

 
Conhecer como 
os participantes 
planificam a 
disciplina e a 
valorizam 

 
Compreender a 
importância das 
actividades (…)tento sempre trabalhar as duas (Geografia e cidadania)(…) PARTICIPANTE 

Todos consideram as activiades 
práticas importantes mas o 
tempo limitado não permite a 
concretização de muitas. Para as 
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trabalho-as também noutras áreas(…)fazer sempre a ponte 
com(…)de manhã ouço o rádio, por exemplo, ou leio um artigo no 
jornal ou vi um programa na televisão que eu achei 
interessante(…) 

C 

(…)caso da população(…)sexualidade e com a educação sexual na 
adolescência(…)falar de outros aspectos que estão relacionados 
com, por exemplo,  as politicas demográficas, com os 
comportamentos demográficos e aí entram todos(…) 

PARTICIPANTE 
D 

práticas para os 
participantes. 
 

(…)Ás vezes tento isso, umas vezes resulta bastante bem, porque 
uns sentem-se importantes porque estão a ajudar e os outros 
acabam por perceber.(…) é uma forma de certa maneira de eles se 
inter-ajudarem e de complementarem aquilo que vão sabendo. E 
ter actos de cidadania, que é ajudar o outro.(…) 

PARTICIPANTE 
E 

preparar consultam várias fontes 
de informação e se possível 
variadas para motivar os alunos. 

(…)é a nível da matéria(…)Geografia Humana(…) nível dos 
trabalhos(…)extra-aula(…) 

PARTICIPANTE 
B 

(…)coloco-lhes algumas situações(…)ultimamente tenho feito ou 
pelo menos vou tentando fazer com eles(…)ter mudança de 
hábitos(…)ambiente(…)Não só eles como eu tenho alterado muito 
os meus hábitos, porque vamos falando disto e vamos partilhando, 
vamos conversando e aos poucos vamos introduzindo hábitos 
deste género, no dia-a-dia. 

PARTICIPANTE 
C 

(…)selecção(…)até aproveito isso para as Áreas de Projecto(…) PARTICIPANTE 
D 

Conhecer 
propostas de 
trabalhos e 
actividades, 
apresentadas aos 
alunos. 
 

(…)Ás vezes tento isso, umas vezes resulta bastante bem, porque 
uns sentem-se importantes porque estão a ajudar e os outros 
acabam por perceber(…)é uma forma de certa maneira de eles se 
inter-ajudarem e de complementarem aquilo que vão sabendo. E 
ter actos de cidadania, que é ajudar o outro.(…) 

PARTICIPANTE 
E 

As propostas de trabalho destes 
participantes são variadas. Mas, 
baseadas em estudos de caso, 
jogos de papéis e simulações. 
Aproveitam muitas vezes 
leccionarem as áreas curriculares 
não disciplinares para 
conseguirem concretizar os seus 
objectivos.  

 

 Bastante importância, são a consolidação dos conhecimentos PARTICIPANTE 
Todos os participantes utilizam 
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teóricos. B 
(…)é muito importante(…)não há tempo para fazer isso. Mas é 
uma forma prática de perceberem como a Geografia é uma coisa 
que é prática.(…) São coisas que demoram tempo mas, era 
engraçado verem. 

PARTICIPANTE 
C 

Sim(…)qualquer dos aspectos que nós estamos a trabalhar dar 
casos e contrastados(…)caso português(…)continente 
europeu(…)nível mundial(…)notícias do dia-a-dia, apelando 
sistematicamente para as noticias do dia-a-dia 

PARTICIPANTE 
D 

 Conhecer como 
os participantes 
utilizam o manual 
e outros recursos. 
 

(…)importante as actividades práticas(…)complexo um professor 
só pôr em prática(…)estudos de caso acho que são um instrumento 
que permitem(…)aplicar que já foi dado ou então iniciar aquilo 
que vai ser aplicado(…)tempo nem sempre é muito e acaba por às 
vezes se descorar um pouco a actividade prática(…) 

PARTICIPANTE 
E 

os manuais escolares, mas têm 
criticas: desactualização dos 
dados estatísticos e de outras 
informações, manuais escolares 
pouco coerentes cientificamente, 
com actividades pouco 
motivadoras para os alunos, etc. 
Para colmatar estas “falhar”, os 
professores procuram outras 
fontes e informação e preparam 
outro tipo de actividades, mais 
adequadas às suas turmas. 

(…)população e povoamento(…)cidades(…)indústria(…)poluição 
(…)ambiente e sociedade(…)Geografia Humana(…) 

PARTICIPANTE 
B 

É difícil(…)contrastes de desenvolvimento(…)implícito o 
programa quase todo do oitavo ano de escolaridade(…) 

PARTICIPANTE 
C 

(…)contrastes de desenvolvimento(…)projectamos as 
competências geográficas de uma forma global(…)partindo 
sempre do exemplo português mas comparando as várias 
realidades(…)Nos outros temas é mais espartilhado(…) 

PARTICIPANTE 
D 

 
Valorização dos 
temas 

 
Conhecer qual a 
importância dos 
vários temas para 
os participantes. 

(…)problema do programa(…)alguns conteúdos que são 
repetitivos noutras disciplinas(…)repensado em conjunto, para não 
haver tanta repetição(…)gosto pessoal(…)é o ambiente(…) 
competências de cidadania tem muitas(…)olhar para o mundo e 
termos a perspectiva do desenvolvimento sustentável(…)regra 
geral nós não o alcançamos(…) 

PARTICIPANTE 
E 

São destacados os seguintes 
temas: 
- População, 
- contrastes de desenvolvimento 
- ambiente e sociedade 
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(…)através de alguns trabalhos(…) PARTICIPANTE 
B 

(…)em contexto sala de aula(…)trabalhos práticos, poucos(…) 
trabalhos de grupo(…) visitas de estudo(…)com as áreas 
curriculares não disciplinares(…) 

PARTICIPANTE 
C 

(…)em contexto sala de aula(…)trabalhos práticos, poucos(…) 
trabalhos de grupo(…) com as áreas curriculares não 
disciplinares(…)visitas de estudo(…)conferencias(…) 
projectos de escola (clubes, etc.)(…) 

PARTICIPANTE 
D 

 
Conhecer como 
os participantes 
transmitem 
competências de 
cidadania. 
 

(…) contexto sala de aula(…) actividades práticas(…) trabalhos de 
grupo(…)com as áreas curriculares não disciplinares(…) 

PARTICIPANTE 
E 

(…)atitudes e valores, peso 10%(…) PARTICIPANTE 
B 

(…)atitudes e valores, peso 30%(…) 
 
 

PARTICIPANTE 
C 

 
(…)atitudes e valores, peso 20%(…) 

PARTICIPANTE 
D 

 
Transmissão de 
competências 
de cidadania e 
sua avaliação 

Conhecer como 
os participantes 
avaliam 
competências de 
cidadania. 
 

(…)atitudes e valores, peso 15%(…) PARTICIPANTE 
E 

As competências de cidadania 
são avaliadas pelos participantes, 
principalmente em contexto sala 
de aula, pelos trabalhos práticos, 
de grupo, jogos, simulações, 
visitas de estudo, etc. No fundo 
por actividades onde consigam 
observar atitudes e valores 
demonstrados pelos alunos. 
Os pesos na avaliação de final de 
período varia de escola para 
escola, variando entre os 10% e 
os 30%. 

Pertinente PARTICIPANTE 
B 

 
Avaliação 

 
Conhecer a 
opinião dos 
participantes 
sobre a avaliação 
prevista no 
programa. 
 

(…)muito difícil(…)tenho cada vez mais, tenho dificuldades é de 
lidar com a avaliação(…)trabalhos de casa(…)participações na 
sala de aula e (…)dois testes por período(…)são momentos 
importantes(…)os miúdos se devem concentrar e devem tentar 
expressar as suas ideias por escrito(…)os miúdos se devem 
concentrar e devem tentar expressar as suas ideias por 

PARTICIPANTE 
C 

As opiniões quanto ao sistema 
de avaliação não são unânimes, 
consideram desde difícil a 
simplista. Mas todos os 
participantes ainda se baseiam na 
avaliação tradicional de dois 
testes e trabalhos de casa, 
principalmente. Tal fica a dever-
se ao sistema ainda estar muito 
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escrito(…)por outro para que os alunos tivessem tempo para 
darem as suas opiniões e para poderem participar mais(…)há 
temáticas em que nós temos que limitar muito os alunos(…) 
acabamos por lhes dar algumas temáticas muito pela 
rama(…)Geografia Física(…) 
(…) é positiva(…)todos os temas(…)são pertinentes(…)não é 
adequado é pois a carga(…)tempos lectivos(…)podíamos abordar 
outros aspectos e trilhar outros caminhos mas não podemos devido 
há escassez de tempo(…)quer queiramos quer não, temos que dar 
aqueles conteúdos(…)dividir por importância dos vários 
temas(…)todos os alunos tenham algumas das competências(…) 
torna-se muito difícil(…)carga lectiva que é ridícula, 
comparativamente ao programa (…)formos comparar a carga que 
é da Geografia com o programa está totalmente desajustado(…) 

PARTICIPANTE 
D 

 

(…)todas as avaliações são importantes(…)A sumativa, está a 
perder, do meu ponto de vista, cada vez mais importância.(…) As 
competências que é saber lerem um gráfico e por aí a fora.(…) que 
é simplista de mais(…)depois acaba por haver as inter-relações 
que eles acabam por não conseguir faze-lo(…) 

PARTICIPANTE 
E 

enraizado nas nossas escolas e 
ser difícil inovar. 

Sim 
 

PARTICIPANTE 
B 

Depende(…)sétimo ano(…)pobrezinho(…)cada coisa que eu lhe 
peço é para ele ir um bocadinho mais além(…)Porque eles gostam 
de ser confrontados, eles gostam de ter desafios(…)propõem um 
desafio ao aluno lhes dê armas para eles poderem vencer esse 
desafio(…)também dar as armas todas, aquilo às tantas eu acho 
que perde um bocadinho o interesse, desmotiva. 

PARTICIPANTE 
C 

 

Conhecer a 
opinião dos 
participantes, 
sobre a avaliação 
desenvolvida com 
a utilização dos 
manuais 
escolares. 

(…)não reflectem(…)8º ano é que sim(…)apontem para algumas 
estratégias(…)desenvolvidas quer dentro da sala de aula quer fora PARTICIPANTE 

D 

No seu sistema de avaliação, 
apenas a participante E diz levar 
fichas realizadas através de 
trabalho cooperativo para 
correcção em casa. Os restantes 
participantes ou realizam e 
corrigem os trabalhos em sala de 
aula, ou realizam a avaliação 
tradicional, contando com os 
exercícios do manual também de 
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da sala de aula(…)que pecam sempre por escassas(…)manual é 
um auxiliar(…)cinjo-me à sua utilização naquilo que eu acho que 
são os conteúdos básicos que eles pelo menos devem ter acesso, de 
resto eu forneço tudo isso trabalhando com eles, utilizando várias 
estratégias. (…)Geografia tem de haver sempre um trabalho 
prático(…)só que essas estratégias colidem com a falta de 
tempo(…)guião de trabalho(…)PowerPoint(…)serve de 
apoio(…)mostrando alguns esquemas animados(…)manual(…) 
série de perguntas(…)documento estático(…)se não percebem 
também não vão conseguir 

  

Sim, de certa forma. Até o caderno de actividades(…)depois uma 
parte de uma avaliação mais globalizante(…)dos conteúdos no 
final de cada capítulo(…)o aluno faz a sua auto-avaliação(…) 

PARTICIPANTE 
E 

forma tradicional (trabalhos de 
casa). 

Pouco tempo semanal atribuído(…) PARTICIPANTE 
B 

É o tempo(…)cumprir tudo aquilo que está proposto(…)a carga 
não é igual em todas as escolas(…) 

PARTICIPANTE 
C 

(…)Já senti mais dificuldades(…)as escolas hoje estão cada vez 
mais equipadas(…)falta de carga horária para podermos 
operacionalizar tudo aquilo que é necessário(…)Tentamos sempre, 
que os conteúdos que leccionamos e os temas que falamos não se 
cinjam a uma mera informação retórica e que seja trabalhado.(…) 
Porque todo o programa de Geografia, tem isso, tudo está 
relacionado. 

PARTICIPANTE 
D 

 
Conhecer que 
dificuldades 
sentem os 
participantes para 
cumprir as 
finalidades e os 
objectivos do 
currículo. 

(…)dificuldade temporal(…) PARTICIPANTE 
E 

As principais dificuldades 
sentidas pelos participantes é o 
pouco tempo semanal atribuído à 
disciplina, que dificulta a 
operacionalização dos temas 
propostos. 

Dificuldades e 
outras 
perspectivas 

  
Não 

PARTICIPANTE 
B 

Apenas um participante 
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Não 

PARTICIPANTE 
C 

(…)gostava de quem está à frente dos destinos da Geografia em 
Portugal, olhasse mais um bocadinho mais para fora e para o 
ensino básico(…)projectar mais a nossa disciplina(…)a Geografia 
é fundamental no currículo(…)nós sabemos que na prática não se 
conseguem desenvolver grandes trabalhos, estávamos à bocado a 
falar da Área Projecto; quando vejo surgir por parte de quem está 
há frente do Ministério, chegarem à conclusão que são precisas 
outras áreas e nas disciplinas fulcrais, como é o caso da Geografia, 
diminui-se é a carga horária eu acho que estamos a prestar um mau 
serviço ao país e aos alunos, é a minha opinião.(…) é fundamental 
se nós queremos ter cidadãos conscientes da realidade e se 
queremos ter cidadãos competentes e que sejam as nossas 
gerações futuras, eu não consigo conceber isso sem a Geografia, 
sem que sejam cidadãos geograficamente aptos(…)complicado, 
nós tentamos fazer o nosso trabalho mas é muito complicado que 
isso tenha sucesso. E portanto, aquilo que eu acrescentaria era 
tentar fazer com que tivéssemos mais peso e de facto defendessem 
a nossa ciência, que acho fundamental. Também nas faculdades, 
na preparação dos futuros professores de Geografia(…)depois os 
programas são deixados para o último ano, para um seminário 
durante o estágio(…)início de carreira, para elaborar planificações 
e outros documentos parece que estamos novamente a estudar para 
tirar um curso(…)reestruturação do próprio curso de Geografia. 

PARTICIPANTE 
D 

 Saber se têm algo 
a acrescentar às 
opiniões 
anteriores. 

Não PARTICIPANTE 
E 

acrescentou algo à entrevista, 
resumindo-se a duas ideias:  
- mais tempo lectivo para a 
disciplina para uma melhor 
operacionalização das 
finalidades objectivos do 
programa, 
- maior coordenação entre a 
teoria e a prática, no ensino 
superior, para quem pretende ser 
professor. 
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	A análise que realizámos sobre o currículo nacional e as orientações curriculares para a disciplina de Geografia do terceiro ciclo tiveram como enquadramento uma educação promotora de valores e atitudes que dignifiquem a pessoa de cada um dos nossos jovens, assim como o seu desenvolvimento pessoal e sociocultural. Simultaneamente, garantindo a confiança no valor formativo do processo de ensino-aprendizagem que promove o desenvolvimento de competências, na escola e na vida. Se a Geografia é aqui entendida como uma disciplina de charneira entre as ciências sociais e as ciências exactas, parece-nos que esta contêm pré-requisitos que ajudam os jovens a se desenvolverem espacialmente e como pessoas que organizam a vária informação, sabendo ao mesmo tempo ser participativos, críticos e sugestivos do meio onde se inserem ou em outras escalas de análise que lhes sejam propostas. Após esta análise, parece-nos que foram explicadas as vantagens desta disciplina nos planos de estudo do ensino básico (e até do secundário, pois existe continuidade do trabalho desenvolvido), pois esta apela para a transversalidade no contributo para a formação integral dos alunos e cujas finalidades apontam para a mobilização de competências básicas transferíveis que viabilizem a eficaz integração espacial, social e cultural dos jovens.
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