
UNIVERSIDADE DE LISBOA

 
 

Portugal: Da 1.ª República à Ditadura Militar

Estratégias de Ensino

Relatório da Prática de Ensino Supervisionada

Mestrado em Ensino de História 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

 

 

Portugal: Da 1.ª República à Ditadura Militar

Estratégias de Ensino-Aprendizagem em Contextos Culturais 

Multiétnicos 

 

 

 
Margarida de Jesus de Abreu 

 

 

 

 

 

Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 

 

 

 

 
Mestrado em Ensino de História e Geografia  

 

 

 
2013 

Portugal: Da 1.ª República à Ditadura Militar 

Aprendizagem em Contextos Culturais 

 

 



UNIVERSIDADE DE LISBOA

 

 
Portugal: Da 1.ª República à Ditadura Militar

Estratégias de Ensino

 

 

 

 

 Relatório da Prática 

Professora Doutora Maria Benedita de Lemos Portugal e Melo

orientado pelo Professor

 

 
Mestrado em Ensino de Hist

no 3.º ciclo do Ensino Básico e Secundário

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

 

 

Portugal: Da 1.ª República à Ditadura Militar

Estratégias de Ensino-Aprendizagem em Contextos Culturais 

Multiétnicos 

 

Margarida de Jesus de Abreu 

 
 

 

Relatório da Prática de Ensino Supervisionada orientada pela

Professora Doutora Maria Benedita de Lemos Portugal e Melo

pelo Professor Doutor Miguel Corrêa Monteiro

Mestrado em Ensino de História e Geografia  

no 3.º ciclo do Ensino Básico e Secundário 

 

 

2013 

Portugal: Da 1.ª República à Ditadura Militar 

Aprendizagem em Contextos Culturais 

de Ensino Supervisionada orientada pela 

Professora Doutora Maria Benedita de Lemos Portugal e Melo e co-

Doutor Miguel Corrêa Monteiro 

 



 

ii 

 

Agradecimentos 
 
 
No momento em que é concretizado este relatório, não poderei esquecer 

aqueles a quem muito devo para a sua concretização. Em primeiro lugar, agradeço à 

minha orientadora, Professora Doutora Maria Benedita de Lemos Portugal e Melo 

pela disponibilidade, incentivo, honestidade, acompanhamento constante e preciosos 

conselhos, sem os quais esta caminhada não teria sido igual. 

Ao meu co-orientador, Professor Doutor Miguel Corrêa Monteiro, agradeço 

os sábios conselhos, a disponibilidade incondicional, o incentivo, o entusiasmo e o 

encaminhamento constantes na minha busca de um mundo mais justo. 

À Professora Ana Paula Casaca, professora cooperante, colega e amiga, que 

tudo fez para me ajudar e que assistiu com carinho aos meus primeiros passos, ainda 

inseguros, neste mundo tão especial. Obrigada pelos conselhos, sugestões, confiança 

e serenidade com que sempre me acompanhou. 

À Escola Básica 2 3 Miguel Torga por me ter permitido esta experiência tão 

enriquecedora. 

Aos alunos da turma 9.º 3 que tanto me ensinaram e com os quais partilhei 

alegrias, dificuldades e soluções.  

A todos os professores do Mestrado em Ensino de História e Geografia, com 

quem tive oportunidade e o privilégio de partilhar saberes.   

Aos meus colegas de mestrado, companheiros de jornada, pelo apoio, 

colaboração e interesse que sempre demonstraram por mim e pelo meu trabalho.  

A todos os meus familiares e amigos, um muito obrigado por toda a força que 

me deram, pelo incentivo e compreensão que manifestaram, aceitando com um 

sorriso as minhas ausências e o meu mau humor. 

Ao Ricardo, meu marido, por nunca me ter deixado desistir e pelo carinho e 

incentivo que dele sempre recebi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

iii 

 

Resumo 
 
 
Neste Relatório apresenta-se uma proposta de didáctica de História do Tema  

I – A Europa e o Mundo no Limiar do Século XX; Unidade Didáctica – Portugal: Da 

1.ª República à Ditadura Militar, realizada com alunos do 9.º ano de escolaridade do 

Ensino Básico, numa escola TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) 

situada no Concelho da Amadora. 

Tendo em consideração que a escola onde esta prática de ensino 

supervisionada teve lugar é marcada pela frequência de um público muito 

heterogéneo do ponto de vista das suas origens étnicas, procurámos construir a nossa 

planificação em torno de pedagogias diferenciadas assentes em estratégias de ensino-

aprendizagem adaptadas aos contextos culturais multiétnicos. 

Definidos os nossos propósitos científicos e pedagógicos planificámos e 

concebemos esta experiência educativa socorrendo-nos de recursos didácticos 

diversificados. Privilegiámos as estratégias construtivistas (Piaget), associadas a 

métodos activos ou aprendizagem por descoberta (Bruner), para que os alunos, 

isoladamente ou em grupo, fossem actores das suas aprendizagens. 

Para além da aprendizagem dos conhecimentos científicos e/ou do 

desenvolvimento de capacidades cognitivas, a ambição maior foi fornecer aos alunos 

instrumentos que lhes permitam usar os saberes adquiridos ao longo do seu processo 

de crescimento, da sua formação cívica e da sua inclusão na sociedade. 

Concluída a implementação da unidade e pese embora vários 

constrangimentos, os resultados da prática lectiva revelaram-se profícuos e 

enriquecedores a todos os níveis, menos no teste de avaliação sumativa, permitindo 

tirar algumas conclusões importantes para a futura prática profissional da disciplina 

de História. Para nós ficou claro que, em presença de contextos culturais multiétnicos 

as pedagogias têm de privilegiar experiências educativas assentes numa maior 

valorização da avaliação formativa em detrimento da sumativa. 

 

Palavras-Chave: Didáctica da história; pedagogias diferenciadas; 

multiculturalidade; avaliação formativa. 
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Abstract 
 
This Report presents a proposal on History Teaching: Topic I – Europe and 

the World by the End of the 20th Century; Teaching Unit: Portugal - from the 1st 

Republic to the Military Dictatorship, which was accomplished with 9th Grade 

students at a TEIP High School [TEIP = Priority Intervention Area], located in the 

Municipality of Amadora.  

Considering that this school - where the supervised teaching practice took 

place - is attended by a very heterogeneous group of students from different ethnic 

backgrounds, our efforts revolved around preparing unit and lesson plans using 

different pedagogies based on teaching and learning strategies adapted to multiethnic 

cultural contexts.  

Having set out our scientific and pedagogical aims and purposes, we 

developed our plans and designed this educational experience by using different 

teaching resources. We favoured constructivist teaching strategies (Piaget), 

associated to active learning methods or discovery learning (Bruner), so that the 

students, both individually and in group, would become active players in the learning 

process. 

Besides scientific knowledge acquisition and cognitive skill development, the 

greatest ambition was to provide the students with tools which would allow them to 

use the knowledge they acquired while growing up, during their citizenship 

education and from their inclusion in society.  

Having completed the unit implementation, and apart some constraints, 

teaching practice achievements and results have proved to be effective and enriching 

at all levels, except for the summative assessment test, and that allows us to draw 

some conclusions for the future professional practice of teaching History. It has 

become clear to us that, before multiethnic cultural contexts, pedagogies have to 

favour educational experiences based on valuing formative over summative 

assessment.  

 

Keywords: History Teaching; different pedagogies; multiculturalism, 

formative assessment. 
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INTRODUÇÃO  
 
 

O presente Relatório foi elaborado no âmbito da prática de ensino 

supervisionada, do Mestrado em Ensino de História e Geografia e incide sobre uma 

experiência educativa realizada numa instituição escolar nos arredores da cidade da 

Amadora. 

Solicitada a leccionação de uma unidade didáctica, direccionada ao 3.º ciclo 

ou ao ensino secundário, procedeu-se à escolha da escola, do tema e 

consequentemente do ano sobre o qual incidiria esta experiência didáctica. A escola 

escolhida foi a Escola Básica 2 3 Miguel Torga, situada no Concelho da Amadora 

onde, aliás, já tínhamos estado no ano anterior. Por constrangimentos de 

calendarização optámos pelo Tema I, A Europa e o Mundo no Limiar do Século XX, 

incidindo na Unidade Didáctica, Portugal: Da 1.ª República à Ditadura Militar, do 

9.ºano de escolaridade do ensino básico, a ser leccionada num total de dez tempos 

lectivos, de 45 minutos cada, a uma turma composta por vinte e quatro alunos.1 

Este Relatório tem uma abordagem interdisciplinar entre a História a 

Sociologia. Sendo esta última a nossa formação de base e tendo a escola escolhida 

características únicas, quer em termos da sua localização física, quer em termos das 

particularidades do seu público-alvo, entendemos que não poderíamos deixar de 

recorrer aos contributos da Sociologia para analisarmos as questões da 

multiculturalidade. 

Pretendemos colocar em prática, cimentadas pelos conteúdos das unidades 

curriculares que tivemos ao longo deste ciclo de estudos, um conjunto de estratégias 

e experiências de aprendizagem que tivessem em conta e visassem contextos 

culturais multiétnicos. Tentámos sempre desenvolver estas estratégias com o 

objectivo claro de enriquecimento dos conhecimentos dos alunos no âmbito da 

disciplina de História mas, paralelamente, fomentando a criação de atitudes e valores 

de inclusão e respeito pelas diferenças, próprios de uma sociedade global que se 

pretende democrática e multicultural, como é o caso de Portugal. Procurámos assim, 
                                                      

1 Optámos por utilizar o antigo acordo ortográfico (1945) por ser aquele com o qual nos sentimos 
mais à vontade para expor as nossas ideias, não correndo assim riscos de apresentarmos erros 
ortográficos. Relativamente às referências bibliográficas, optámos pela norma APA (American 
Psychological Association) pelos mesmos motivos supra expostos. 
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ao longo destes dez tempos lectivos demonstrar como a História pode, através dos 

seus conteúdos programáticos e dos princípios básicos da sua didáctica, desempenhar 

um fortíssimo contributo na promoção de uma escola/sociedade mais inclusiva. 

Os motivos desta abordagem são variados e prendem-se com o gosto pessoal, 

a actualidade desta temática e com o facto de estarmos atentos aos problemas 

emergentes relacionados com os fenómenos associados à multiculturalidade na 

sociedade portuguesa e europeia em geral, e nos contextos escolares, em particular. 

Sabemos, porque o vivemos no quotidiano, que Portugal é hoje um país de 

destino de grande número de imigrantes que aqui procuram colmatar as dificuldades 

económicas e sociais com que vivem nos seus países de origem. Nunca como hoje, o 

fenómeno da imigração se fez sentir e esteve presente de forma tão marcante, quer 

nos discursos e medidas políticas, quer nas intervenções de diversos elementos da 

sociedade portuguesa. A escola não poderia fugir a esta tendência. 

Fruto deste quadro migratório, são actualmente aos milhares as crianças e 

jovens filhos de imigrantes, que frequentam as nossas escolas2. A estas crianças e 

jovens a escola está obrigada a proporcionar mecanismos facilitadores de integração 

e propiciadores do desenvolvimento das aprendizagens e do sucesso educativo. Mas 

para que tal seja uma realidade, a mesma escola deve conhecer e tentar entender as 

suas diferenças culturais, respeitando-as e incentivando a partilha de culturas e a 

descoberta do «outro», tendo como referência os valores universais (Martins, 2008). 

Assim, todos ganhamos. 

Segundo Cardoso (2006), «o multiculturalismo enquanto conjunto de 

princípios e práticas políticas e institucionais com vista à ordenação de sociedades 

feitas de diversidades culturais, étnicas e nacionais [que coexistem num mesmo 

espaço geográfico] tem uma história recente». Por exemplo em Portugal, «só na 

década de 90 foram criadas as condições políticas e sociais propiciadoras de 

dinâmicas multiculturais particularmente no sistema educativo» (Cardoso, 2006, pp. 

111-112).  

Tendo em conta o supra exposto e os contextos escolares actuais torna-se 

cada vez mais evidente a necessidade de políticas educativas eficazes que visem a 

formação concreta e funcional dos alunos para a sua integração plena na sociedade. 

                                                      
2 Segundo o Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo (GIASE) do Ministério da 
Educação (dados provisórios não validados para o Continente) no Ano Lectivo 2002/2003, eram 1 308 
810 os alunos imigrantes ou filhos de imigrantes inscritos no Ensino Básico e Secundário.  
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Aqui, o papel particular da disciplina de História revela-se da máxima importância, 

quer pelo seu objecto de estudo, quer pelos objectivos que persegue, quer ainda pelo 

seu contributo único na promoção de uma cidadania consciente e activa. Reflexo 

desta preocupação numa formação eficaz é a emergência de um elevado número de 

documentos e directrizes curriculares que visam a inclusão de estratégias de ensino-

aprendizagem mais focadas na valência formativa dos alunos (em detrimento da 

sumativa), ao longo do ensino básico. Trata-se, portanto, de uma aposta em 

pedagogias diferenciadas assentes numa avaliação tendencialmente formativa e 

apoiada em estratégias mais flexíveis ou semi-directivas, que permitem aos alunos, 

com acompanhamento e ajuda do professor, construir o seu próprio saber tendo 

sempre como pano de fundo, as suas vivências diárias. Espera-se, assim, que os 

alunos venham não só a adquirir saber, mas também a capacidade de o mobilizar 

e/ou aplicar face a desafios futuros. 

Neste contexto, a figura do professor revela-se nuclear, na medida em que 

assume a responsabilidade de proporcionar experiências de aprendizagem adequadas 

e eficazes, que tenham em conta as necessidades e expectativas dos alunos, que 

promovam a aquisição de competências, valores e atitudes que primem pela 

integração dos alunos na sociedade. Procurámos fazê-lo ao longo desta experiência 

lectiva, como esperamos demonstrá-lo neste Relatório. 

Organizámos, assim, este documento em quadro capítulos centrais, a saber: 

Ensino de História, Enquadramento Histórico, Geográfico e Sociocultural da Escola 

Básica 2 3 Miguel Torga e dos seus Públicos-alvo, Planificação da Unidade 

Didáctica – Portugal: da 1.ª República à Ditadura Militar e por fim as Considerações 

Finais.                                                                

Na primeira parte, Ensino de História, faremos um pequeno enquadramento 

teórico em torno das teorias acerca do objecto, objectivo, objectividade, programas e 

métodos do ensino de História e como pensar o mesmo adaptando-o a contextos 

culturais multiétnicos. Relativamente a este último ponto, elaboraremos uma pequena 

explicação acerca da presença crescente de minorias étnicas na sociedade portuguesa, 

associada às principais fases do processo migratório e como este teve repercussões 

nas escolas que conhecemos hoje. No mesmo seguimento, exploraremos a 

emergência da escola de massas e a sua evolução no sentido de uma democratização 

do ensino. Enquadraremos o que foi desenvolvido anteriormente com as políticas 
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educativas para a multiculturalidade, nomeadamente a criação de vários organismos, 

no âmbito do Ministério da Educação, vocacionados para estas problemáticas, onde 

se incluem os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP). 

Finalmente dissertaremos em torno das estratégias de ensino-aprendizagem 

em História. Estas são constituídas em torno de princípios e materiais que estruturam 

a actividade lectiva, fundamentadas pelo Programa da Disciplina de História, o 

Currículo Nacional do Ensino Básico e as Metas de Aprendizagem e têm sempre em 

conta as teorias da aprendizagem. No nosso caso tentámos aliar a abordagem 

construtivista de Piaget com a aprendizagem por descoberta de Bruner.  

Consideramos de extrema importância esta teorização dos conteúdos, uma 

vez que é esta que cimenta todo o desenvolvimento da prática. 

Tentámos articular estas estratégias e directrizes às características 

heterogéneas do grupo-turma, através de propostas pedagógicas diferenciadas, 

focalizadas na avaliação formativa como vector central das práticas.  

Num segundo momento, faremos a delimitação do objecto em análise, ou 

seja, uma pequena caracterização do espaço escolar onde foi exercida a sequência 

lectiva e da turma para a qual fizemos a planificação da referida sequência, bem 

como uma pequena descrição das actividades formais e não formais associadas ao 

exercício da docência. 

Na terceira parte, descreveremos as aulas que assegurámos e reflectiremos 

sobre a experiência educativa que desenvolvemos. Este ponto mostrará as 

planificações a longo, médio e curto prazo e a operacionalização das aulas através do 

enquadramento do tema histórico, conteúdos e conceitos abordados, bem como, os 

materiais utilizados e as actividades incrementadas. Apresentaremos o balanço da 

experiência levada a efeito, através da avaliação diagnóstica, formativa e sumativa 

dos alunos e de algumas reflexões que foram surgindo ao longo de todo este processo 

didáctico. Estes elementos de formação e avaliação dos alunos foram realizados pela 

Professora Estagiária em parceria com a Professora Cooperante, tendo sido remetidos 

para a secção de anexos do presente Relatório.  

O último ponto é dedicado às considerações acerca das metas atingidas pelos 

alunos e aos resultados obtidos com esta experiencia educativa. 
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CAPÍTULO I – ENSINO DE HISTÓRIA 
 
 

Muitas esperanças têm sido depositadas na função da escola em geral e no 

papel da História e do seu ensino em particular, no sentido de uma modificação da 

sociedade. 

Em Portugal, de uma forma sistemática e generalizada, embora ainda 

insuficiente, as políticas escolares sensíveis à multiculturalidade começam a ser 

implementadas num tempo que agora é marcado pelas preocupações com a 

diversidade cultural crescente. Os problemas e as desigualdades escolares, mesmo 

quando associados a questões sociais, são cada vez mais pensados em termos de 

determinantes culturais. 

Pensamos que aqui o ensino de História pode ter um papel preponderante ao 

contribuir para o desenvolvimento de conhecimentos, valores e habilidades, 

necessárias para a participação e inclusão dos indivíduos na vida social. Ensinar 

História hoje revela cada vez mais um enfoque nos potenciais formativos em 

detrimento dos informativos, no desenvolvimento de capacidades específicas 

essenciais à formação de um público-alvo heterogéneo, na promoção e compreensão 

da realidade social e na participação na vida colectiva. Documentos orientadores, 

bibliografia de didáctica da disciplina, manuais escolares, métodos e estratégias de 

ensino-aprendizagem procuram dotar os jovens alunos da capacidade de análise de 

situações sociais que os incitem a desenvolver a reflexão e o sentido crítico, assim 

como atitudes de respeito perante a diferença. Para além disso, os alunos adquirem 

competências que lhes permitem relacionar as consequências dos eventos históricos 

vivenciadas pelos próprios na actualidade.  

 
1. A História e o Docente de História 
 

Independentemente do nível escolar em que nos encontremos, dois problemas 

centrais são postos à História e ao seu ensino. Por um lado, temos a definição do seu 

objecto enquanto ciência. Por outro lado, temos uma incoerência entre as definições 

da História e dos seus objectivos, bem como entre os programas e os métodos de 

trabalho. Para clarificar este duplo problema, há que definir o objecto da História em 

primeiro lugar. Longe de ser um problema menor, é extremamente importante em 
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contexto de ensino distinguir a História das outras ciências, nomeadamente no seu 

contributo particular e insubstituível.  

Numa primeira abordagem, a História deve impor-se sempre como 

conhecimento científico. Esta realidade deve estar sempre presente para quem ensina 

História, uma vez que é muito fácil resvalar para a subjectividade, para a fantasia, 

para o juízo de valor, para a opinião pessoal mais ou menos romântica, para uma 

visão artística, sensível e estética do passado (Jetté, 1976). Fiéis a este princípio 

preocupámo-nos em utilizar sempre, quer na construção da planificação bem como 

ao longo das dez aulas asseguradas ao 9.º 3, fontes credíveis e revistas pela 

comunidade científica, como é o caso do manual escolar e de textos, fotografias e 

caricaturas da época da 1.ª República. A abordagem e a análise das referidas fontes 

foram feitas com a máxima objectividade factual. 

O objecto da História é o tempo. Um tempo sincrónico que compara em 

simultâneo passado e presente e um tempo diacrónico, que estuda o resultado de uma 

evolução no presente. Bloch (1993) explica esta questão muito bem ao afirmar que 

«a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Mas talvez 

não seja mais útil esforçarmo-nos por compreender o passado, se nada sabemos do 

presente». Neste sentido, a História é uma ciência do presente, que procura factos do 

passado para explicar esse mesmo presente e não, redutoramente, uma ciência 

centrada no passado. Assim sendo, não podemos estar mais de acordo com Bloch 

(1993) quando afirma, «a História é a ciência dos homens no tempo». Esta 

perspectiva deve ser sempre tida em conta pelo professor de história. O passado deve 

fazer sempre uma ponte com o presente, o que é diferente de explicar o presente pelo 

passado (Jetté, 1976). Foi sempre com este pressuposto em mente que interagimos 

com os alunos do 9.º3 ao longo dos dez tempos lectivos. Por exemplo, as causas e 

consequências da queda da 1.ª República foram “construídas” pelos alunos, em 

interacção com o professor, por analogia com a conjuntura actual de Portugal, sem 

contudo, perdermos de vista a realidade portuguesa do início do século XX.  

Relativamente ao método histórico, podemos afirmar que o mesmo se 

compõe de um conjunto de técnicas que variam consoante a antiguidade e a 

proveniência da documentação, conjuntamente com o espírito crítico do 

historiador/investigador, ou seja, a História aplica o seu objecto aos princípios do 

método científico. 
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Por outro lado,  o objectivo da História, ou do ensino da mesma, deriva do 

seu objecto. É a «aquisição da perspectiva temporal do que se poderia chamar o 

reflexo histórico perante uma situação presente» (Jetté, 1976, pp. 7-31) que deve 

estar subordinado aos factos e à metodologia, ou seja, deve procurar a objectividade 

tanto quanto possível. 

Em relação ao ensino de História em particular, podemos enunciar que este 

persegue dois objectivos essenciais. Segundo Borges Macedo, «fornece ao 

adolescente a consciência das bases, tanto ancestrais como recentes da sua 

comunidade e da sua evolução realizada e esclarece-o como essa comunidade foi 

capaz de resolver os problemas que se lhe puseram, consolidando-lhe os 

fundamentos nacionais e a expressividade da sua independência» (Macedo, 1969, p. 

3). Neste sentido, pode contribuir para socializar o aluno nos valores, hábitos e 

crenças da sua comunidade, respeitando outras pessoas e povos, em outros lugares e 

em outros tempos. 

Das considerações supracitadas, derivam linhas de conduta aplicadas ao 

ensino. Contudo, a sua aplicação aos programas, aos métodos de trabalho, sistemas 

de avaliação, entre outras, depende do concreto, da realidade do terreno, do professor 

e dos contextos educativos. Há, apesar disso, princípios básicos que segundo Jetté 

(1976), deveriam ser tidos em conta quando ensinamos história. Assim, o ensino de 

História: 

Não deve restringir-se à narração e à memorização de factos; 

«Deve ser centrado sobre a realidade contemporânea»; 

«Deve seguir simultaneamente as leis psicológicas da aprendizagem e a 

natureza própria do conhecimento histórico». Isto quer dizer que deveriam ser tidos 

em conta os diferentes estádios de desenvolvimento do aluno, como aliás, pensamos 

ter tido aquando da construção da planificação e da interacção em espaço de aula. 

Retomaremos e desenvolveremos melhor este princípio mais à frente neste capítulo; 

Os métodos de ensino e classificação, «devem sempre estar ligados ao 

objectivo próprio da história e aos objectivos particulares que dele derivam» (Jetté, 

1976, pp. 7-31). 

Muitas são as teorias acerca do objectivo, objectividade, programas e 

métodos do ensino de História. Umas apoiam-se e complementam-se, outras 

divergem e contradizem-se. Contudo, uma ideia base emerge, «a história é uma 
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necessidade social» (Marwick, 1970, citado por Chaffer & Taylor, 1975, p. 25) e, 

como tal, é indispensável quando se tem em vista a compreensão/educação. Isto 

implica da parte do professor um enfoque em objectivos específicos ao invés de 

afirmações genéricas, bem como uma selecção de materiais coerentes e conciliáveis. 

Aqui, a planificação das aulas tem uma importância vital. 

O maior desafio que um professor de história (qualquer professor, aliás) tem 

de enfrentar é o de torná-la numa cadeira envolvente. Nos últimos anos, o professor 

tem sido pressionado no sentido de «injectar vida no passado morto, ou de tentar 

criar empatia através de um envolvimento imaginativo. O alcance do argumento a 

favor da motivação tem também aumentado pois encontrou-se uma justificação 

social» (Chaffer & Taylor, 1975, p.14) ou seja, o aluno tem de compreender as 

pessoas, o porquê dos seus actos e motivos. Esta compreensão da evolução da 

Humanidade através da remoção da poeira do passado é talvez a actividade mais 

atractiva e motivadora que a História tem para oferecer, na medida em que pode 

transformar os alunos em pequenos investigadores. Quando pedimos aos alunos do 

9.º 3 para apresentarem oralmente a biografia de uma personalidade de qualquer área 

do social, que para eles fosse representativa da 1.ª República, tínhamos este princípio 

em mente. Motivá-los para a compreensão de factos e pessoas através da auto-

descoberta.  

A principal preocupação dos investigadores e dos profissionais do ensino tem 

sido a escolha dos conteúdos, quando se trata de conciliar os valores da História com 

as finalidades de ensino, pois é neles que está sustentado o saber ensinado. Os 

programas necessitam ser repensados nas suas finalidades, objectivos, 

especificidades e rigor. O professor sente-se esmagado perante a vastidão de 

conteúdos, conceitos e métodos. Perante a diversidade, selecciona uma parte à qual 

vai dar maior enfoque, e ao fazer isto, sem se dar conta, pode distorcer. Nenhuma 

abordagem é correcta e ideal em si mesma, mas existem alguns caminhos que 

podemos tentar trilhar. Segundo Chaffer & Taylor (1984) existem duas vias possíveis 

para contornarmos esta questão. Uma pode incidir nas planificações práticas, onde os 

factos seleccionados sejam pertinentes no sentido de trabalhar a História tornando-a 

acessível para os alunos e de a fazer ir ao encontro dos seus interesses, encorajando a 

motivação. O segundo caminho passará pela «transmissão de uma consciência de 

herança», através de uma educação cívica e política. Estes critérios de selecção 
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devem, contudo, garantir um lugar aos valores da História em conjunto com os 

objectivos mais vastos do ensino da mesma.  

Burston (1971, citado por Chaffer & Taylor, 1984) definiu dois critérios, a 

saber: o programa deverá ter a sua finalidade claramente definida e deverá estar 

adaptado às capacidades cognitivas dos alunos a quem se destina. A finalidade 

supracitada refere-se ao conceito de história. Esta deverá ser abordada segundo duas 

perspectivas, a selecção cuidadosa de acontecimentos e a teoria de interpretação que 

os liga dando uma finalidade ao programa. Ele autor, conclui, portanto, que um 

programa correctamente elaborado deverá contemplar em igual proporção estudos 

referentes à Humanidade no seu todo e estudos relacionados com o indivíduo 

isoladamente. 

Nos últimos anos, o ensino de História tem sido apelidado de insípido e 

impessoal por alunos e professores (Chaffer & Taylor, 1984). Em contrapartida, as 

novas correntes sugerem uma abordagem fragmentada como uma via para fomentar 

a motivação de alunos e professores. Os seus defensores, como Carpenter (1964, 

citado por Chaffer & Taylor, 1984, p. 45), dizem que «é possível apresentar a 

história como um passado vivo, decompondo a narrativa monolítica em épocas 

dentro das quais se procederia a uma análise exemplificativa abrangendo costumes 

sociais, problemas religiosos, as artes, sem perder de vista o desenvolvimento 

político».  

Margaret Bryant (1972, citada por Chaffer & Taylor, 1984) por sua vez, 

defende a inclusão e utilização de material proveniente das fontes de informação, 

através de diários, biografias, obras de arte, entre outros. 

Uma outra corrente dentro deste paradigma defende a importância da história 

social como suporte de outras dimensões. 

A última asserção diz-nos que a motivação dos alunos pode conseguir-se 

através da participação activa dos mesmos na investigação sobre o passado. Por 

exemplo, através da história local e familiar, fazendo apelo à memória/consciência 

colectiva. 

Estas abordagens com base em provas apresentam uma limitação óbvia que 

reside no facto de terem uma capacidade de cobertura restrita. Por conseguinte, de 

acordo com a tese de Burston,  
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«o programa correctamente elaborado deverá apresentar, em igual proporção, estudos 
do humano (isto é, estudos referentes à Humanidade no seu todo) e do específico 
(estudos relacionados com o indivíduo, isoladamente) sem os quais a atracção 
imaginativa da história se perderá, enquadrados numa estrutura concatenadora de 
interpretação – uma matriz de perspectivas horizontais e verticais» Burston (1971, 
citado por Chaffer & Taylor, 1984, p. 43). 

 
No nosso caso por exemplo, quando abordámos as consequências económicas, 

sociais, demográficas, políticas, religiosas e culturais, da 1.ª Guerra Mundial para 

Portugal e para as famílias portuguesas, entrecruzámo-las com os impactos que 

qualquer guerra tem para a humanidade no seu todo. Foi extremamente interessante 

observar o visível repúdio que os alunos manifestaram contra qualquer espécie de 

guerra, principalmente quando esta tem origem na intolerância religiosa. 

Centremo-nos nos conteúdos. Segundo Snyders (1974, pp. 309-316), «o que 

baseia uma pedagogia, são os conteúdos (…) e quem quiser renovar a pedagogia terá 

de se lançar, antes de qualquer outra coisa, à renovação dos conteúdos». Todavia, 

pode não ser uma condição suficiente. Segundo as abordagens construtivistas, para 

que os conteúdos sejam funcionais, elucidativos e esclarecedores, têm de estar em 

continuidade com a própria experiência, ou seja, em continuidade com o sentido 

activo do aluno, quando demonstra «iniciativas, assume responsabilidades, realiza, 

exprime-se e enuncia objecções» (Snyders, 1974, pp. 309-316).  

Neste sentido, os conteúdos funcionam como guia da experiência. Os alunos 
 

«descobrem uma coincidência entre o que desejam, pressentiam e tentavam criar e o 
resultado que alcançam; por outro lado, o professor introduz abertamente o que é 
novo, uma experiência que pode ir até à confusão; e, no entanto, esse novo é 
reconhecido pelos alunos, ou antes, reconhecem-se nele: graças a ele, compreendem 
melhor e com mais lucidez a sua própria prática» (Snyders, 1974, pp. 309-316). 
  
Quando falámos aos alunos da Constituição de 1911 e a comparámos com a actual 

(1976), os mesmos sabiam da divisão de poderes, mas não tinham noção no concreto 

dos órgãos afectos aos respectivos poderes, nem como se articulavam. Gerou-se uma 

confusão/debate muito interessante que acabou por dar bons resultados. Recorrendo a 

exemplos da realidade actual (uns nossos, outros deles) os alunos ficaram a perceber 

que a Assembleia da República detém o poder legislativo, o Governo o poder 

executivo e os Tribunais o poder judicial, assim como, o que isso significa em termos 

práticos e que impactes tem na nossa realidade quotidiana. 
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Não menos importantes são os conceitos. Estes são instrumentos didácticos 

vitais na prática do ensino em geral e da história em particular, uma vez que esta 

exprime-se através dos mesmos. 

Segundo Mendonça,  
 

«os conceitos são construções lógicas, estabelecidas de acordo com um quadro de 
referências. Adquirem seu significado dentro do esquema de pensamento no qual são 
colocados. Cada ciência usa seus conceitos para a comunicação de seus 
conhecimentos. (…) É uma palavra que expressa uma abstracção formada pela 
generalização a partir de particulares» (1985, p.17). 
 
Neste sentido, é vital utilizar o termo correcto para que a expressão do seu 

significado esteja em sintonia com a realidade observada, ou aspectos da mesma. 

O mesmo autor defende que «a maioria dos conceitos utilizados em história 

são construções conceptuais, são conjuntos de factos que se encontram relacionados 

e constituem em facto complexo». Por outro lado, a realidade histórica é apreendida 

através de conceitos provenientes do «senso comum, por empréstimo de outras 

ciências e por erudição da própria ciência histórica» (Mendonça 1985, pp.18-19) e é 

justamente este ponto que pode criar dificuldades de várias ordens: 

O conceito emprestado pelas outras ciências pode significar fenómenos 

diversos; 

A mudança de enfoque da história; 

A mudança do significado do conceito ao longo do tempo; 

A predominância de diversos conceitos, que se referem ao mesmo fenómeno; 

As flutuações ideológicas e/ou políticas, já que a história é um alvo apetecido 

do poder; 

A estas dificuldades acrescem outras como a reprodução e a variação no 

tempo/espaço de termos do passado, o uso por parte dos historiadores de palavras do 

seu tempo e da sua língua materna, as modificações sucessivas do vocabulário 

histórico e a tendência de indefinição dos conceitos por parte dos historiadores 

(Mendonça, 1985). 

Compreende-se, assim, porque é que os conceitos têm de ser constantemente 

remodelados, de modo a adaptarem-se, a fundirem-se à realidade do seu objecto, em 

cada momento e civilização.  

Existem várias categorias de conceitos. Contudo, aqueles que estão mais 

directamente relacionados com a ciência histórica e o seu ensino são os conceitos 
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individuais e os conceitos colectivos ou universais. Os primeiros dizem respeito às 

características individuais que denotam como, por exemplo, “Ultimato Inglês” e 

“Constituição de 1911”. Os segundos, aplicam-se a um conjunto ou classe de 

indivíduos, como por exemplo, “Sociedade”, “República”, “Monarquia”, entre 

outras. 

Relativamente às metodologias de ensino em Portugal, «mudanças 

consideráveis se têm vindo a estabelecer quanto às concepções metodológicas, 

nomeadamente, a valorização da dimensão investigativa e a abordagem estruturalista 

e construtivista» ( Roldão, 1999, p. 25 ).  

Podemos dizer que as metodologias têm sido atravessadas por três grandes 

conjuntos de dinâmicas, a saber, o quadro sociopolítico, o quadro epistemológico e o 

quadro pedagógico-curricular (Roldão, 1999). 

Na primeira dimensão, sabemos que o ensino da história em Portugal até 

1974 era de cariz ideológico, centrado em factos e ensinado de modo expositivo 

através de um único manual aprovado pelo poder político. Depois de 1974 

emergiram paradigmas de  

 
«linha estruturalista, de metodologias centradas na pesquisa documental, na rejeição 
de manuais, privilegiando-se a utilização de materiais e documentos diversos 
escolhidos pelos professores. Os manuais reentraram rapidamente na prática docente, 
mas diversificados, tendencialmente orientados para uma história interpretativa e 
contendo documentos e outros recursos para trabalho dos alunos» ( Roldão, 1999, p. 
25 ). 

 
Epistemologicamente, a evolução da historiografia trouxe valiosos 

contributos para a reconceptualização do ensino de história, nomeadamente, nas 

metodologias de trabalho activas em contexto de sala de aula, inspiradas pela prática 

de pesquisa dos historiadores. 

Finalmente, na última dimensão, houve uma mudança da prática meramente 

transmissiva apoiada no manual, para uma «construção do conhecimento, com relevo 

para um aprofundamento da natureza dos processos de aprendizagem e da sua 

relação com os contextos dos sujeitos» ( Roldão, 1999, p. 25 ). Actualmente,  

 
«a comunicação de uma consciência de herança, tem de competir com objectivos de 
maior alcance: explicação do presente, desenvolvimento da compreensão dos 
problemas contemporâneos, melhor entendimento da conjuntura internacional, 
devida valorização dos depósitos culturais intemporais das civilizações, preparação 
para a democracia participativa» ( Chaffer & Taylor, 1984, p.15). 
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Hoje em dia, os discursos sobre as metodologias predominantes que 

caracterizam o ensino de História são a «metodologia de pesquisa, a metodologia 

expositiva e a metodologia de projecto» (Roldão, 1999, p. 25). Não obstante, o 

paradigma dominante continua a ser o expositivo. 

Ao longo dos dez tempos lectivos por nós assegurados, que compuseram a 

unidade didáctica Portugal: da 1.ª República à Ditadura Militar, procurámos 

implementar uma metodologia de pesquisa paralelamente com uma abordagem 

expositiva. Contudo, pretendemos sempre transformar os momentos expositivos em 

momentos abertos, ou seja, permitindo e incentivando a participação da turma, 

encorajando perguntas e respostas que eles fossem capazes de compreender e 

responder, promovendo o intercâmbio de experiências ou de ideias, esclarecendo 

dúvidas e testando a compreensão dos conteúdos, sempre recorrendo aos recursos 

disponíveis como forma de motivação/estímulo e às suas realidades quotidianas. 

Quando falamos em recursos referimo-nos aos meios áudio visuais (filme, 

powerpoint), jornais e documentos da época, ao manual e ao whiteboard, entre 

outros.  

A metodologia de pesquisa esteve presente nos trabalhos que pedíamos aos 

alunos para fazerem em casa e no trabalho de grupo. Este foi composto, como já foi 

referido, por uma apresentação oral de um registo biográfico de uma personalidade 

da 1.ª República que os alunos considerassem marcante. 

Por considerarmos que nenhuma metodologia é melhor em si mesma, 

optámos sempre em cada momento por uma abordagem mista, ou seja, alguma 

directividade quando se tratava por exemplo de apresentar datas e acontecimentos 

concretos, como o 5 de Outubro de 1910, paralelamente com alguma abertura 

quando se tratava de articular as repercussões de determinado facto histórico, como 

as consequências do Ultimato Inglês. 

As metodologias que utilizámos não deixaram, por outro lado, de ter em 

conta o público-alvo com o qual trabalhámos. De facto, o modo como procurámos 

tornar o ensino de História “envolvente” teve em atenção que trabalhámos num 

contexto escolar multiétnico o que implicou recorrer a pedagogias diferenciadas. 

Estas serão devidamente abordadas e explicadas neste capítulo. 
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Por considerarmos que as transformações sociais e culturais que o sistema 

educativo tem sofrido são vitais para compreendermos a actual escola marcadamente 

heterogénea centrarnos-emos, em seguida, nesta problemática. 

 

2. Pensar o Ensino de História num Contexto Multiétnico 
 

Os fluxos migratórios têm sido uma marca permanente na História de 

Portugal. Podem derivar de elementos conjunturais ou apresentar características de 

continuidade temporal, de sedimentação, de tal forma que se consideram 

estruturantes de determinado povo ou sociedade. Tal é o caso de Portugal, em que o 

carácter permanente de fluxos migratórios tem marcado estruturalmente a sociedade 

(Martins, 2008). Sem ter deixado de ser País de emigração, tornou-se, em 

simultâneo, País de imigração. 

A presença de minorias étnicas na sociedade portuguesa actual decorre 

basicamente a partir das imigrações das antigas colónias portuguesas em África, 

embora não exclusivamente, podendo hoje considerar-se quatro momentos de 

imigração: 1) durante os anos 60, uma imigração de tipo laboral proveniente 

basicamente de Cabo Verde, destinada economicamente ao sector da construção 

civil; 2) no período imediatamente pós 25 de Abril, uma imigração forçada na 

sequência dos processos de descolonização. Essa presença alarga-se e diversifica-se 

com o estabelecimento de pequenas comunidades de todos os cinco Países Africanos 

de Língua Oficial Portuguesa (PALOP)3, coincidindo com o regresso de centenas de 

milhar de portugueses que ali residiam; 3) durante os anos 80, onde Portugal se 

configura plenamente como país de imigração; 4) a partir de 1992, Portugal sofre o 

impacte do boom migratório, que se verificou na última década, com imigrantes de 

proveniências várias, como a Europa de Leste, Balcãs, Brasil, China, entre outros 

(Alves, 1997). 

Daqui se conclui que o fenómeno migratório em Portugal apresenta dois tipos 

tendenciais, a saber, migração de refugiados e migração laboral. «As estratégias 

migratórias e composição do fluxo que um e outro tipo evidenciam são naturalmente 

diferenciadas: enquanto a migração de refugiados é mais atomizada, muito jovem e 

                                                      
3 Segundo directrizes da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), o acrónimo PALOP 
(Países Africanos de Lingua Oficial Portuguesa) foi substituído por PALP (Países Africanos de 
Língua Portuguesa), por se considerar a denominação “Oficial” conotada com neo-colonialismo. No 
entanto, oficialmente ainda é usado o primeiro acrónimo. 
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com uma presença significativa de estudantes e elevada taxa de inactividade, a 

migração laboral é familiar, embora não num primeiro momento, sendo composta 

por indivíduos activos, com baixos níveis de escolaridade» (Saint-Maurice, 1997; p. 

56). 

Consequência do supracitado, a sociedade portuguesa, em geral, e a escola 

em particular, experimenta hoje, um contexto multi e intercultural4 em que o leque de 

diversidade étnica abrange, para além dos Ciganos, grupos naturais de todos os 

PALOP, as comunidades indianas maioritariamente oriundas de Moçambique e 

etnicamente diferenciadas entre si, e ainda núcleos de Brasileiros, Timorenses, 

Macaenses, Chineses e indivíduos da Europa de Leste e Balcãs, conforme 

verificamos no seguinte quadro: 

 

Quadro 1: Vistos de Residência concedidos, nos termos da Lei nº 23/2007 de 4 
de Julho, por principais nacionalidades  

 
         2007         2008 2009 2010 2011 

Cabo Verde         2047         3041 2756 2756 2268 

Brasil         1429         3143 2560 3253 3843 

China 390         1269 1257   971   454 

Moldávia 462         1453   874   503   301 

Ucrânia 633         1234   774   406   270 

Restantes Países         1471         4592 4520 4288 4469 

Fonte: www.oi.acidi.gov.pt/docs/stats/fluxos/entradas_ate_2011.pdf  
  

 

Os dados apresentados no Quadro 1 apenas dizem respeito aos Vistos de 

Residência concedidos. Não estão contabilizados os Vistos de Permanência 

temporária, assim como os imigrantes ditos ilegais. O que nos faz supor que o 

número de imigrantes em Portugal é muito superior ao oficialmente apresentado.  

Geograficamente, as comunidades de imigrantes estão fortemente 

concentradas nos concelhos mais populosos, da região de Lisboa e Vale do Tejo, mas 

essa concentração já foi mais exclusiva. Segundo os dados do Serviço de 

                                                      
4 Segundo o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, os fluxos de entrada de 
população estrangeira em Portugal aumentaram entre 2000 e 2010 de 15.932 para 30.032, sendo o 
grupo etário principal entre os 15 e os 34 anos. 
Vide www.oi.acidi.gov.pt/docs/stats/fluxos/entradas_ate_2011.pdf  
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Estrangeiros e Fronteiras (2011)5 cerca de 188 259 imigrantes residem no Distrito de 

Lisboa, seguido de Faro com 68 953 e Setúbal com 45 158. O concelho da Amadora, 

no qual se insere a Escola Básica 2,3 Miguel Torga, é um exemplo desse fenómeno, 

apresentando-se como uma área geográfica caracterizada pela coexistência de uma 

grande diversidade de comunidades étnicas, ou seja, a Amadora transformou-se no 

que podemos designar de “Concelho Multicultural”. 

Para melhor compreensão do restante trabalho, parece-nos pertinente 

determo-nos na cimentação de dois conceitos centrais a esta problemática: o 

multiculturalismo e o interculturalismo. O primeiro define-se como a coexistência de 

uma pluralidade de culturas num mesmo espaço geográfico. Propõe um modelo ideal 

de sociedade, baseado no principio de que cada indivíduo tem uma comunidade, cada 

comunidade uma cultura e cada cultura um espaço próprio e fronteiras definidas e 

invioláveis (Machado, 1994). 

Este modelo teórico é completamente posto em causa pela perspectiva 

interculturalista, ao reconhecer que nas sociedades marcadas pelas diversidades 

étnicas e culturais, há processos de socialização complexos que extravasam o grupo 

étnico e que derivam dos contactos que os indivíduos estabelecem com a cultura da 

comunidade receptora e com outras culturas ou elementos culturais de outras 

culturas. Assim, os fenómenos migratórios são considerados como mudança social e 

cultural, uma vez que as culturas das populações imigrantes, em maior ou menos 

grau provocam mudanças nos padrões culturais das sociedades receptoras, 

introduzindo novos elementos ou alterando velhos padrões (Machado, 1994). 

Longe vão os tempos em que era pacifico analisar os contextos sociais 

urbanos enquanto comunidades ecológicas humanas harmoniosas. O processo 

histórico de industrialização e de urbanização das sociedades tem-se estruturado no 

sentido da diferenciação e da desintegração social (Duvignaud, 1990; citado por 

Ferreira, 1993).  

 
«Um crescimento económico capitalista pautado, por um lado, pela competitividade 
e concorrência exacerbadas valoriza os mais fortes e exclui os mais frágeis e, por 
outro lado, pela inovação e mudança tecnológica desestrutura o mercado de trabalho, 
originando a segmentação e a precariedade do vínculo contratual do mesmo» 
(Ferreira: 1993; 982).  

 

                                                      
5 Vide http://sefstat.sef.pt/distritos.aspx 
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Tal situação encerra um paradoxo. Potencia-se os indivíduos para trabalhar, mas as 

leis da economia de mercado não o permitem. Modela-se exaustivamente o indivíduo 

urbano, como produtor e consumidor de bem-estar socioeconómico, político e 

cultural, mas, na verdade, exclui-se uma parte da população que prossegue esses 

objectivos, como sejam, entre outros grupos, as minorias culturais e/ou imigrantes. 

Acresce que as situações de vulnerabilidade à pobreza em que alguns dos 

imigrantes se encontram dificultam as relações de coabitação em determinados 

espaços, e levam a maior parte das vezes a dificuldades de comunicação entre 

culturas. Assim, a exclusão social imposta às etnias imigrantes, acaba por gerar uma 

auto-exclusão destas comunidades, contribuindo para um défice de convivialidade 

entre as diferentes etnias e a sociedade local envolvente (Quedas; 1994), ou seja, a 

integração, a existir, é de carácter funcional, isto é, limitada à esfera produtiva. 

Não admira que nestas condições alguns filhos de imigrantes vivam um 

processo de aculturação e de aprendizagem social e escolar muitas vezes 

problemáticos. As promessas de integração social não são viabilizadas pelas 

estruturas educacionais e o acesso à valorização profissional é interdita à grande 

maioria. Do desemprego ao trabalho precário, surge o descontentamento e a revolta. 

Tornam-se excluídos das estruturas sociais normativas, tornando-se segregados pelas 

culturas nacionais que lhe propiciaram acolhimento. Estas, por sua vez, se também 

sofrem de problemas de desemprego e pobreza, acabam por transformar as 

comunidades imigrantes em “bodes expiatórios” de uma situação que não foi criada 

por si (Paes; 1993). 

Contudo, «como sabemos, tanto o trajecto migratório realizado, como as 

condições sociais em que vivem e os projectos de futuro, definem um quadro de 

constrangimentos e de possibilidades que vão condicionar (mas não determinar 

totalmente) as representações dos indivíduos e suas práticas quotidianas» (Seabra, 

2010, p.177).  

Como muitos autores salientam,  
 

«para além dos aspectos de ordem mais estrutural, como as condições económicas e 
políticas que contextualizam estes percursos, as características culturais do país de 
acolhimento ou a existência de pontos de contacto à chegada, há uma série de 
indicadores de ordem mais emocional e subjectiva, que contribuem para facilitar o 
processo de integração social e profissional. Quando a migração se dá devido a 
motivações intrínsecas, os indivíduos tendem a superar com mais facilidade o 
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processo de transição, do que nos casos em que essa motivação é exclusivamente 
extrínseca» (Seabra; Mateus; Rodrigues ; Nico, 2011, p.52).  

 
Portanto, não devemos falar em migração mas sim em migrações. 

As investigações e os debates sobre a situação educativa em geral, têm vindo 

a demonstrar a impossibilidade de isolar a escola e a acção pedagógica dos universos 

sociais que as envolvem, levando ao reconhecimento da importância das variáveis 

sociais, culturais, geográficas, familiares, entre outras, no desempenho e sucesso dos 

alunos. Daí a necessidade de os professores terem em conta as características do 

contexto social, económico, cultural, familiar, espacial e simbólico da escola onde 

leccionam. 

Com o prolongamento do tempo de estadia, em geral muito para além das 

expectativas iniciais dessas sociedades e dos próprios imigrantes, e com o 

reagrupamento familiar, o foco da atenção pública descentra-se da problemática 

imigração, num sentido estrito, para dar conta das dificuldades de integração social, 

já não dos próprios imigrantes, mas dos seus descendentes. 

É neste quadro que aparece o conceito imigrantes de segunda geração,6 tendo 

implícita a ideia de que há uma mera reedição, com os mesmos parâmetros, do 

problema anterior dos imigrantes, uma espécie de reprodução social mecânica. Os 

filhos de imigrantes, na sua maioria nascidos em Portugal, crescem nas mesmas 

condições das crianças pobres dos meios excluídos. A organização social 

vocacionada para a produção em massa e as carências de diversa ordem, dificultam-

lhes um crescimento calmo e seguro (Paes; 1993). Contudo, convém neste ponto 

fugirmos ao determinismo. Nem sempre os filhos de imigrantes nascidos em 

Portugal crescem em meios excluídos ou nas mesmas condições das crianças de 

classes ditas desfavorecidas, como nem sempre o seu crescimento é inseguro e 

carenciado. Vários estudos têm «demonstrado de maneira inequívoca a importância 

de se recorrer aos conceitos de classe social, trajectórias de classe e mobilidade 

social, sistemas de disposições e estilos de vida, entre outros, para tornar inteligível a 

condição juvenil nas sociedades contemporâneas» (Machado, 2006, p. 14), sejam os 

jovens descendentes ou não de imigrantes. Como afirma este autor,  

                                                      
6 Embora esta categorização não seja consensual, representa uma categoria constituída por jovens e 
crianças, que se encontram a frequentar o sistema de ensino ou em vias de inserção ou recentemente 
inseridos no mercado de trabalho. Trata-se de um conceito que aparece pela necessidade de delimitar 
um campo de problemas que tendem a surgir, com graus variáveis de intensidade e a prazo mais ou 
menos curto, nas sociedades receptoras de imigrantes (Machado, 1994). 
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«na generalidade dos países receptores, os filhos de imigrantes também são diversos 
do ponto de vista da origem de classe. Embora provenham sobretudo das classes 
populares, quer dos segmentos precários das mesmas quer dos segmentos mais 
estabilizados, há subconjuntos de famílias imigrantes bem providas de recursos 
económicos, escolares e profissionais. E, portanto, as correlações classistas que 
encontramos para os jovens em geral, encontrá-las-emos também para os filhos de 
imigrantes. Na escola e noutros contextos sociais, condições de classe diferentes 
afastarão jovens com uma comum origem imigrante, e condições de classe 
semelhantes tornarão próximos jovens descendentes de imigrantes e jovens 
autóctones» (Machado, 2006, pp. 14-15).  
 

Assim, Machado (2006) conclui que se houver uma reprodução 

intergeracional dos contrastes sociais e culturais, os filhos de imigrantes não serão 

jovens como os outros, na medida em que constituirão uma categoria 

tendencialmente etnicizada e vulnerável à exclusão. Esta situação poderá conduzir 

estes jovens a dificuldades específicas na transição para a vida adulta. Contudo, no 

caso de prevalecerem as continuidades sociais e culturais, o cenário será oposto. As 

diferenças entre jovens de origem imigrante e jovens autóctones misturar-se-iam e as 

formas de transição para a vida adulta seriam semelhantes. Pode admitir-se ainda 

uma terceira possibilidade, intermédia em relação às anteriores, em que os 

descendentes de imigrantes partilhariam certos aspectos da passagem à vida adulta 

com os jovens autóctones, e deles se afastariam noutras dimensões. 

Como sabemos, os descendentes de imigrantes não constituem uma classe 

homogénea. Embora a maioria se localize nas classes ditas populares, há uma 

minoria cujas famílias dispõem de recursos económicos, escolares e profissionais 

médios ou elevados. Partindo do princípio que estes últimos conservarão a posição 

social de origem, questões relativas à reprodução dos contrastes sociais ou da sua 

redução por via da mobilidade social ascendente só se colocará para os primeiros. 

Contudo, para estes será preciso saber se os seus trajectos são idênticos aos dos 

jovens autóctones de condição de classe semelhante. «Se forem, isso significa que os 

riscos de exclusão a que estão submetidos são os mesmos dos jovens das classes 

populares em geral. Neste caso, para condição de classe semelhante, eles serão 

jovens como os outros» (Machado, 2006, pp. 19-20). 

A formação destes cenários, de contrastes, de continuidades, de integração e 

de exclusão, depende, também do grau de receptividade que os imigrantes e, 

sobretudo, os seus descendentes, encontram por parte da população em geral e das 

políticas governamentais da sociedade receptora. Como é fácil de perceber, mais 
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hostilidade do que aceitação e défice de políticas reguladoras, significa integração 

mais difícil, mesmo para os que tenham bons capitais económicos, escolares e 

profissionais. Sendo que, o seu contrário significa integração mais fácil, incluindo 

para os que disponham de recursos mais parcos (Machado, 2006). 

Quanto ao sistema educativo, uma avaliação da situação escolar feita aos 

jovens pertencentes a minorias étnicas/culturais põe em evidência as dificuldades que 

a segunda geração de algumas categorias de imigrantes enfrenta para se integrar na 

sociedade portuguesa, embora, como já referimos, isto nem sempre seja uma 

realidade inquestionável. A uniformização que a instituição escolar pratica, ilude 

quanto à igualdade de oportunidades. Segundo Pierre Bourdieu (1983) as 

desigualdades sociais, quando existem, são transportadas para a escola, mas esta, em 

lugar de as atenuar, contribui tendencialmente para a sua reprodução, quando não as 

agrava. 

Em suma, tende a raciocinar-se a propósito dos descendentes de imigrantes, 

da mesma forma e com os mesmos instrumentos utilizados para analisar a 

problemática da imigração e dos imigrantes em geral.  

 
«A cultura de origem é supostamente reproduzida, em versão integral, no interior do 
próprio espaço da minoria e exclusivamente aí, sem contaminações pela e da 
sociedade envolvente. Haveria uma mera continuidade automática entre gerações, 
perdendo-se de vista tudo o que é contraste. Contraste de trajecto, de condição social, 
de estilos de vida, de valores» (Machado, 1994, p. 120).  
 

É assim fundamental não esquecer que, os estudos recentes apontam para 

contrastes de todos os tipos entre imigrantes e seus descendentes e que os jovens e 

crianças descendentes de imigrantes não são imigrantes e na sua maioria nem 

conhecem o país de origem dos pais. Estes, com efeito, nasceram e foram 

socializados em Portugal. Sofreram influências várias dos contextos escolares, da 

sociedade, das relações de vizinhança, das redes de sociabilidade juvenis, entre 

outras. As suas representações, as suas práticas, são, inevitavelmente, produto disso 

mesmo, por maior que seja a importância da família e por mais que ela constitua um 

espaço fechado de reprodução da cultura de origem (Machado, 1994). 

Como afirma o autor que temos vindo a citar, «a posse da nacionalidade 

portuguesa não é a única, nem a mais importante linha de construção social destes 

jovens» (Machado, 1994, p.123). O fundamental é as suas histórias de vida serem 
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contadas no contexto da sociedade portuguesa e não nas sociedades de origem dos 

pais, ou seja, não é uma experiência vivida. Outra questão, é a situação de não 

regresso ao país de origem dos pais, mesmo quando a primeira geração o faz. Aliás, 

em rigor, o conceito de regresso, na maioria dos casos, nem sequer faz sentido, uma 

vez que muitos destes jovens nasceram em Portugal. Neste sentido, podemos afirmar 

que em muitos aspectos os filhos de imigrantes  

 
«apresentam um nível de contrastes culturais com a população portuguesa menor que 
a dos seus pais, ou seja, eles estão culturalmente mais próximos dos jovens 
portugueses de idêntica condição social do que das suas famílias. Por outro lado, e 
admitindo o cenário de regresso aos países de origem dos seus pais, esses jovens não 
deixariam de ser aí culturalmente contratantes, mesmo em comparação com a 
categoria etária equivalente» ( Machado, 1994, p. 123). 

 

Não podemos estar mais de acordo quanto à desacertada e redutora utilização 

da categorização, imigrantes de segunda geração, para denominar os jovens luso-

africanos. Contudo, por razões de ordem prática, uma vez que iria obrigar a criar 

categorizações para todos os jovens que compõem o processo migratório e os 

contextos escolares actuais (luso-asiáticos, luso-europeus, entre outros), referimo-nos 

neste relatório a imigrantes de segunda geração, tendo consciência porém dos 

problemas que esta denominação acarreta. 

No que respeita à relação com a escola, sabemos que, em média, os níveis de 

insucesso escolar entre os filhos de imigrantes são mais elevados que a média 

nacional. É, porém, na instituição escolar que os seus futuros são definidos. O papel 

central da escola na definição das possibilidades futuras dos seus filhos parece, aliás, 

ser claramente entendida pelos próprios imigrantes. Vários estudos exploratórios têm 

demonstrado que as famílias de imigrantes manifestam grandes expectativas na 

escolarização dos seus filhos como o melhor caminho para a integração na sociedade 

portuguesa. Não obstante, essa aposta na escola entra muitas vezes em colisão com 

os constrangimentos da vida quotidiana, «onde factores como as privações materiais 

de toda a ordem, a desarticulação das relações familiares ou a transferência de 

responsabilidades domésticas pesadas para as crianças limita fortemente as suas 

possibilidades de sucesso» (Machado, 1994, p. 124). Por exemplo, na nossa prática 

lectiva tínhamos uma aluna que chegava sempre atrasada ao primeiro tempo da 

manhã porque tinha de ir pôr o irmão mais novo à escola. A relação dos filhos de 

imigrantes pertencentes a classes ditas desfavorecidas com a escola reflecte, afinal, o 
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efeito conjugado da condição de classe. Nesta situação, os jovens imigrantes estão 

muito próximas das crianças portuguesas dos sectores mais precarizados e de certas 

especificidades culturais, como por exemplo, a existência de uma língua materna 

diferente (Machado, 1994). Ainda assim, alguns estudos nacionais e internacionais 

têm evidenciado que existem diferenças nos percursos escolares entre jovens 

imigrantes de segunda geração oriundos de classes sociais desfavorecidas. Um 

estudo realizado por Seabra (2010, p. 202) sobre famílias de origem cabo-verdiana e 

de origem indiana de condição social desfavorecida revela que,  

 
«os alunos que vivem nas primeiras famílias [cabo-verdianas] frequentam menos a 
educação pré-escolar, têm muito menos apoio nas dificuldades escolares, são menos 
controlados quanto à realização dos trabalhos de casa, os seus pais vão um pouco 
menos às reuniões convocadas pela escola e, em contrapartida, é mais frequente 
conversarem sobre as ocorrências escolares». 

 

Assim sendo, para que melhor se possam entender os processos de 

participação e integração da escola e da educação nos projectos de vida das famílias 

de imigrantes, parece-nos importante reflectir sobre as diferentes formas de ver a 

escola, os seus intervenientes e as dinâmicas que se desenvolvem no seu seio. 

 

2.1. A escola como organização 

 

Resultado de processos migratórios de vária natureza, a sociedade portuguesa 

actual caracteriza-se por uma crescente diversidade, traduzida pela presença num 

mesmo espaço social, de vários grupos culturais/étnicos, distintos da sociedade 

maioritária quer pela sua ancestralidade, quer pela aparência física, quer pela língua, 

quer, ainda, pelas normas e regras de conduta por que se regem. É esta mesma 

diversidade que encontramos hoje nas nossas escolas e com a qual temos de 

trabalhar, de uma forma cada vez mais equitativa em termos de oportunidades, 

reconhecimento e valorização. Importa, pois, reflectir sobre a alteração das práticas 

da escola e sobre a forma que esta encontra para integrar e valorizar a pluralidade, de 

maneira a que todos nela se possam reconhecer e encontrar o seu espaço.  

Além disso, a escola enquanto organização autónoma, insere-se numa rede de 

relações que comporta a comunidade local. Esta é portadora de identidade própria, e 

como tal deve ser vista, percebida e integrada. A participação comunitária pode 
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permitir a adequação de projectos e harmonizar as necessidades reais da população, 

contribuindo assim para a mudança. O desafio é criar serviços educativos que 

realmente sejam adequados às necessidades dos actores em presença, de modo a 

promover o sucesso e a participação activa.  

Ora, a afirmação da escola de massas em Portugal a partir dos anos 80 trouxe 

consigo uma «maior heterogeneidade discente, uma maior heterogeneidade do corpo 

docente e uma maior heterogeneidade contextual, isto é, das comunidades locais 

onde a escola se insere» (Formosinho, 1992, p.25). A heterogeneidade dos discentes, 

arrasta consigo diferentes saberes académicos, ampliando as capacidades e 

conhecimentos dos mesmos, traz para a escola valores e normas diferentes, 

provenientes dos diversos contextos familiares e culturais e finalmente, «faz surgir 

na escola um conjunto de crianças e adolescentes que, não valorizando a escola, 

resistem à sua cultura de forma mais ou menos violenta» (Formosinho, 1992, p.25).  

A heterogeneidade do corpo docente, também veio potenciar a diversidade 

existente. Através da pluricurricularidade, através da urgência em aumentar o corpo 

docente devido à emergência da escolaridade obrigatória e consequente crescimento 

do número de alunos, e por fim, através da diversidade dos modelos de formação de 

professores para a escola de massas. A massificação do ensino fez expandir a rede 

escolar, tornando «(…) mais heterogéneo o contexto geográfico e social de inserção 

das escolas» (Formosinho, 1992, p.27). Como é fácil de ver, esta heterogeneidade 

contextual reflecte-se na composição discente e, de modo indirecto, na composição 

do corpo docente. 

«A heterogeneidade contextual, por sua vez, é co-natural à escola de massas, 

pois é lógico que o aumento da população escolar se faça por aproximação das 

unidades de prestação de serviços às comunidades locais que são servidas» 

(Formosinho, 1992, p.27). Contudo, estas comunidades não têm, por vezes, o mesmo 

sistema de valores relativamente à escola e à educação que se espera, o que 

diversifica a tipologia de relações escola-comunidade. Por outro lado, surge um novo 

facto, o professor que dá aulas na escola, norma geral, não faz parte da comunidade, 

o que em conjunto com a sua mobilidade dos mesmos de escola para escola, fazem 

emergir novos problemas no relacionamento dos professores e da escola com a 

comunidade local. Por exemplo, na escola EB 23 Miguel Torga, alunos/famílias e 

professores apresentam uma marcante heterogeneidade cultural e socioeconómica. 
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 No entanto, no que diz respeito à heterogeneidade socioeconómica da 

população que frequenta esta escola, esta não é significativa. A maioria dos alunos 

são provenientes de classes sociais ditas desfavorecidas, não havendo, por isso, uma 

acentuada estratificação social entre eles, embora esta seja visível entre eles e os 

professores. 

Esta heterogeneidade discente poderá existir em termos culturais, mas no que 

diz respeito à origem socioeconómica, eles são tendencialmente homogéneos. 

Pareceria lógico que à heterogeneidade cultural dos alunos, correspondesse uma 

diversificação curricular, metodológica e pedagógica. No entanto, e em regra, a 

escola, está longe de cultivar uma atitude multicultural, não no sentido de um 

“tratamento” destinado somente às minorias, mas de uma dinâmica interactiva que 

implique todo o universo escolar de modo a constituir um lugar de reconhecimento e 

valorização (Machado, 1994, p.125). Assim, a resposta da escola traduz-se num 

“currículo pronto-a-vestir”, baseado na uniformidade pedagógica e na mediania, sem 

ter em conta a diversidade dos alunos, nem as diferentes educações informais 

familiares, ou seja, é completamente independente da aprendizagem real e 

completamente indiferente à eficácia da sua aplicação (Formosinho, 1992).  

Na realidade, o modelo de organização pedagógica ainda em vigor na maioria 

dos sistemas de ensino é um grupo/turma a cargo de um professor de cada vez, para 

uma dada disciplina, durante um ano escolar. Tal sistema pode ser gerador de 

desigualdades sociais, porque não tem em conta a desigual origem socioeconómica e 

cultural dos alunos. Por outro lado, o meio onde a escola se encontra pode também 

ele condicionar a acção do professor, visto que, se o mesmo se encontra a leccionar 

em meios socialmente desfavorecidos, as condições de aprendizagem e as estratégias 

de motivação dos alunos poderão ter que ser diferentes dos utilizados em meios onde 

a condição socioeconómica dos mesmos seja mais favorecida (Formosinho, 1992). 

Na opinião de Formosinho esta realidade escolar tem conduzido a um 

aumento do insucesso educativo dos alunos, a um sentimento de frustração 

generalizado dos professores e a um descontentamento por parte dos pais 

(Formosinho, 1992). Com a preocupação em estabelecer relações interactivas entre a 

escola e as comunidades onde esta se insere grupos da sociedade civil têm obrigado a 

escola a alterar o seu paradigma tendencialmente centralizador, para outro mais 
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descentralizado7. Nesta nova abordagem, a escola é vista como um sistema aberto, 

«simultaneamente receptora e geradora de mensagens, de influências, de pressões, 

recebidas do exterior e enviadas para o exterior» (Afonso, 1999, p.42), ou seja, cada 

escola constitui em simultâneo, um subsistema do sistema nacional de ensino e um 

subsistema da comunidade local na qual se insere. A preferência por um ou outro 

tipo de abordagens define modos de funcionamento qualitativamente diferentes. 

Neste sentido, a caracterização de uma escola pode ser obtida através da descrição do 

seu território físico e social (docentes, discentes, não docentes, pais e encarregados 

de educação, patrocinadores, entre outros), constituindo um sistema em rede, mais ou 

menos complexo, de acções humanas, com os seus respectivos comportamentos, 

práticas, representações, estratégias, que definem os papéis sociais de cada actor. 

Em consequência desta visão resulta a emergência de um território escolar, 

social, cultural, físico e psicologicamente limitador, face ao exterior. Uma barreira 

onde se estrutura uma identidade própria e um sentimento de pertença, face aos 

outros que estão fora. Por exemplo, o modo como os pais dos alunos e a comunidade 

externa à escola são percepcionados pelos professores e pelos actores internos à 

escola, pode colocá-los no interior da mesma como parceiros, fazendo parte do 

“Nós”, ou no exterior da escola como clientes, fazendo parte dos “Outros”. Este 

desajustamento é tanto maior, quanto maior é a heterogeneidade cultural e social 

entre as partes envolvidas.  

No caso da Escola Básica 2 3 Miguel Torga, alguns Directores de Turma 

sentem a dificuldade de comunicarem com pais de alunos que praticamente só falam 

crioulo. Há, por outro lado, alunos que nos testes de avaliação respondem às 

perguntas propostas apenas em crioulo. Esta diversidade cultural levou a escola em 

análise neste relatório, a procurar desenvolver uma abordagem de articulação com o 

meio, mediante o desenvolvimento de actividades direccionadas à comunidade local. 

Assim, grupos diferenciados de actores escolares (professores, alunos, pais, 

patrocinadores, entre outros), dentro e fora da escola, têm-se envolvido em diversas 

actividades extra-curriculares dirigidas propositadamente a este público-alvo tão 

heterogéneo, como é o caso dos núcleos de teatro, rádio, orquestra geração, 

breakdance, voleibol, judo, percussão, entre outras num total de doze actividades8. 

Encontramos uma significativa recepção deste público-alvo às actividades embora 
                                                      

7 Como é o caso de alguns países do norte da Europa e no Reino Unido. 
8 Vide Projecto Educativo in www.eb23-miguel-torga.rcts.pt/ 
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umas apresentem mais adesão, como a Orquestra geração, do que outras, como é o 

caso do breakdance. 

Não obstante o esforço de todos, o abandono e o insucesso escolar, bem como 

os casos de indisciplina parecem estar em ascendência9. Por outro lado, a 

participação dos pais e encarregados de educação, segundo o que nos foi dito pelos 

Directores de Turma em conversas informais e segundo o Projecto Educativo10, 

parece ser cada vez menor e mais desinteressada (limitada à participação em algumas 

reuniões e à justificação de algumas faltas) quando comparada com anos anteriores. 

Tudo indica, portanto, que a escola de massas, espartilhada entre a estrutura 

centralizada de outros tempos e uma realidade humana cada vez mais heterogénea, 

como organização complexa que é, só pode trabalhar e integrar as diferenças, 

diferenciando-se. De facto, não parece ser possível ignorar-se que a democratização 

do ensino proporcionou uma abertura da escola que tem como corolário uma 

modificação do público escolar, o que acarretou «necessariamente uma 

diversificação dos utentes, das culturas das formas de organização e de comunicação, 

da relação dos saberes e das rotinas sociais e cognitivas em presença na escola, a 

todos os níveis do sistema de ensino (Valentim, 1997, p.56). A gestão desta 

diversidade nos planos pedagógico, estrutural e organizativo torna-se, com efeito, 

fundamental. 

A análise do desempenho escolar dos alunos descendentes de imigrantes que 

frequentam escolas da Área Metropolitana de Lisboa realizada por Seabra (2012) 

revela justamente, que os alunos obtêm uma média de resultados escolares inferior à 

dos colegas autóctones. Mais ainda, na partilha de condições sociais desfavorecidas, 

a diferença entre os resultados escolares dos alunos descendentes de imigrantes e os 

alunos autóctones reduz-se. Não obstante, os efeitos para os alunos com determinada 

origem nacional, como a cabo-verdiana e santomense que apresentam resultados 

menos favoráveis, podem diferir dos efeitos num grupo com outra origem nacional, 

como a moçambicana, brasileira e indiana, que têm resultados mais próximos dos 

alunos autóctones. 

O contraste do desempenho escolar de certos grupos descendentes de 

imigrantes, segundo Seabra, pode residir na orientação cultural que os mesmos 

projectam sobre a escola, factor este que está relacionado com o contexto histórico 
                                                      

9   Idem 
10 Idem 
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particular do contacto com o grupo maioritário. «Estão em causa, sobretudo, as 

relações anteriores (de subordinação ou não), a forma como a sociedade de 

acolhimento recebeu essa minoria e com ela se relaciona e, ainda, o modo como esta 

percebe, interpreta e responde a esse relacionamento» (Seabra, 2012, p. 205). A 

explicação poderá estar então, nos diferentes modos de integração na sociedade, 

embora não possamos negligenciar as diferentes estratégias familiares. Trata-se de 

um fenómeno complexo, multidimensional e relacional que implica socializações, 

escolar e familiar, «a relação entre ambas e a relação da escola com a sociedade em 

que se inscreve, nomeadamente com a amplitude das desigualdades sociais existente 

nessa sociedade e com a interacção com a escola e o mercado de trabalho» (Seabra, 

2009, p. 43). A par de instabilidades, incertezas e ameaças várias, vividas na família, 

estes jovens sofrem muitas vezes directa ou indirectamente processos de rejeição por 

parte da escola, nomeadamente nas políticas e práticas educativas, na forma de 

tratamento na sala de aula e, ainda, no modo como são remunerados pelo seu sucesso 

académico, especialmente no mercado de trabalho. 

Contudo, a justificação predominante entre a comunidade docente para o 

insucesso escolar destes alunos prende-se sobretudo com as suas aptidões individuais 

e as características do meio em que estão inseridos, esquecendo que a acção da 

escola como organização e do docente também podem influenciar os resultados 

escolares. De facto, se é verdade que a escola e os professores têm um papel limitado 

no esbatimento das desigualdades sociais, também não é menos verdade que 

permanecem no centro da integração dos alunos. Neste sentido, parece-nos 

fundamental salientar que as probabilidades de concretização de mobilidade social 

podem ser significativas para os estudantes se os docentes, ao invés de reproduzirem 

estereótipos sobre os alunos descendentes de imigrantes, posicionarem-se como 

intermediários culturais (Valentim, 1997). 

 

2.2.  Políticas Educativas para a Multiculturalidade  
 
 
A escola assume um papel preponderante na vida dos indivíduos, na medida 

que desempenha uma função de socialização essencial, integrando as crianças e os 

jovens no seu grupo etário e nos códigos e comportamentos característicos desse 

grupo independentemente das diferenças étnicas e culturais. Deste modo, a escola, 
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juntamente com a família, é um bastião de transmissão de cultura, conhecimento e 

normas de comportamentos. Da criança é esperado que conjugue estes dois mundos 

culturais, inserindo-se no meio envolvente e, paralelamente, adquirindo o capital 

cultural herdado da família (Gokalp, 1988; citado por Martins, 2008). 

Sendo a maioria dos descendentes de imigrantes residentes em Portugal 

bastante jovem11, a escola é igualmente um espaço privilegiado para avaliar o 

sucesso do seu processo de adaptação. Efectivamente, as diferenças de rendimento 

escolar e a adaptação à vida escolar traduzem desigualdades, actuais e futuras, na sua 

adaptação sócio-económica. Por outro lado, os resultados escolares são também um 

indicador da futura mobilidade profissional e das probabilidades de sucesso ou 

insucesso a longo prazo, pelo que as actuais diferenças entre os estudantes das várias 

culturas apontam para desigualdades potenciais na sua adaptação económica e social 

(Portes; MacLeod, 1999; citado por Martins, 2008). Não surpreende, por isso, que as 

políticas que têm promovido a multiculturalidade tenham em atenção esta questão. 

Senão vejamos. A educação multicultural propõe, antes de mais, combater o 

etnocentrismo da cultura escolar. Na sua origem, «encontra-se um quadro político-

social atravessado quer pelo espectro da intolerância e dos nacionalismos (…) quer 

por uma deslocação do tema da igualdade para o da diferença» ( Valentim, 1997, p. 

84) associado aos crescentes fenómenos de multiculturalidade.  

Defende este autor, que este é «um processo a que não é alheio o esboroar dos 

paradigmas de saber e de acção política característicos da modernidade, bem como o 

enfraquecimento das capacidades de integração proporcionadas pelo Estado-nação e 

pela escola» ( Valentim, 1997, p. 85), ou seja, da democratização escolar. É neste 

quadro que a escola procurou constituir-se como um espaço de encontro de culturas, 

reivindicando a defesa da diversidade cultural em detrimento da igualdade. 

A educação multicultural define-se  

 
«pela valorização que as outras culturas têm de especifico e trazem de diferente à 
cultura escolar. Assim, em nome do relativismo cultural, em nome do universalismo 
ou em nome de um ideal de tolerância, a valorização das diferenças culturais em 
Portugal, foi consagrada na Lei de Bases do Sistema Educativo, e tem vindo a marcar 
os discursos sobre a escola e as suas práticas, que, progressivamente, não têm apenas 

                                                      
11 Tendo em conta que o grupo etário que prevalece nos registos da imigração em Portugal se situa 
entre os 15 e os 34 anos, os seus descendentes terão obrigatoriamente de ser muito jovens.  
Vide www.oi.acidi.gov.pt/docs/stats/fluxos/entradas_ate_2011.pdf  
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como alvo as crianças das minorias, mas todos os alunos. Em causa passou estar a 
promoção de um diálogo entre culturas, e preocupações humanitárias mais vastas que 
visam sobretudo a sociedade, através da criação de cidadãos do mundo» ( Valentim, 
1997, p. 86). 

 

A importância decisiva que a escola atribui à integração dos filhos de 

imigrantes e os sinais de que não estavam a ser dadas as respostas adequadas a esta 

heterogeneidade escolar levaram à criação, em 1991, do primeiro organismo, no 

âmbito do Ministério da Educação, vocacionado para estas problemáticas: o 

Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural, apresentando 

na altura competências estritamente de âmbito educativo.  

 
«Este organismo é responsável, entre outras coisas, pela recolha e tratamento dos 
dados relativos ao sucesso e insucesso escolares de todos os alunos que frequentam 
os ensinos básico e secundário em Portugal. Tem produzido vários manuais (e outros 
materiais) de apoio pedagógico na sala de aula. (…) A principal iniciativa deste 
organismo consistiu no desenvolvimento de um projecto, o Projecto de Educação 
Intercultural, com início em 1993 e termo em 1997 tendo, para o efeito, seleccionado 
um conjunto de escolas do 1º Ciclo (…), maioritariamente da zona de Lisboa, 
frequentadas fundamentalmente por minorias étnicas que apresentavam elevadas 
taxas de insucesso escolar. No sentido de procurar diminuir as taxas de reprovação, 
elegeram-se algumas áreas de intervenção que passaram pela caracterização sócio-
cultural da população escolar, pela constituição de equipas multidisciplinares para 
reflexão e actuação sobre os problemas encontrados, pela construção de materiais 
pedagógicos específicos e pelo desenvolvimento de acções de formação para 
professores no domínio da educação intercultural» (Casa-Nova, 2004, p.4). 

 

Em 2001, este organismo foi substituído pelo Secretariado Entreculturas,  

 
«assistindo-se a um alargamento de competências, nomeadamente ao nível da 
colaboração na definição e dinamização de políticas activas de combate à exclusão 
no que diz respeito à sociedade em geral e já não somente à escola. Em Janeiro de 
2004 este Secretariado foi incorporado no Alto Comissariado para a Imigração e 
Minorias Étnicas» (Casa-Nova, 2004, p.4). 

 

Ainda do ponto de vista da educação escolar, em 1996 foi elaborado um 

Despacho relativo à criação e implementação de Currículos Alternativos no Ensino 

Básico, com o objectivo de diminuir o abandono e o insucesso escolar, 

fundamentalmente ao nível do 3º Ciclo. Estes Currículos Alternativos (e não 

equivalentes), de acordo com o discurso oficial, tinham como objectivo levar um 

maior número de jovens a permanecer no sistema educativo e a terminar com sucesso 

a escolaridade obrigatória, parecendo contribuir para a inclusão no sistema educativo 
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de jovens que tradicionalmente estariam dele excluídos por repetidos insucessos no 

currículo nacional (Casa-Nova, 2004). 

Em 1996 o Despacho 147/B/ME/9612 cria os TEIP – Territórios Educativos 

de Intervenção Prioritária (Casa-Nova, 2004). A sua criação era justificada pelo 

reduzido sucesso educativo «em zonas com número significativo de alunos de 

diferentes etnias, filhos de imigrantes ou filhos de populações itinerantes» (Despacho 

147/B/ME/96). No entanto, nem nos objectivos primeiros nem no restante 

documento, é feita qualquer referência à necessidade de se desenvolver uma 

educação multicultural, nem nenhuma referência explícita quanto à mesma nas 

escolas abrangidas conforme se poderá comprovar através da leitura do Despacho 

147/B/ME/96. 

Conclui-se, assim, que uma medida de política educativa que poderia ter feito 

a diferença ao nível da atenção à diferença cultural,  

 
«pela ausência desta dimensão no seu articulado, revelou não ser esta uma das suas 
preocupações, servindo aquela apenas como referencial negativo para a delimitação 
destes territórios. Saliente-se também o facto da caracterização dos TEIP se ter feito 
sempre pela abordagem negativa das situações familiares dos alunos e dos próprios 
alunos (ou seja, a partir do que lhes faltava) e nunca pelas potencialidades que 
poderiam conter. Constituindo-se numa medida de discriminação positiva, pela maior 
afectação de recursos (nomeadamente monetários) e de pessoas, não possuía, no 
entanto, como fundamento ideológico atender positivamente à diferença cultural, 
ficando esta dimensão dependente do critério das escolas, que a poderiam contemplar 
ou não no seu Projecto Educativo» (Casa-Nova, 2004; p.8).  

 

É, no entanto, de salientar que a escola em análise neste relatório, por ser  

considerada TEIP, tem em consideração a multiculturalidade do seu público-alvo no 

Projecto Educativo13.  

Ainda relativamente à educação escolar, o D.L. 6/ME/2001 vem consagrar o 

Português como língua segunda, referindo, no seu art.º 8º que «as escolas devem 

proporcionar actividades curriculares específicas para a aprendizagem da língua 

portuguesa como segunda língua aos alunos cuja língua materna não seja o 

Português». Já em 1997, o D.L. 219/97, no seu art.º 16, referia que «o apoio 

                                                      
12 Vide Despacho 147/B/ME/96 In 
www.confap.pt/docs/despacho_contrato_desenv_escolas_meio_social_dificil_20060926.pdf 
13 Vide Projecto Educativo e Projecto TEIP  in www.eb23-miguel-torga.rcts.pt/ 
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pedagógico deve centrar-se na eliminação das dificuldades sentidas pelo estudante, 

designadamente no domínio da língua portuguesa». 

Estas alterações legislativas devem-se à constatação da existência de uma 

pluralidade de alunos na escola pública portuguesa cuja língua materna não é o 

português e que evidenciam dificuldades acrescidas no domínio do mesmo. Têm 

ainda como objectivo aumentar as possibilidades de sucesso escolar e educativo 

destes alunos, «não pelo respeito e atenção à diferença, mas perspectivando o 

domínio da Língua Portuguesa como forma de acesso à e assimilação da cultura 

dominante» (Casa-Nova, 2004, p. 9). 

Não está, no entanto, consagrado na lei o ensino da língua materna por parte 

da escola pública aos alunos imigrantes ou descendentes de imigrantes, o que 

significa que o bilinguismo,  

 
«como reconhecimento das diferenças culturais ou apenas como medida pedagógica 
de aproximação gradual a uma igualitarização de sucesso educativo, não tem feito 
parte das preocupações dos governantes portugueses, que remetem este ensino para o 
domínio familiar. Mas, frequentemente acontece também que são as próprias 
famílias, como estratégia de sobrevivência e/ou de tentativa de sucesso na sociedade 
de acolhimento, que consideram que a cultura e língua de origem deverão fazer parte 
da educação familiar, devendo a escola ocupar-se em transmitir com sucesso a 
cultura oficial dominante como forma de ver aumentadas as oportunidades de vida 
dos seus descendentes. Isto vem demonstrar a necessidade de se estar atento à 
diversidade de situações emergentes do fenómeno migratório e das diferentes 
expectativas e formas de integração social e escolar perspectivada por cada minoria e 
pelos seus diferentes segmentos internos» (Casa-Nova, 2004, p. 9)14. 

 

Convém voltarmos um pouco atrás no tempo para percebermos que as 

respostas políticas e institucionais à questão da diversidade cultural e étnica na 

sociedade e na escola passaram por três fases: o assimilacionismo, o pluralismo 

integracionista e pluralismo anti-discriminatório (Cardoso, 2006). O primeiro, 

dominante nos anos 60, tinha o seu enfoque nas políticas de educação e formação. 

Orientava-se em torno da assimilação dos conhecimentos, atitudes e valores 

ajustados à maioria e estabelecidos para a mesma. «Os objectivos, conteúdos e 

processos curriculares mantinham-se inalterados e não eram exigidas mudanças 
                                                      

14 No que concerne à Religião, o D.L. nº 329/98 de 2 de Novembro, relativo ao “Ensino da Religião e 
Moral não católicas nas escolas”, vem consagrar a diversidade religiosa na escola pública, terminando 
com a exclusividade da religião católica. A partir do ano lectivo de 1999/2000, a disciplina facultativa 
de Educação Moral e Religiosa, existente do 1º ao 12º ano, pode ser ministrada por qualquer confissão 
religiosa estabelecida no país.  
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significativas das práticas que os professores já desenvolviam em classes 

monoculturais» (Cardoso, 2006, p. 114). Reduzia-se assim as possibilidades de 

sucesso educativo das crianças pertencentes às minorias e, portanto, as suas 

oportunidades de mobilidade social ascendente. 

Na segunda fase, os integracionistas defendem a necessidade de todos os 

alunos conhecerem os principais traços das diferentes culturas presentes na escola. 

«Esta seria uma orientação para promover o auto-conceito e auto-estima dos alunos 

pertencentes às minorias e prepará-los para o futuro, participarem e intervirem na 

sociedade, democrática e multicultural de acolhimento» ( Cardoso, 2006, p. 118). 

Este enfoque na educação multicultural deu origem a algumas mudanças de 

conteúdos e de práticas curriculares. Nomeadamente, os currículos passam a incluir 

conteúdos relativos à diversidade cultural na escola e na sociedade, procurando 

atenuar algum tipo de superioridade cultural. Neste paradigma é esperado também 

que os professores adquiram conhecimentos sobre a diversidade cultural na escola e 

na sociedade em geral e desenvolvam competências para planificar, executar e 

avaliar as actividades, tendo em conta essa diversidade (Cardoso, 2006). 

A terceira fase, a partir da década de 80, configura duas orientações 

dominantes: a multiculturalista e a anti-racista. A primeira defende uma orientação a 

partir do integracionismo, baseada essencialmente no currículo dirigido para a 

interacção. Os anti-racistas preocupam-se com as bases estruturais do racismo na 

escola e na sociedade, «entendem que a partilha de estilos de vida através do 

currículo, não toca as bases estruturais da desigualdade e da discriminação cultural, 

étnica e racial» (Cardoso, 2006, p. 119). 

Não obstante, tanto o assimilacionismo, como o pluralismo integracionista e o 

pluralismo anti-discriminatório podem incorrer em equívocos e disfuncionalidades 

várias se não forem estudados claramente os problemas que se colocam a propósito 

da presença dos denominados imigrantes de segunda geração nas escolas. O 

principal problema é que a concepção de multiculturalidade, pode facilmente ser 

dominada por uma imagem pluralista de minorias étnicas,  

 
«totalmente demarcadas umas das outras e da cultura de acolhimento, com graus 
elevados de cristalização cultural interna, de forma que cada criança pertence a um e 
um só universo de referências – a sua minoria. (…) Trata-se portanto, de ter presente 
que a construção social das identidades é um processo eminentemente relacional, em 
que predomina a sobreposição de pertenças e referências diversas. (…) O alvo dos 
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projectos de educação multicultural não são portanto, pertenças simples e definitivas 
mas pertenças complexas e mutáveis e, sob pena de terem resultados mais perversos, 
não podem ser uma forma institucionalizada de encerrar crianças dentro das culturas 
que se ache serem as delas, dizendo-lhes: mesmo que não saibam, a vossa cultura é 
esta e é com ela que se sentirão bem» (Machado, 1994, pp. 125-126),  

 

até porque, como foi dito anteriormente, não é pela diferenciação étnica que os 

alunos têm todos dificuldades escolares e os mesmos desempenhos. Este relativismo 

cultural tende a fechar as culturas sobre si próprias. 

Por oposição, a educação multicultural visaria proporcionar iguais 

oportunidades de sucesso escolar através de currículos orientados nesse sentido, 

metodologias e pedagogias diferenciadas, estratégias e políticas educativas que 

reflectissem, com igual ênfase e consideração, os elementos das diferentes culturas 

representadas na escola e na sociedade. Isto exige que o olhar relativista e a diferença 

sejam temperados com as convivências e as trocas que aproximam a diversidade dos 

que constituem essa sociedade. 

Por outro lado, o comprometimento dogmático dos professores que olham 

para os seus alunos como fazendo parte de identidades distantes, definidas apenas 

pelas suas diferenças, pode levá-los a desenvolver práticas unicamente centradas 

nessa visão, logo, redutoras. Deste modo,  

 
«restringem o desenvolvimento dos alunos de acordo com novas referências 
culturais, características da sociedade envolvente, feita de contributos das 
diversidades que a constituem. Apesar de eventuais boas intenções, esta orientação 
pode constituir uma forma de discriminação não intencional. (…) Apesar das 
tradicionais resistências, a escola tem, nesta tarefa, papéis verdadeiramente 
insubstituíveis. Sem ela, seguramente, o projecto de integração não é realizável. E a 
ele não pode escusar-se sem a pena de falhar o essencial da sua missão, numa 
sociedade feita de diversidades» (Cardoso, 2006, pp.127-138).  

                    

Segundo Roldão, ensinar consiste no desenvolvimento de uma «acção 

especializada, fundada em conhecimento próprio, de fazer com que alguém aprenda 

alguma coisa que se pretende e se considera necessária» (2009, pp.14-15). Na sua 

dimensão operativa isto pressupõe a organização de um conjunto coerente de 

dispositivos que promovam activamente a aprendizagem e uma abordagem que 

viabilize, induza e facilite a aprendizagem do outro. É nesta dialéctica que se situam 

as estratégias de ensino (neste caso concreto de História) que abordaremos de 

seguida. 
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2.3.  Estratégias de Ensino-Aprendizagem 

 

Grande parte das actividades sugeridas pela bibliografia especializada no 

ensino e na didáctica da disciplina, assim como os manuais escolares, sugerem a 

aprendizagem de História através de metodologias e/ou estratégias que dotem os 

alunos da capacidade de análise de situações sociais, muitas vezes por eles vividas no 

quotidiano e, em simultâneo, promovam o desenvolvimento de atitudes de inclusão 

perante situações e realidades diferentes da sua. Compreendendo melhor as 

diversidades culturais, sociais e étnicas em diferentes épocas, a História poderá 

permitir ao aluno compreender melhor a sua realidade actual, no que diz respeito a si 

mesmo e aos outros. 

No seguimento destas considerações, o ensino de História poderá criar nos 

jovens alunos o hábito de construírem as suas próprias ideias, podendo revelar-se útil 

na tomada de decisões ao longo das suas vidas. Cabe ao professor fornecer-lhes 

vários tipos de fontes de informação que lhes permitam reflectirem acerca de como 

os produtos do passado contribuem, ou não, para realidades vividas no presente pelos 

próprios. Pesquisar, analisar, avaliar de forma autónoma vários tipos de informação, 

reconhecer falhas nos raciocínios de outros e desenvolver as suas próprias 

interpretações e considerações, revela-se um dos principais contributos da 

aprendizagem de História (Sanches, 2011). 

Mais ainda, a análise crítica de diversas fontes relativamente a um mesmo 

acontecimento, obrigará o aluno (orientado pelo professor) a confrontar-se com 

divergências de opinião, que deverá interpretar como enriquecedoras, numa 

sociedade cada vez mais global. Assim, os alunos ganharão consciência da 

importância que as várias opiniões têm relativamente a um determinado assunto e 

poderão integrar essa variedade como não sendo nociva mas, ao invés, respeitada. Ao 

mesmo tempo que poderão desenvolver a capacidade de inclusão relativamente à 

diferença, seja ela de que tipo ou circunstância for (Sanches, 2011). 

Finalmente, orientando o ensino de História no sentido de uma abertura para a 

diferença, pode levar os alunos a perspectivarem e a adquiriram de modo sustentável, 

o sentido de “bem comum”. Através de debates e discussões em espaço de aula 

promovidos pelo professor, deve ser dada aos alunos a possibilidade de darem a suas 
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opiniões, argumentando, fundamentando e confrontando acerca de conteúdos 

históricos e o seu reflexo na vida do Homem de ontem e do Homem de hoje. 

Não se pretende com esta visão, reduzir ou negligenciar a importância do 

objecto de estudo da História. Porém, considera-se que além dos saberes, da 

compreensão e da utilidade que esta disciplina transmite, esta deve ter a ambição de 

não ficar apenas reduzida à descrição de factos e transmissão de conhecimentos, mas 

ao contrário, reconhecer o impacte e a influência que pode exercer na formação e na 

vida futura dos alunos (Sanches, 2011). 

Encontramos a justificação do programa da disciplina de história para o 3.º 

ciclo na necessidade de proporcionar a uma população escolar alargada utensílios 

indispensáveis para o prosseguimento de estudos e para a inserção na sociedade 

contemporânea. Reconhece-se nestas finalidades a importância de se proporcionar o 

desenvolvimento dos diversos aspectos da formação dos alunos, procurando conciliar 

o domínio do saber e do saber-fazer com a construção de um referencial de valores 

que resultem em atitudes de autonomia e inclusão, imprescindíveis à intervenção 

democrática numa sociedade cada vez mais heterogénea (Organização Curricular e 

Programas, 1991). 

No seguimento destes objectivos, o Currículo Nacional do Ensino Básico 

determina que de modo a tornar significativo e pertinente o conhecimento histórico 

dos alunos para a construção de uma visão global e organizada numa sociedade, 

assente na diversidade e constante mudança, as competências específicas da 

disciplina são definidas em torno de três núcleos fundamentais estruturantes desse 

conhecimento. São eles: o Tratamento de Informação/Utilização de Fontes; a 

Compreensão Histórica, subdividida em temporalidade, espacialidade e 

contextualização e a Comunicação em História (Ministério da Educação – 

Departamento de Educação Básica, 2001, p. 87). 

Na sequência deste documento, o Projecto Metas de Aprendizagem (2009) 

surge inserido na estratégia Global de Desenvolvimento do Currículo Nacional 

delineada pelo Ministério da Educação. Reconhecidas as sucessivas e por vezes 

precipitadas alterações realizadas no sistema educativo e a estrutura curricular 

existente desde os anos 90, considerou-se oportuno mas também necessário a 

construção de um instrumento de apoio ao trabalho dos professores, embora a sua 

utilização seja de carácter livre e voluntário na gestão curricular das suas disciplinas 
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que lhes fornecesse uma visão articulada entre os vários e dispersos documentos 

curriculares e que efectivasse a concretização das aprendizagens curriculares de 

modo a garantir uma escolarização realmente fundamental e universal. Neste sentido, 

o Projecto Metas de Aprendizagem pretende responder à necessidade de elaboração 

de um dispositivo de apoio à gestão da actividade curricular que tem como principal 

objectivo o aperfeiçoamento dos procedimentos de monitorização e avaliação das 

aprendizagens, com vista à regulação e readequação sistemáticas do trabalho 

curricular dos professores e alunos (Diário da República, Parecer n.º 2/2011)15. 

Em termos práticos, para a disciplina de história existem catorze Metas de 

Aprendizagem, que os alunos deverão atingir até ao final do 9.º ano do ensino básico, 

organizadas em torno dos cinco domínios. A interpretação atenta deste documento, 

bem como das metas preconizadas especificamente para a disciplina de História ao 

                                                      
15 O Projecto Metas de Aprendizagem apresenta-se como uma componente da Estratégia Global de 

Desenvolvimento do Currículo do Ministério da Educação, que tem previsto o seu desenvolvimento 

até 2013, destinado a conceber os referentes para a gestão curricular, traduzidos pela identificação das 

competências e desempenhos esperados dos alunos, na medida em que tais competências e 

desempenhos evidenciem a efectiva concretização das aprendizagens de cada área ou disciplina, bem 

como as aprendizagens transversais preconizadas nos documentos curriculares de referência.  

As Metas de Aprendizagem redefinem os núcleos, pretendidos no Currículo Nacional do Ensino 

Básico, como Domínios da área curricular de História do ensino básico, tendo em conta critérios de 

carácter metodológico, paralelamente com o carácter psicológico, isto é, com as capacidades 

cognitivas dos alunos. Esses Domínios estruturam-se em: Compreensão Temporal, inclui noções 

fundamentais de cronologia e abordagem da complexidade dos conceitos de mudança; Compreensão 

Espacial, abrange a utilização de representações cartográficas para a compreensão da utilização dos 

espaços ao longo do tempo e o desenvolvimento de uma consciência espacial diacrónica; 

Interpretação de Fontes, promove a construção de inferências históricas a partir de fontes 

diversificadas; Compreensão Contextualizada, fomenta a composição de quadros mentais do passado, 

recorrendo à aplicação de conceitos essenciais próprios das temáticas do programa. Ainda confere o 

reconhecimento da diversidade de interacção cultural e promove a consciência da utilidade genuína da 

História para a compreensão abrangente do mundo; Comunicação em História, pressupõe a utilização 

de várias formas de comunicação e partilha de concepções históricas, como a escrita, a oralidade, as 

TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) e as expressões artísticas. 

Mais é estabelecido no respectivo documento que não se pretende a aplicação de um tratamento 

sequencial de domínios. Estes deverão integrar a leccionação de cada tema sendo que, de acordo com 

as características dos conteúdos, privilegiar-se-á uma abordagem a algumas das metas relativas aos 

mesmos. 
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longo do 9.º ano, permite-nos perceber a preocupação e aposta do Ministério da 

Educação relativamente à formação, consciencialização e preparação dos alunos face 

às diversas realidades sociais, culturais e étnicas existentes nos contextos escolares 

actuais. Ainda que diluídas nos conteúdos específicos da disciplina, consideramos 

estas orientações um forte contributo da História para uma educação multicultural. 

«Regra geral, os professores começam por pensar sobre o que querem ensinar 

mas, para o aluno, não será mais importante como o vão fazer? A conveniência 

deverá pois, merecer-lhes especial cuidado. O aluno deverá ser considerado mais 

importante do que a matéria, sendo esta, talvez, a principal prioridade» (Chaffer & 

Taylor, 1975, 69).  

O modo como o processo de aprendizagem se desenvolve, é determinante e 

determinado, em muitas maneiras, pelas estratégias utilizadas. Estas adquirem uma 

enorme importância no desenvolvimento das capacidades dos alunos e pressupõem a 

cooperação entre os mesmos e os professores para se atingirem determinados fins. 

Dito de outro modo, «as estratégias de ensino são fundamentais para o professor 

orientar as suas actividades tendo em conta os alunos de uma determinada turma. Por 

conseguinte, o professor deve ter sempre em consideração o nível etário e cognitivo 

dos alunos para conceber e aplicar as estratégias mais adequadas» (Monteiro: 2001; 

115). 

As estratégias de ensino constituem-se em torno de princípios e materiais que 

estruturam a actividade lectiva, ou seja, a interacção professor-aluno, podendo e 

devendo sempre que a situação o exija, ser alterada. 

Segundo Monteiro, a escolha das estratégias é condicionada por diversos 

factores, como sejam:  

 
« (…) as decisões conceptuais do professor em relação ao tratamento a dar ao 
programa; as opções pedagógicas do professor, a sua visão individual sobre o peso 
relacional das estratégias escolhidas e os seus próprios interesses; a experiência do 
professor para a compreensão dos resultados a obter e das opções mais adequadas 
aos diversos tipos de alunos e às experiências anteriores; a análise que o professor 
faz da situação, isto é, a constatação da oportunidade de usar ou não esta ou aquela 
estratégia; o conhecimento da estrutura da matéria e dos programas por parte do 
professor; a selecção correcta dos objectivos. São as estratégias de ensino-
aprendizagem que permitem atingir os objectivos propostos pelo professor e pelos 
quais os alunos são avaliados» (2001, p. 115). 
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As estratégias podem ser preparadas com antecedência pelo professor ou 

improvisadas, tudo depende do feedback dos alunos e das características do grupo-

turma. No nosso caso, e porque já conhecíamos o grupo-turma, pareceu-nos mais 

funcional preparar as estratégias com antecedência, socorrendo-nos das planificações 

a médio e curto prazo. Neste sentido, as estratégias variam segundo o professor, os 

conteúdos a abordar e as dinâmicas dos alunos, pois uma estratégia pode funcionar 

bem numa determinada turma e noutra ser completamente disfuncional. 

Uma outra dimensão muito importante a ter em conta é que o professor nunca 

deve esquecer as suas características pessoais e, portanto, as estratégias nunca 

deverão ser tratadas como uma listagem mecânica de opções. Contudo, para que o 

pessoal se sobreponha ao mecânico o professor deve conhecer todos os tipos de 

estratégias possíveis utilizadas na disciplina para as poder adaptar ao seu próprio 

estilo, à dinâmica da turma, aos recursos disponíveis  e sabendo sempre o que está a 

fazer. 

A necessidade de adaptar as estratégias de ensino-aprendizagem às 

características cada vez mais heterogéneas dos grupos-turma e de cada aluno 

individualmente é extremamente importante mas, em simultâneo, extremamente 

difícil. Face a esta realidade, é prática optar-se por um ensino mais personalizado 

assente no aproveitamento das potencialidades individuais e colectivas dos alunos, 

«ao englobar aspectos de individualização e de socialização. Este tipo de ensino 

exige uma grande variedade de recursos de aprendizagem, de actividades e de 

estratégias» (Proença, 1992, p. 122), nem sempre possíveis de ser concretizados. 

No ensino em geral, o professor necessita de comunicar com os alunos. Esta 

necessidade é ainda maior nas disciplinas, como é o caso da História, que têm na 

linguagem o seu enfoque. «(…) Na aula de história somos constantemente 

confrontados com a necessidade de estabelecer juízos ou elaborar raciocínios, mas, 

para que os nossos alunos nos acompanhem nestas operações, é indispensável que 

utilizemos o mesmo código linguístico» (Proença, 1992, p.124). Assim, o professor 

deve tentar descodificar a linguagem, de modo a que os alunos compreendam 

conteúdos e conceitos que estão e vão ser abordados. Por exemplo, no inicio da 

Unidade Didáctica - Portugal: da 1.ª República à Ditadura Militar, elaborámos uma 

listagem das palavras mais difíceis e testámos, do modo que considerámos mais 

funcional, as representações/compreensões que os alunos tinham dessas palavras. 
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Referimo-nos aos conceitos de Monarquia, República, Constituição e Ditadura. 

Tentámos explicá-los de forma gradual, ou seja, do mais fácil para o mais difícil, ou 

do menos para o mais abstracto, recorrendo sempre a exemplos concretos da 

actualidade, das vivências dos alunos e completando as suas respostas. Consideramos 

que esta abordagem não só pode ser promotora de motivação, como nos pode dar 

indicações preciosas sobre os conhecimentos prévios dos alunos, concorrendo, assim, 

para uma planificação mais funcional. 

Agindo deste modo, o professor pode contribuir para a capacidade linguística 

e de comunicação dos diferentes alunos, criando um ambiente na sala de aula 

favorável ao diálogo entre todos. «Na aula de História utiliza-se frequentemente a 

técnica da exposição dialogada, em que o professor intercala a exposição com 

perguntas de forma a que, através de um diálogo orientado, vá conduzindo o aluno à 

descoberta dos conhecimentos que pretende transmitir» (Proença, 1992, p.125).  

Outra estratégia normalmente utilizada pelos professores de História é o uso 

de fontes históricas através do comentário de textos e de documentos.  

 
«Em História os dados são recolhidos em testemunhos do passado humano (vestígios 
materiais, escritos ou orais): não só de textos de todos os tipos, mas também 
documentos iconográficos, como uma pintura ou uma caricatura, monumentos, casas, 
peças de cerâmica, moedas, mapas, gráficos ou estatísticas, memórias gravadas, 
documentários filmados, etc. Todos eles exigem um tratamento rigoroso por 
processos específicos mas, no fundo, todos exigem também que se respeitem os 
mesmos princípios. São eles: a natureza e a data do documento, o autor, o contexto 
histórico e a enumeração rápida dos principais temas evocados» ( Faria, 2005-2006, 
p. 249).  

 

Não deixamos também de registar que a utilização do documento permite 

desenvolver capacidades como: o espírito de observação e análise, mas também a 

comparação de testemunhos e factos diferentes, o que pode contribuir para o 

desenvolvimento do espírito crítico. «O documento tem ainda um forte valor afectivo 

ajudando a desenvolver no aluno a imaginação empática e permitindo enfim, fazer 

reviver a História no espírito e no coração dos alunos – objectivo fundamental no 

ensino histórico» (Proença, 1992, p. 129). 

Segundo o Programa de História (1991), na utilização do documento 

inscrevem-se também a elaboração e análise de mapas, fundamental para a 

construção de referências espaciais, a elaboração e análise de tabelas cronológicas, 

que fornecem marcos temporais relevantes aos conteúdos leccionados e a elaboração 
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e análise de quadros e gráficos, com o intuito de se desenvolver o raciocínio lógico 

dos alunos. 

O uso dos audiovisuais é outra estratégia utilizada no ensino de História, 

embora em Portugal a introdução dessas técnicas seja relativamente recente. O uso 

correcto da utilização dos meios audiovisuais pode contribuir para «iniciar o aluno 

no consumo racional e razoável da imagem e limitar, assim, o impacte das agressões 

da imagem a que o aluno está sujeito» (Proença, 1992, p. 129). A escola poderia e 

deveria ensinar os alunos a lerem imagens evitando intoxicações e contribuindo, para 

a sua educação visual, auditiva e espírito crítico como futuros cidadãos. 

Quando nos referimos a meios áudio visuais estamos a evidenciar: o velho 

quadro de ardósia ou mais recentemente o whiteboard, que permite esquematizar, 

apontar as ideias dos alunos, evidenciar situações-problema, entre outras. O 

computador e o datashow que permitem a projecção de filmes, o acesso à internet e o 

uso do powerpoint para projectar ideias, conceitos, frisos cronológicos, fotografias, 

mapas, entre outras. 

Na aula de História,  

 
«os audiovisuais podem ter várias aplicações. A imagem é fundamental para 
reproduzir com fidelidade todos os pormenores do real, mas o professor deve ter em 
conta que uma imagem é bem diferente do real. Por isso, tem de ser decifrada com a 
participação do professor e do aluno. A imagem mostra, reconstitui e reproduz, de 
uma maneira global ou em mosaico. Suscita uma marcha indutiva que parte da 
experiência para chegar ao principio teórico. Permite, por isso, descobrir as noções e 
conceitos através de um caminhar que não exige classificações estereotipadas nem 
definições impostas à força» (Proença, 1992, p. 130).  

 

Neste sentido, os meios audiovisuais podem, por isso, ter um valor pedagógico 

especial no ensino de História na medida em que permite ao aluno construir o seu 

próprio conhecimento e funcionam como elemento motivador ao mesmo tempo que 

promovem a construção, processamento e tratamento gráfico de informação e 

utilização de bases de dados. 

O trabalho de grupo é outra das estratégias de ensino-aprendizagem 

desenvolvidas em contexto escolar. Neste método, grande parte do trabalho dos 

alunos é feito sem o controlo directo do professor, podendo assim contribuir para 

desenvolver a autonomia dos alunos, nomeadamente, as suas capacidades de 

interacção e auto-avaliação. Aqui, a função do professor é fomentar o trabalho, 
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propor os temas a tratar e co-planear a forma de desenvolvimento com os grupos. A 

partir do momento em que o grupo começa a trabalhar autonomamente e com a sua 

própria dinâmica, o professor deve remeter-se ao papel de observador, auxiliando 

com os seus conhecimentos e experiência, os alunos a encontrarem o caminho 

adequado. Esta estratégia aposta fundamentalmente na liberdade de aprendizagem e 

como tal, o professor deve ser flexível e aceitar alguns desvios possíveis entre o 

plano e o trabalho realizado (Proença, 1992). 

O êxito de um trabalho de grupo está directamente relacionado com a 

preparação e planificação prévias do professor, sendo indispensável que, os alunos 

compreendam claramente o tema, finalidades do trabalho e as tarefas específicas de 

cada grupo. 

Os jogos, dramatizações, (as aulas debate) e as simulações também podem 

tornar-se estratégias de ensino-aprendizagem extremamente importantes para 

promover nos alunos,  

 
«o envolvimento afectivo com a História e para desenvolver a criatividade e 
imaginação empática que o ensino de História deve proporcionar. Conforme o seu 
nível de desenvolvimento (e nível etário), assim os alunos podem ter maior ou menor 
autonomia. Estas actividades podem ainda contribuir para tornar efectiva a inter ou 
pluridisciplinaridade» (Proença, 1992, p. 134). 
 
 

As visitas de estudo, são outra das estratégias de ensino-aprendizagem a 

desenvolver sempre que possível. Permitem de forma lúdica efectuar a articulação 

entre o passado e o presente e o contacto directo dos alunos com as fontes históricas. 

Finalmente, «o trabalho de pesquisa, o estudo dirigido ou o trabalho de 

projecto, executados individualmente ou em grupo, podem contribuir para 

desenvolver a autonomia nos alunos ao mesmo tempo que possibilitam a aquisição e 

o desenvolvimento das capacidades de análise e criticas históricas» (Proença, 1992, 

p. 135). Embora envolva o domínio de certos instrumentos intelectuais e práticos 

inerentes ao trabalho dos historiadores profissionais, é possível desenvolver com os 

alunos algumas estratégias de aprendizagem próximas do método de pesquisa 

histórica. 

Como referimos anteriormente, a propósito dos contextos escolares actuais, as 

estratégias didácticas contemporâneas defendem uma larga amplitude de abordagens, 

desde que a aprendizagem seja significativa. Isto implica e significa estruturar de 
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forma consciente, o processo educacional de modo a optimizar mudanças de 

pensamento, acções e condutas. Essa estruturação é resultado de um processo de 

planificação que, está directamente relacionado com a escolha dos conteúdos, de 

procedimentos, de actividades, de recursos disponíveis, de estratégias, de 

instrumentos de avaliação e da metodologia a ser adoptada por um determinado 

período de tempo e tem sempre de ter em conta as diferentes abordagens da 

psicopedagogia. 

Tendo em conta os critérios que se prendem com o objectivo deste trabalho, 

isto é, a planificação de uma unidade didáctica a ser leccionada numa turma com 

características culturalmente heterogéneas e com uma média de idade de 15 anos, 

optámos por nos centrar na abordagem dos psico-pedagogos Jean Piaget e Jerome 

Bruner, porque consideramos que a abordagem construtivista do primeiro aliado à 

aprendizagem por descoberta do segundo poderão ser as mais indicadas para pôr em 

prática no contexto escolar e no grupo-turma com que trabalhámos16. 

Neste paradigma, apelidado de cognitivo, o professor assume-se como 

mediador entre o aluno e o conhecimento, um sujeito reflexivo que guia e orienta a 

sua própria conduta e a dos seus alunos. Para além disso, este modelo de professor 

emite opiniões, tem crenças, não é uma máquina que “despeja” conteúdos. O modelo 

curricular deste paradigma é aberto e flexível. Tudo resulta da cognição, pelo que 

todas as actividades devem centrar-se no desenvolvimento da capacidade de pensar, 

de modo a facilitar a aquisição de conteúdos e conceitos. 

A psicologia evolutiva segundo Piaget e Bruner, contempla os estádios de 

desenvolvimento do aluno, ou seja, o pensamento da criança desenvolve-se à medida 

que esta amadurece e adquire experiência no seu ambiente. Portanto, a criança não é 

um adulto em miniatura.  

Piaget identifica quatro estádios de desenvolvimento da criança, a saber, 

“Sensório- motor”, dos 0 aos 2 anos de idade; “Pré-operacional, dos 2 aos 7 anos; 

“Operatório concreto, dos 7 aos 11 anos e meio e finalmente, “Operatório formal”, a 

partir dos 12 anos, estádio de desenvolvimento onde se encontram os nossos alunos. 

Aqui, o adolescente começa a raciocinar lógica e sistematicamente, sem o apoio de 

objectos concretos. Aprende a criar conceitos, ideias e a formular hipóteses. Do 

ponto de vista das sociabilidades, a vida em grupo torna-se significativa, 

                                                      
16  As características deste grupo serão descritas no Capítulo II. 
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nomeadamente na planificação de acções colectivas. Reflecte sobre a sociedade e 

quer transformá-la. As bases do pensamento científico aparecem neste estádio de 

desenvolvimento (Graves, 1980). 

Bruner, à semelhança de Piaget, procurou tipificar o desenvolvimento 

cognitivo numa série de etapas: até aos 3 anos de idade, a criança passa pelo estádio 

das respostas motoras, dos 3 aos 9 anos, faz uso da representação icónica, e a partir 

dos 10 anos de idade (do qual faz parte o grupo alvo desta experiência de educativa), 

acede ao estádio de representação simbólica. Esta constitui a forma mais elaborada 

de representar a realidade através de uma linguagem simbólica, de carácter abstracto 

e sem uma dependência directa da realidade. Ao entrar nesta etapa, o indivíduo 

começa a ser capaz de manejar os símbolos de modo a fazer uma leitura da realidade, 

mas também a transformá-la (Graves, 1980) ; (Sprinthall & Sprinthall, 2000). 

Outros conceitos muito importantes desenvolvidos por Bruner e que foram 

tidos em conta na estruturação/construção desta planificação de aulas, são: 

“Motivação”, este conceito estará assegurado na medida em que se criem 

experiências capazes de gerar nos alunos o aumento da predisposição para aprender; 

“Estruturação dos Conhecimentos”, preconiza que os conteúdos a aprender devem 

ser organizados em função das capacidades dos alunos; “Optimização das 

Sequências de Apresentação”, refere-se à forma como se ensina determinada matéria, 

devendo corresponder aos estilos que melhor se ajustem aos alunos; “Natureza e 

Ritmo das Recompensas e Punições”, diz respeito ao carácter auto regulador que o 

ensino deve assumir. É importante definir objectivos a atingir, realizar avaliações 

periodicamente, recompensar os progressos e despistar os impasses (estamos no 

domínio da avaliação formativa); “Aprendizagem em Espiral”, postula que qualquer 

conteúdo pode ser ensinado a alunos de qualquer idade; “Prontidão”, relaciona-se 

com a crença de Bruner em que os indivíduos encontram-se em condições de 

apreender um conteúdo sempre que os conceitos anteriores se combinem. Para este 

psicólogo, não há matéria que não possa ser ensinada e não há indivíduo que não 

possa aprender (Graves, 1980) ; (Sprinthall & Sprinthall, 2000). 

Por tudo o que foi abordado anteriormente neste capítulo e tendo em conta o 

contexto educativo em análise (Escola Básica 2,3 Miguel Torga), as características 

da Turma 9.º 3 e a unidade didáctica - Portugal: da 1.ª República à Ditadura Militar, 

inscrita no tema, A Europa e o Mundo no Limiar do Século XX, cabe-nos agora 
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tentar explicar a opção por determinadas estratégias de ensino-aprendizagem, em 

detrimento de outras. Não obstante, remetemos os pormenores das estratégias 

adoptadas para o terceiro e último capítulo, onde serão descritas em profundidade as 

aulas asseguradas. 

De um modo geral, podemos dizer que optámos por estratégias de ensino-

aprendizagem mais flexíveis, que visassem a promoção do diálogo e, valorizassem as 

opiniões dos alunos, evitando o excesso de teoria e a exposição pura e dura dos 

conteúdos, fazendo sempre que possível a ponte entre o processo de leccionação e a 

realidade concreta dos alunos17.  

Procurámos ter sempre uma postura descontraída, inclusiva, dialogante e 

bem-humorada, sem contudo ultrapassar os limites e as regras básicas a ter em conta 

dentro da sala de aula. Por exemplo, nunca permitimos a interacção entre alunos 

assente em comentários ou alusões de cariz étnico, cultural ou outras. 

A pedagogia adoptada centrou-se sempre nos alunos em interacção com o 

professor, utilizando o máximo de recursos possíveis e disponíveis como sejam, o 

data show, o whiteboard, o powerpoint, o manual adoptado e vários documentos 

escritos e iconográficos da 1.ª República, ou seja, evitando o excesso de teoria e 

procurando que os alunos chegassem por si mesmos onde nós queríamos que 

chegassem.  

Apostámos também numa comunicação de fácil percepção, com uso de 

vocabulário adaptado ao grupo etário dos alunos e tendo sempre em conta que se 

tratava de uma turma de português língua não materna. Facultámos o nosso mail e 

pedimos os respectivos endereços aos alunos, como forma de promover a interacção 

entre professor/aluno, nomeadamente para o esclarecimento de dúvidas ou outros 

assuntos que os mesmos tivessem vontade de abordar. 

Nos vários documentos utilizados, (artigo de jornal da época tratada, filme 

acerca dos conteúdos a leccionar, textos e gráficos do manual, documentos auto-

procurados e facultados aos alunos em formato papel, fotografias, gravuras, 

caricaturas, friso cronológico e mapas), tivemos sempre em atenção se os alunos 

percebiam o que tinha sido lido, quando havia palavras que lhes suscitavam dúvidas 

                                                      
17 Convém referir que a autonomia curricular do professor garante a aceitação de abordagens outras, 
sem as alterar, tendo em conta as características do grupo-turma para o qual essas estratégias são 
dirigidas, assim como os mecanismos de funcionamento da escola face à diversidade étnico-cultural 
dos alunos. 
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estas eram prontamente esclarecidas. Por exemplo, um documento escrito era lido 

por um dos alunos e depois perguntávamos se havia alguma palavra que não tinha 

sido percebida, antes de passarmos para a análise do referido documento. O mesmo 

aconteceu com os outros documentos supra expostos. Estes tiveram como finalidade, 

a ilustração dos conteúdos abordados e a motivação para conteúdos futuros. 

Os conteúdos programáticos e os conceitos foram sempre desmontados 

recorrendo a esquemas no quadro, pedindo aos alunos para explicarem, nas suas 

palavras, o que tinha sido previamente desenvolvido na aula. No caso da aluna 

chinesa e do aluno paquistanês, tentámos sempre uma abordagem individual, ou seja, 

deslocando-nos às suas mesas de trabalho para lhes explicar detalhadamente algum 

conteúdo/conceito e ajudar a concluir os trabalhos de casa e/ou alguns exercícios 

desenvolvidos em espaço de aula.  

Todos os esquemas construídos no quadro pelos alunos, com ajuda do 

professor, bem como a correcção dos trabalhos de casa foram sempre transcritos para 

o caderno diário. Em nossa opinião, esta estratégia justifica-se pelo facto de 

pensarmos que o acto de escrever contribui para a construção frásica e estruturação 

mental de conteúdos e conceitos, principalmente quando estamos em presença de 

alunos que apresentam algumas fragilidades no domínio da língua portuguesa. 

Tentámos sempre ilustrar os conteúdos e os conceitos recorrendo a exemplos 

da actualidade e à realidade concreta e vivida pelos alunos. Confessamos que não foi 

uma tarefa fácil. Aquando da planificação da referida unidade pesquisámos acerca da 

multiculturalidade na sociedade portuguesa na 1.ª República, no sentido de facultar 

aos alunos a percepção, contributos e perspectivas de diferentes culturas na escola e 

na sociedade portuguesas na época visada e não encontrámos nada. Portanto, só 

restava a via socioeconómica. Ao abordarmos as causas e consequências da queda da 

monarquia e as fragilidades da 1.ª República, nomeadamente, a enorme crise 

financeira e o descontentamento da população manifestado nas ruas, nem foi preciso 

fazermos a ponte com a actualidade, os próprios alunos a fizeram, aproveitando para 

dar as suas opiniões acerca da actual conjuntura social e económica em Portugal. 

Pessoalmente, considerámos bastante interessantes estes momentos de leccionação. 

A valorização construtiva da discussão e do questionar estimulam a 

motivação dos alunos «levando-os a expor não só as suas descobertas, mas também 

as suas opiniões. Além disso, considera-se que a discussão ajuda a aperceberem-se 
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do valor das suas contribuições uma vez que lhes permite relacioná-las e compará-las 

com as dos colegas» (Chaffer & Taylor: 1975, p. 78). 

Embora tenhamos recorrido ao manual adoptado, aos textos em formato papel 

facultados aos alunos e ao whiteboard, os recursos mais utilizados, porque também 

são os mais motivantes, foram os meios áudio visuais, quer através do computador, 

quer através do recurso ao powerpoint.  

Pensamos que as estratégias de ensino-aprendizagem em contextos culturais 

multiétnicos devem incidir em processos de avaliação formativa, flexíveis e variados. 

Incluímos na avaliação formativa, a participação nas aulas, a pertinência dos 

comentários e o empenho dos trabalhos propostos e/ou desenvolvidos 

autonomamente.  

Neste sentido, propusemos aos alunos um trabalho de grupo acerca de uma 

personalidade, de qualquer área da sociedade, da 1.ª República por eles escolhida, 

que seria posteriormente apresentada oralmente em tempo de aula, no formato 

escolhido por cada grupo. A formação dos grupos e o trabalho de pesquisa ficou a 

cargo dos alunos. As únicas condicionantes foram a data da apresentação oral, o 

tempo de exposição e o número de elementos por grupo. Esta estratégia promove o 

interesse comum, a cooperação e é mais flexível, uma vez que pode permitir ir ao 

encontro dos interesses da aula, ou seja, permite a assimilação/compreensão de 

conteúdos de forma não expositiva, podendo desenvolver nos alunos a auto-procura e 

o gosto pela investigação de factos do passado (no caso da História), sendo por 

conseguinte mais susceptível de fazer com que os alunos se mantenham motivados.  

Segundo Chaffer & Taylor (1975) é possível conjecturar duas tendências: a 

motivação pelo recurso à investigação, ou seja, aprender por intermédio da acção e 

em segundo lugar, a iniciação do aluno no método da história. O trabalho de grupo 

proporciona estas duas experiências porque «dá mais ênfase ao aluno do que à 

matéria; estimula-o a criar o seu próprio método de aquisição de conhecimentos; dá-

lhe oportunidades de aprender a aprender; destrói os limites da cadeira; vem ao 

encontro da necessidade de permitir ao aluno adquirir conhecimentos através da 

curiosidade». 

Com o intuito de fomentar a motivação dos alunos, consideramos que tinha 

sido da máxima pertinência a organização de uma visita de estudo para ilustrar os 

conteúdos desenvolvidos em espaço de aula. Gostaríamos assim, de ter 
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proporcionado aos alunos do 9.º 3 uma visita de estudo ao Museu da Presidência da 

República, em Belém. Contudo, a conjuntura actual, ou seja, a falta de verbas não o 

permitiu.  

Esta questão parece-nos ainda mais pertinente quando analisamos um 

documento publicado pela DGIDC – Ministério da Educação (1994), Pedagogias 

Diferenciadas para a Educação Multicultural. Como?18 E constatamos que o recurso 

a pedagogias diferenciadas é incontornável quando falamos de igualdade de 

oportunidades educativas. Em nosso entender este enfoque torna-se ainda mais 

premente em contextos culturais multiétnicos. Isto exige, portanto, o recurso a 

práticas pedagógicas ajustadas à diversidade e requer da parte do professor:  

a compreensão dos mecanismos de funcionamento da escola face à diversidade 

social, económica, cultural e étnica.  

Referimo-nos, concretamente, ao processo de construção do currículo 

concebido para a maioria e normalmente desajustado à diversidade dos alunos, aos 

processos de avaliação e selecção que se limitam a medir os talentos individuais em 

relação aos saberes que privilegia, à diferenciação e consequente polarização entre os 

ditos bons e maus alunos, às formas de organização e gestão administrativa da 

escola, isto é, o ambiente, a organização dos espaços, a decoração, o pessoal docente 

e não docente, o projecto educativo, entre outras e finalmente, às expectativas e 

projecções dos professores acerca da progressão nas aprendizagens e no (in) sucesso 

dos alunos. Pensamos também: 

na margem de liberdade de que o professor dispõe para realizar escolhas curriculares 

e metodologias de ensino, representativos da diversidade cultural escolar; na 

importância de se desenvolver a comunicação e o diálogo com os alunos, o seu 

sentido crítico, a partilha de saberes e formas de trabalho cooperativo. Salientamos, 

por fim, a importância da utilização da avaliação formativa como vector fundamental 

das suas práticas.  

Procurámos aplicar estes princípios à turma em questão, embora o pouco 

tempo que nos mantivemos em contacto com a mesma, a falta de experiência 

enquanto professores e alguns constrangimentos de ordem prática, estrutural e 

institucional nos leve a pensar que nem sempre o conseguimos. 

                                                      
18 Vide www.dgidc.min-edu.pt 



Portugal: Da 1.ª República à Ditadura Militar  
Estratégias de Ensino-Aprendizagem em Contextos Culturais Multiétnicos 

__________________________________________________________________________________ 

48 
 

Dentro das nossas possibilidades muito limitadas (afinal somos apenas 

Professores Estagiários) intentámos gozar da autonomia curricular para planificar as 

aulas o mais possível ajustadas à diversidade dos alunos, tendo como objectivo a 

promoção da interacção, da cooperação e de actividades de descoberta (como o 

trabalho de grupo, a análise de documentos escritos e iconográficos, entre outros). 

Evitámos sempre fugir a estereótipos, incentivando e centrando-nos nas 

potencialidades de cada aluno em detrimento das suas hipotéticas dificuldades e 

percursos de vida. 

Pensamos ainda ter estabelecido linhas de acção educativa focadas na 

formação pessoal, respeitando e fazendo respeitar sempre as diferenças culturais dos 

alunos e “utilizando-as” para o enriquecimento de todos. Sempre que algum tipo de 

alusão cultural de índole discriminatória se verificava entre os mesmos, tentámos 

abordar a questão pela positiva, isto é, fazendo com que os alunos entendessem que é 

na diversidade que nasce a riqueza.  

Preocupámos-mos ainda em estabelecer linhas de acção educativa focadas na 

formação curricular. Quando perguntámos aos alunos o que entendiam por 

democracia, tivemos sempre em conta os contributos e perspectivas das diferentes 

etnias que constituem o grupo-turma, respeitando e fazendo respeitar as suas 

diferentes representações, até chegarmos a um consenso. Afinal como é defendido 

pelo Ministério da Educação (1994), para se promover a igualdade de oportunidades 

educativas, é fundamental 

 

«permear o programa e o dia-a-dia na sala de aula com contributos e perspectivas das 
culturas dos diferentes grupos étnicos que constituem a classe, a escola e a 
sociedade; promover actividades em torno de figuras históricas, desportistas, 
artísticas, literárias, militares, etc, pertencentes aos diversos grupos étnicos; 
promover actividades em torno das relações passadas e presentes entre os países e 
culturas dos alunos da classe/turma/escola; explorar as similariedades entre os alunos 
de diferentes culturas; valorizar e integrar, nas actividades, os recursos, saberes e 
experiências que os alunos levam para a escola, numa atitude de constante respeito 
pelas línguas e culturas das minorias; evitar referências generalizadoras pressupondo 
homogeneidades que podem não ser verdadeiras como por exemplo, aos domingos 
vamos todos à missa; desenvolver com e entre os alunos interacções baseadas em 
princípios de igualdade e de pertença, entre todos, ao mesmo grupo; desenvolver 
metodologias baseadas em ambientes de aprendizagem interactivos, cooperativo e 
interétnico; ajustar as metodologias e estilos de ensino a eventuais estilos específicos 
de aprendizagem de alunos pertencentes a minorias; seleccionar conteúdos, conceber 
estratégias de ensino e modalidades de avaliação individualizadas» (Ministério da 
Educação, 1994). 
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Não obstante, “esbarrámos” algumas vezes com a organização e gestão da 

escola, nomeadamente, no processo de avaliação, quase exclusivamente sumativa, e 

na aplicação de um currículo uniformizado. Temos de dizê-lo, embora a escola seja 

TEIP e os filhos de imigrantes, imigrantes e minorias étnicas sejam tidos em conta no 

Projecto Educativo e nas actividades extra-curriculares, as pedagogias adoptadas e 

nomeadamente o sistema de avaliação, estão longe de ter em conta a diversidade do 

público-alvo para o qual se destina. 

Regressaremos a esta temática no Capítulo III deste relatório quando nos 

debruçarmos sobre a avaliação. 
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CAPÍTULO II – ENQUADRAMENTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E   
SOCIOCULTURAL DA ESCOLA BÁSICA 2 3 MIGUEL TORGA E DOS 
SEUS PÚBLICOS-ALVO 

 
 
A escola representa o segundo grande espaço de socialização dos jovens 

alunos, sendo o primeiro a família. É nestes dois espaços, por vezes sem fronteiras 

definidas, que ao longo do seu percurso de vida, os jovens vão formando “modos de 

pensar, sentir e agir”, “moldados” pela realidade em que estão inseridos e que lhes 

poderá traçar percursos diferenciados.  

 

1. Caracterização da Escola Básica 2 3 Miguel Torga 
 

 
Em termos de enquadramento histórico, sabemos através do seu Projecto 

Educativo (2009/2012), que a escola entrou em funcionamento a 21 de Setembro de 

1992  com a designação de Escola Preparatória e Secundária (C+S) de Casal de S. 

Brás, sendo constituída na altura por 60 docentes, 830 discentes, 5 funcionários 

administrativos e 16 auxiliares de acção educativa. Abriu com 30 turmas dos 5º, 6º, 

7º e 8º  anos.  

Sendo gerida inicialmente por uma Comissão Instaladora, a escola elegeu o 

seu primeiro Conselho Directivo no ano lectivo de 1993/94, tendo este órgão passado 

a designar-se por Concelho Executivo em 1999/2000, ao abrigo do disposto no artigo 

nº 11, do Decreto-Lei nº 115-A/98 de 4 de Maio e homologado pelo Sr. Director da 

DREL. 

Nos primeiros anos de funcionamento, a população escolar aumentou 

gradualmente, tendência que se inverteu  a partir do ano lectivo de  1998/99. 

No ano de 1997/98 foi aprovada, ao abrigo do Despacho 380/97 de 14 de 

Maio, uma nova toponímia, Escola  Básica dos 2º e 3º Ciclos de Miguel Torga- Casal 

de S. Brás. A sessão solene da adopção do novo nome foi presidida pela filha do 

patrono da escola (Miguel Torga), Professora Doutora Clara Rocha, e pelo então 

Secretário de Estado, Dr. Oliveira Martins. Inserindo-se esta escola num bairro cuja 

toponímia recorda personalidades importantes da actualidade, decidiu a comunidade 

escolar escolher o escritor Miguel Torga, para seu patrono, cuja vida e obra é 

referência fundamental para as gerações do presente e do futuro.  
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Em 1997/98, a Escola participou na EXPO '98 com o projecto “Terra à Vista” 

e, em  2002/2003, acolheu os participantes na Gimna-Estrada.  

A proposta de constituição do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, feita 

em Janeiro de 2004, foi aprovada em Fevereiro do mesmo ano. Na sua constituição 

pesaram não só factores de proximidade geográfica, mas também de equilíbrio social 

e étnico. Tal facto aponta, numa primeira abordagem, mais para uma identidade onde 

predomina a diversidade do que a unidade da população escolar das várias escolas.  

Oficialmente, o Agrupamento entrou em funcionamento a 6 de Julho de 2004 

e actualmente é constituído pelos seguintes estabelecimentos de ensino: Escola Básica 

dos 2º e 3º ciclos de Miguel Torga de Casal de S. Brás, Escola Básica do 1º ciclo de Artur 

Martinho Simões, Escola Básica do 1º ciclo Ricardo Alberty (Boba) e Jardim-de-Infância de 

S. Brás. 

A escola EB 2/3 Miguel Torga, inscreve-se nos denominados Territórios 

Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), criados pelo Despacho 147 B/ME/96. 

Segundo o mesmo, o processo educativo nas sociedades democráticas tem como 

finalidade o desenvolvimento e a formação de todos os cidadãos em condições de 

igualdade de oportunidades e no respeito pela diferença e autonomia de cada um, 

importando por isso, criar condições que permitam garantir a universalizar a 

educação básica de qualidade e promover o sucesso educativo de todos os alunos e, 

muito particularmente, das crianças e dos jovens que hoje se encontram em situações 

de risco de exclusão social e escolar. Com efeito, os contextos sociais em que as 

escolas se inserem condicionam a atitude dos alunos face ao processo educativo 

institucional e formal, verificando-se que em áreas social e economicamente 

carenciadas ou integradas em processos de transformação socioeconómica o sucesso 

educativo é muitas vezes reduzido, situação igualmente constatável em zonas com 

número significativo de alunos de diferentes etnias, filhos de migrantes ou filhos de 

populações itinerantes.  

O projecto TEIP19 visa a consecução de quatro objectivos centrais: a melhoria 

do ambiente educativo e da qualidade das aprendizagens dos alunos; uma visão 

integrada e articulada da escolaridade obrigatória que favoreça a aproximação dos 

seus vários ciclos, bem como da educação pré-escolar; a criação de condições que 

favoreçam a ligação escola-vida activa; a progressiva coordenação das políticas 

                                                      
19 Vide Projecto TEIP in http://www.eb23-miguel-torga.rcts.pt/ 
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educativas e a articulação da vivência das escolas de uma determinada área 

geográfica com as comunidades em que se inserem. 

A Escola em análise, fica localizada na Freguesia do Casal de São Brás, a 

Norte do Concelho da Amadora que, por sua vez, se encontra inserido na Área 

Metropolitana de Lisboa Norte. 

Inserida em meio urbano, na periferia da cidade da Amadora, a escola EB 2/3 

Miguel Torga, está implantada no centro do Casal de São Brás, constituindo-se como 

a escola/ sede das quatro escolas que compõem o Agrupamento Vertical de Escolas 

Miguel Torga, que já foram supra expostas. 

Relativamente à população escolar, sabemos que a maioria dos alunos que 

frequentam a escola, são provenientes de Casal de São Brás e do bairro social, 

Urbanização Casal da Boba, situado em frente à mesma. Este último, construído em 

2000/2001 para realojar famílias de três bairros degradados, a saber, Fontaínhas, 

Bairro Azul e Alto dos Trigueiros. Este facto contribuiu para reestruturar a 

composição sociocultural tanto da freguesia, como da escola. 

Segundo os Censos de 2011 Resultados Provisórios20, o total de moradores da 

Urbanização Casal da Boba são cerca de 26263, compostos na sua maioria por 9831 

famílias, de baixo estrato socioeconómico, com um nível de escolaridade baixo, 

muitas delas imigrantes de ex-colónias portuguesas, com especial destaque para 

Cabo Verde. Predominam tendencialmente as famílias monoparentais, muitas delas 

desestruturadas e com tendência à disfuncionalidade. 

É um espaço culturalmente heterogéneo, com uma forte densidade 

populacional, composto por imigrantes de várias proveniências, sendo que 76% do 

total de imigrantes do bairro, corresponde a indivíduos dos Países Africanos de 

Língua Portuguesa (PALP). 

O facto de representar a confluência de três bairros de zonas distintas 

aumentou, ainda mais, a dificuldade de adaptação dos novos moradores, uma vez que 

se depararam com grandes mudanças, não só ao nível dos espaços que têm de 

partilhar mas também e sobretudo das relações inter-pessoais. 

Em consequência do supracitado, o “Bairro da Boba”, como é vulgarmente 

denominado, passou a ser conotado como um território à parte, isolado e temido, 

                                                      
20 Vide  www.cm-amadora.pt 
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onde prolifera uma população de baixos recursos económicos, exposta de várias 

maneiras à exclusão social. 

A maior parte da população activa encontra-se sobretudo a trabalhar na 

construção civil, indústria e serviços de limpeza doméstica, embora o desemprego 

seja uma realidade muito presente e a ter em conta. 

Neste contexto onde as expectativas sociais, em geral, são baixas, a 

população jovem apresenta alguns problemas relacionados com o abandono escolar, 

elevado índice de gravidezes na adolescência, ausência ou inadequação de práticas 

parentais, consumo e tráfico de estupefacientes e comportamentos de risco 

generalizados. 

Relativamente aos acessos e às condições do espaço envolvente, podemos 

constatar que a escola se encontra bem localizada a nível de transportes rodoviários, 

tem o Metro perto e vias rápidas em óptimas condições. O espaço envolvente 

caracteriza-se por construção vertical e poucos espaços verdes. Também observamos 

lojas de pequeno comércio, como mercearias, cafés, papelarias, entre outras. Uma 

esquadra da Policia de Segurança Publica (PSP) e o Centro Cultural Roque Gameiro, 

construído com o objectivo de facilitar a inserção dos moradores na comunidade. 

A escola é composta por três edifícios em alvenaria, a saber, os Blocos A, B e 

C, de dois pisos cada, onde decorrem a maior parte das aulas. Um Pavilhão Gimno-

Desportivo e um balneário exterior. 

Em termos de condições internas e externas, observamos que, os edifícios 

apresentam uma boa manutenção, são amplos, higienicamente bem cuidados, com 

bastantes espaços verdes e sem sinais de vandalismo. 

No inicio do ano lectivo, 2010/2011, estavam inscritos na Escola Básica 2/3 

Miguel Torga, 702 alunos. Deste total, 639 frequentam o ensino regular e 61 

frequentam os Cursos de Educação e Formação (CEF’s). 

A totalidade dos alunos que frequentam a Escola EB 2/3 Miguel Torga 

encontra-se distribuída por 31 turmas, sendo o número médio de alunos por turma de 

23 no ensino regular e 16 nas turmas de CEF’s. No mesmo ano lectivo de referência, 

o total de docentes compunha-se de 89 profissionais, sendo que deste total, 63 

estavam em condição de efectivos e os restantes 26, eram contratados. 
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Relativamente ao pessoal não docente, podemos contabilizá-los em 1 

psicólogo, 1 vigilante, 8 funcionários administrativos e 21 auxiliares de acção 

educativa.  

A estrutura interna da Escola EB 2/3 Miguel Torga, está organizada em 

quatro órgãos de chefia: Conselho Geral, Direcção, Conselho Pedagógico e o 

Conselho Administrativo. 

O Conselho Geral é o órgão de direcção estratégica responsável pela 

definição das linhas orientadoras da actividade do Agrupamento, assegurando a 

participação e representação da comunidade educativa nos termos e para os efeitos 

do nº 4 do artigo 48º da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

A Direcção, composta por um Director, subdirector e adjuntos, é o órgão de 

administração e gestão do Agrupamento nas áreas pedagógica, cultural, 

administrativa e financeira e patrimonial. 

O Conselho Pedagógico é o órgão da coordenação e supervisão pedagógica e 

orientação da vida educativa do Agrupamento, nomeadamente nos domínios 

pedagógico ou didáctico, de orientação e acompanhamento dos alunos e da formação 

inicial e contínua do pessoal docente e não docente 

O Conselho Administrativo é o órgão de administração e gestão do 

Agrupamento com competência deliberativa em matéria administrativo-financeira. 

Das estruturas de coordenação educativa, fazem parte os Departamentos 

Curriculares: Departamento de Educação pré-escolar, Línguas, Matemática e 

Ciências Experimentais, Expressões, Departamentos Curriculares, Serviços 

Especializados de Apoio ao Ensino e por fim, o Departamento de Ciências Sociais e 

Humanas; os Conselhos de Turma; Conselho de Directores de Turma; e o Conselho 

de Docentes por ano de escolaridade. 

O Regulamento Interno21, que acabámos definir em linhas gerais, o Projecto 

Educativo22, e o Projecto Curricular23, são os principais documentos orientadores da 

comunidade educativa, dado que espelham a realidade da escola, ao nível de todas as 

problemáticas. A isto juntamos os projectos futuros que a escola pretende 

desenvolver e melhorar. 

                                                      
21 Vide  http://www.eb23-miguel-torga.rcts.pt/ 
22 Idem 
23 Idem 



Portugal: Da 1.ª República à Ditadura Militar  
Estratégias de Ensino-Aprendizagem em Contextos Culturais Multiétnicos 

__________________________________________________________________________________ 

55 
 

O Projecto Educativo (PE) constitui-se como um documento definidor de 

uma margem de autonomia que permite aos estabelecimentos escolares 

compreenderem o seu funcionamento e estabelecerem os princípios e as linhas 

orientadoras que enquadrem os seus projectos pedagógicos e curriculares assim com 

os planos de formação e de actividades, numa afirmação da sua identidade e 

autonomia. O PE é uma aposta na especificidade das escolas que compõem o 

Agrupamento Miguel Torga da Amadora, permitindo criar formas particulares de 

acção através das quais será possível assegurar o cumprimento dos objectivos 

educacionais da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE). É também uma 

oportunidade para explicitar valores comuns, dar coerência e intencionalidade às 

actividades da escola, mobilizar recursos locais, definir e dar sentido às acções 

educativas, implicando uma maior participação da comunidade. 

Este documento defende um contrato entre todos os actores e parceiros da 

comunidade com vista a atingir metas comuns devendo, por isso, resultar do diálogo 

entre os diversos elementos da escola, o qual deverá ter por base o diagnóstico da sua 

situação. Tais metas derivam de determinados princípios e valores educativos que se 

traduzirão nos planos de actividades, no plano curricular e no plano de formação.  

O Projecto Educativo da escola Miguel Torga identifica como problemas 

fundamentais a elevada taxa de insucesso escolar, nomeadamente no 7º ano; o 

abandono escolar; a indisciplina, e por fim o débil funcionamento de alguns serviços. 

Na tentativa de resolver estes problemas, o mesmo documento apresenta algumas 

medidas: a promoção do sucesso escolar; o combate ao abandono escolar; entre 

outras. Outro dos problemas fundamentais é a fraca participação dos pais e 

encarregados de educação nas reuniões, na justificação de faltas dos alunos e sempre 

que a sua presença é solicitada pelos Directores de Turma. A Associação de pais é 

praticamente inexistente. 

Consciente da importância do seu papel, o Agrupamento tem procurado 

inverter esta tendência de insucesso, implementando actividades e projectos que 

visam promover a responsabilidade, o empenho e uma integração harmoniosa e bem 

sucedida dos alunos no espaço escolar. 

O Projecto Curricular do Agrupamento de Escolas Miguel Torga da Amadora 

(2009/2010) visa adaptar o Currículo Nacional do Ensino Básico à realidade de cada 

um dos estabelecimentos de ensino que o compõem, ou seja, tendo em conta o 
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contexto socioeducativo das escolas do agrupamento, pretende-se concretizar o 

direito à educação e à igualdade de oportunidades no acesso e no sucesso escolares, 

em articulação com o Projecto Educativo e com o Plano Anual de Actividades. Os 

princípios e valores que norteiam as grandes intenções educativas do Projecto 

Educativo são: a igualdade de oportunidades na aquisição do saber científico e social 

para o sucesso educativo de todos os alunos, procurando combater e minorar os 

factores de insucesso; a tolerância e respeito pelos outros, promovendo valores, 

atitudes, práticas de solidariedade, de trabalho, civismo e experiências de vida 

democrática numa perspectiva de educação para a cidadania.  

Neste sentido, a gestão curricular deve ter em conta as seguintes 

competências prioritárias e estratégias de actuação: valorizar a Língua Portuguesa na 

sua componente de comunicação oral e escrita; melhorar a competência matemática; 

promover a aquisição e interiorização de métodos de trabalho; desenvolver atitudes 

consentâneas com uma cidadania activa, consciente e responsável, propiciando a 

socialização e integração de todos os alunos. 

O Plano Anual de Actividades do agrupamento é um dos instrumentos da sua 

autonomia que permite a concretização anual dos objectivos e actividades definidas 

no seu Projecto Educativo. 

Ao nível das actividades extra-curriculares podemos observar que a escola 

apresenta uma grande variedade de ofertas, Teatro, Percussão, Madeiras, Rádio, 

Futsal, Voleibol, Judo, Fundação Benfica, RAP, Breakdance, Orquestra Geração e 

OG/Coro, perfazendo doze actividades no total. No final do primeiro período de 

2011/2012 existiam 266 alunos inscritos nas actividades extra-curriculares. 

Para que estas e outras actividades sejam possíveis, a escola conta com 

numerosos patrocínios, nomeadamente a Câmara Municipal da Amadora, Fundação 

Gulbenkian, Escola Superior de Educação de Lisboa, UMAR, Unidos de Cabo-

verde, entre outros.  

Os recursos físicos da Escola Básica 2 3 Miguel Torga são razoáveis, mas 

segundo os professores com quem falámos são insuficientes, tal como se apresentam 

no seguinte quadro:  
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              Quadro 2:  Recursos físicos da Escola EB 2/3 Miguel Torga 

 

 

18 salas de aula gerais. 
 
21 salas de aula específicas: 
1 sala de EMRC (11) 
2 salas de EV (19A, 23) 
3 salas de EVT (1,2 e 3) 
1 sala de audiovisuais (EVT5) 
1 sala de Ed. Tec. (EVT4) 
3 laboratórios (1 FQ e 2 CN) 
1 sala de Geografia (14A) 
2 salas de Ed. Musical (3 e 4) 
2 salas de informática (8 e 28) 
1 sala de História (14) 
1 sala Gímnica 
1 sala de Ed. Física 
1 salão de cabeleireiro 
1 sala de estudo (25) 
 
1 Sala convívio de alunos 
 
1 Sala professores com bar 
 
12 Gabinetes 
1 sala de apoio (24) 
1 gab. de vídeo e fotografia 
 
 

 
1 gab. de dir. de turma 
1 gab de recepção a EE 
1 gab. do SPO / NAE 
1 gab.de direcção 
2 gab. de reuniões 
1 gabinete médico 
1 portaria 
1 bufete 
1 PBX 
 
1 Papelaria 
1 BE/CRE 
1 Reprografia 
1 Refeitório 
Vários arrumos de material 
Vários WC 
1 Pavilhão Gimno-Desportivo 
1 Campo de jogos exterior 
61 PCs e 13 impressoras 
Equipamento de som 
40 Projectores multimédia 
3 Câmaras de vídeo 
3 Máquinas fotográficas (1 digital) 
18 TVs, 13 vídeos e 6 DVDs 
Ligação Internet (ADSL) 
 

 
Fonte:   http://www.eb23-miguel-torga.rcts.pt/ 

 
 
 

Relativamente aos Centros de Recursos Educativos, sabemos que no quadro 

dos objectivos definidos pelo Projecto Educativo do Agrupamento, a escola em 

análise coloca à disposição dos seus alunos a Biblioteca Escolar/Centro de Recursos 

Bibliográficos (BE/CRE). É um local onde os alunos podem consultar materiais em 

diversos suportes e está disponível a toda a comunidade escolar, podendo ser 

utilizado para actividades curriculares, extra-curriculares e ocupação dos tempos 

livres. Dispõe ainda de vários espaços específicos, atendendo á necessidade de 

realização de actividades diversificadas, mais especificamente, nas seguintes áreas: 

Biblioteca, Videoteca, Audioteca e Produção Gráfica. Deixamos uma constatação 
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que consideramos importante, das diversas vezes que nos deslocámos à Biblioteca, 

em horários distintos, esta estava sempre cheia de alunos. 

 

2. Caracterização socio-demográfica e económica da Turma 9.º 3 
 

 
No âmbito da observação desenvolvida na Escola 2,3 Miguel Torga, nos dias 

23, 24 de Outubro e 2 de Novembro de 2012 (antes das aulas por nós asseguradas) e 

5, 6 e 7 de Dezembro de 2012 (depois das aulas por nós leccionadas), a turma 3 do 

9.ºano de escolaridade do ensino básico, foi alvo de uma observação de carácter 

naturalista, num total, de seis aulas de 45 minutos cada, no sentido de complementar 

os dados do Plano Curricular de Turma e os Processos de Matrícula do 9.º3 

(2012/2013) facultados pela Professora Cooperante, bem como pela Directora de 

Turma (DT). Processo que se revelou de extrema importância para melhor 

caracterizar a turma em análise. 

A observação naturalista é genericamente uma simples observação do 

comportamento de indivíduos em circunstâncias da sua vida quotidiana, que, em 

traços gerais, implica uma recolha de dados, através da observação directa, 

privilegiando a acumulação da informação registada, em detrimento do princípio da 

selectividade (Estrela, 1994). 

Foram registados os conteúdos leccionados, os recursos, as actividades, as 

reacções, alguns comentários dos alunos e do professor e momentos em que a aula 

sofreu interrupções do exterior. 

Era nosso objectivo compreender a dinâmica da sala de aula, mas também 

uma das inúmeras maneiras de como se pode organizar e fazer decorrer uma aula de 

História. 

Estamos conscientes, que perante a imensidão de variáveis que estão 

presentes na dinâmica da sala de aula, quer entre professores e alunos, quer entre os 

mesmos, nunca será possível observar e registar tudo. 

Procurámos então centrar a nossa observação e análise na aula, ou seja, na 

relação professor/aluno, na forma como comunicam, como são expostos e articulados 

os conteúdos, se os alunos estão motivados, se participam, se existe respeito mútuo, 

que recursos e actividades são desenvolvidos, se o clima da sala de aula é propício ao 

processo ensino-aprendizagem. 
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Conscientes de que não existem modelos únicos, porque também não existem 

duas turmas iguais, observar o 9.º 3, além de ser a turma para a qual iríamos 

planificar cerca de 10 aulas, significou uma experiência particularmente gratificante 

e interessante. Não pelo modelo adoptado, ou pelos conteúdos abordados, mas pela 

possibilidade de observar exteriormente a sua dinâmica específica e constatar 

directamente que, realmente “tudo se passa na sala de aula”. 

A turma, apelidada pela Professora Cooperante, como “uns queridos mas 

muito calões”, apresenta-se bastante participativa e dinâmica. 

De um modo geral, as aulas obedeceram sempre à mesma sequência. No 

início a Professora ditava o sumário, dizia o número da lição e clarificava os 

objectivos da aula, procurando assim captar a atenção dos alunos para os conteúdos. 

De seguida, conduzia a turma a recordar os assuntos abordados na(s) aula(s) 

anterior(es), permitindo assim um enquadramento dos conteúdos a tratar. 

No decorrer da aula realizaram-se sempre actividades de consolidação, como 

leitura de documentos do Manual e exercícios do Caderno de Actividades. É 

importante referir que, frequentemente, para esclarecer as dúvidas dos alunos, a 

Professora recorria a exemplos do quotidiano ou da realidade actual. 

No decorrer das aulas, não se registaram situações de indisciplina dignas de 

registo24. A assiduidade é praticamente total e a falta de material, excepto em um ou 

dois casos, não se verifica. 

Aquando das observações, ficámos sem certezas relativamente aos alunos 

assumirem ou não, lugares fixos na sala de aula. Ficámos com a sensação que estes 

preferem os lugares onde habitualmente se sentam, ou seja, não há rigidez na 

atribuição de lugares fixos. 

A Professora promoveu sempre o dinamismo e a concentração durante as 

aulas, o que permitiu a inexistência de espaços ditos mortos. Ficou perceptível para 

nós que não estivemos presentes no início do ano lectivo, que as regras dentro da sala 

de aula e a interacção entre Professora e alunos, embora de alguma proximidade, 

tinham sido bem definidas e entendidas por todos. 

Da análise dos dados recolhidos e da observação de carácter naturalista 

constatou-se que: 

                                                      
24 Exceptuando as conversas paralelas, as risadas habituais e alguma desatenção, não se 
verificaram faltas de respeito nem de educação para com o professor nem dos alunos entre si, ou 
outras manifestações que consideremos de visível indisciplina. 
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A Turma 9.º 325 era composta inicialmente por 27 alunos. Contudo, há data 

desta planificação, tinham desistido três alunos, perfazendo um total actual de 24 

alunos. Deste total, 45,8 %, isto é, 11 alunos são do género masculino e 54,2 %, ou 

seja, 13 alunos, inscrevem-se no género feminino. Trata-se de uma turma de 

português língua não materna.  

Relativamente à média de idades, constatamos que esta se situa nos 15 anos.  

A nacionalidade que predomina na turma é a portuguesa, com 75,0 %, (18) 

embora muitos destes alunos tenham progenitores naturais dos PALOP. Existem, 

contudo, outras nacionalidades como: ucraniana, 4,2 % (1), angolana, 4,2 % (1), 

chinesa, 4,2 % (1), paquistanesa, 4,2 % (1) e cabo-verdiana, 8,3 % (2). 

Segundo o Plano Curricular de Turma (PCT) (2011/2012), o número total de 

alunos inscritos eram 26. A incidência de retenções contabilizou-se em 2 alunos, ou 

seja, 7,7%. Segundo o mesmo documento, o número total de alunos que 

beneficiaram da Acção Social Escolar, foi de 15, isto é, 57,7%. 

Podemos ainda constatar que no corrente ano lectivo, 3 alunos (12,5%), 

beneficiam de um Plano de Acompanhamento de Disciplinas. 

Relativamente ao papel do Encarregado de Educação, constatámos que, em 

vinte e quatro alunos, a mãe figura como responsável, 14 (58,3%) seguido do pai, 5 

(20,8%) dos tios 2 (8,3), a avó, 2 (8,3) e do padrasto 2 (4,2%).  

No que respeita ao grau de escolaridade dos pais dos alunos, consultámos os 

seus Processos de Matrícula (2012/2013)26 e concluímos que:  39,6 % dos pais (mãe 

e pai), ou seja, 19 pais apresentam habilitação desconhecida; 22,9 % (11), têm o 1.º 

Ciclo; 4,2 % 2), têm o 2.º Ciclo; 8,3 % (4), referem ter o 3.º Ciclo; 16,7 % (8), dizem 

ter o Secundário e finalmente 4,2 % (2), apresentam formação superior. 

Relativamente à nacionalidade dos progenitores dos alunos constatamos que, 

a grande maioria têm nacionalidade portuguesa, embora como referimos 

anteriormente muitos destes pais sejam naturais dos PALOP, 17 (35,4%) 

principalmente de Cabo Verde. Assim, 32 progenitores (66,7%), têm nacionalidade 

portuguesa, seguidos de 8 (16,7%) provenientes dos PALOP, Ucraniana 2 (4,2), 

Chinesa 2 (4,2%), Paquistanesa 2 (4,2%) Brasil 1 (2,1%) e outros países africanos 1 

(2,1%). 

                                                      
25 Vide Anexo 1 – Caracterização dos alunos do 9.º 3, p. 118 
26 Vide Anexo 2 – Caracterização socioeconómica das famílias dos alunos, p. 120 
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No que diz respeito à profissão do pai, verificamos que a grande maioria 

apresenta profissão desconhecida, 11 (45,8%), 8 (33,3%) trabalham na construção 

civil e os restantes 7 (29,2%), têm actividades variadas do sector terciário:  limpezas, 

fotógrafo, vendas e engenheiro mecânico. A situação na profissão, divide-se em 10 

(41,7%) como desconhecida, 8 (33,3%) trabalham por conta de outrem, 4 (16,7%) 

trabalham por conta própria, 1 (4,2%) está reformado e finalmente 1 (4,2%) declara à 

data estar desempregado, conforme o seguinte quadro: 

 

Quadro 3  - Perfil socioprofissional das famílias dos alunos do 9.º 3 (pai) 

 

 Situação na Profissão 

Profissão desconhecida 41,7 % 

Trabalhador p/ conta outrem 16,7 % 

Trabalhador p/ conta própria 4,2 % 

Reformado 4,2 % 

Desempregado 4,2 % 

           Fonte: Processos de Matrícula (2012/2013) 

 

Na mesma categoria, a situação da mãe revela-se mais diversa, assim: 5 

(20,8%) revelam profissão desconhecida, 5 (20,8%) trabalham na restauração, 4 

(16,7%) declaram não ter profissão, 3 (12,5%) dedicam-se a vendas e as restantes 7 

(29,2%) são administrativas, fazem limpezas, trabalham na banca, uma é professora e 

uma outra directora de empresa. A situação na profissão em comparação com os pais 

revela que as mães são mais activas. Temos 14 (58,3%) das mulheres a trabalhar por 

conta de outrem, 4 (16,7%) domésticas, 3 (12,5%) como situação desconhecida, 2 

(8,3) trabalham por conta própria e 1 (4,2%) está reformada, de acordo com o 

Quadro 4. 
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Quadro 4  - Perfil socioprofissional das famílias dos alunos do 9.º 3 (mãe) 
 

 Situação na Profissão 

Trabalhadora p/ conta outrem 58,3 % 

Doméstica 16,7 % 

Profissão desconhecida 12,5 % 

Trabalhadora p/ conta própria 8,3 % 

Reformada 4,2 % 

Fonte: Processos de Matrícula (2012/2013) 

 

Para melhor caracterizarmos a turma 9.º 3 gostaríamos de ter completado 

estes dados com outros que nos pareciam pertinentes, a saber, o tipo de família 

(monoparental, nuclear, alargada), data de chegada a Portugal (dos pais e dos alunos) 

e tempo de permanência no país, número de filhos por agregado, entre outros. Porém, 

isto não nos foi possível de concretizar porque a própria escola não dispõe destes 

registos. 

Tendo em conta o supra exposto podemos confirmar o que havia sido descrito 

no primeiro capítulo deste relatório, ou seja, a maioria dos alunos da turma 9.º3 são 

provenientes de classes sociais ditas desfavorecidas, não havendo, por isso, uma 

acentuada estratificação social entre eles. Tal não implica, como também ficou 

patente pelos dados referidos, que a heterogeneidade cultural, com tudo o que a 

mesma implica, não seja uma realidade dentro da sala de aula. Portanto, a 

heterogeneidade discente na turma em análise tem tendencialmente o seu enfoque na 

etnia e não na condição socioeconómica. 

 

3. Actividades Associadas ao Exercício da Docência 

 
A escola é muito mais do que a sala de aula e as disciplinas que surgem no 

horário das diferentes turmas. Neste sentido, ser docente implica participar nos 

múltiplos acontecimentos da vida da mesma. 

Considerámos algumas das actividades associadas ao exercício da docência, 

de carácter formal e informal que desenvolvemos na Escola Básica 2,3 Miguel 
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Torga, da máxima importância, quer para fazermos a planificação, quer para 

percebermos alguns fenómenos acerca dos contextos escolares.  

Entende-se por actividades formais, aquelas que ocorrem em espaços 

escolares e que acontecem de forma intencional e com objectivos determinados, 

sendo que as actividades informais serão o seu oposto. 

Nas actividades formais, considerámos as aulas a que assistimos da turma 9.º 

3, com a Professora Cooperante, referidas anteriormente neste relatório, as reuniões 

com a mesma, que se revelaram da máxima importância e as três reuniões a que 

assistimos, a primeira uma Reunião de Departamento, a segunda uma Reunião do 

Concelho Intercalar de Turma, relativa ao 9.º 1 (turma com a qual trabalhámos em 

Geografia) e finalmente uma Reunião de Concelho de Turma de Avaliação do 9.º 3. 

As reuniões com a Professora Cooperante revelaram-se extremamente 

profícuas. Os assuntos abordados centraram-se em torno das planificações das aulas a 

assegurar por nós, calendarização, estratégias de abordagem dos conteúdos, 

exemplificação e feedback dos powerpoint, características da Turma 9.º 3, entre 

outras. Não contabilizámos as horas de contacto e muito menos os inúmeros mail e 

telefonemas trocados, porque seria impossível fazê-lo. 

Consideramos que todos estes momentos, apesar de perseguirem objectivos 

diferenciados, foram da máxima importância para um futuro professor de 

História/Geografia. Do ponto de vista prático, despertou-nos para realidades de 

funcionamento institucional que desconhecíamos. Do ponto de vista dos afectos, fez-

nos ter mais certezas acerca da nossa carreira como professores e da nossa 

proximidade com estes contextos escolares tão heterogéneos.  

Nas actividades informais distinguiremos: 

No dia internacional da Eco escolas, dia 7 de Novembro de 2012, assistimos 

ao içar da bandeira verde (símbolo das Eco escolas), na entrada da escola, 

acompanhada pelo Grupo de Percussão. 

Este projecto tem como objectivo promover a cidadania através da 

participação em actividades de sensibilização e adopção de boas práticas de 

sustentabilidade do planeta Terra. Achámos comovedor, empolgante e extremamente 

importante do ponto de vista dos objectivos e das sociabilidades geradas. 

No dia 22 de Novembro, embora a calendarização do projecto fosse de dia 21 

a 25 de Novembro, assistimos no âmbito do Projecto Comenius – Let´s Click, a uma 
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actuação do grupo de coral da escola. Este projecto, consiste no intercâmbio entre 

escolas de Portugal, Estónia, Polónia e Hungria e visa desenvolver o conhecimento 

cultural, cientifica e a criatividade através do intercâmbio com outros países 

europeus. Pelos mesmos motivos supracitados, considerámos esta actividade muito 

interessante. 

Contabilizamos também como actividades informais, as idas ao bairro para 

observação dos contextos sociais, como as pessoas se apropriam do espaço, que 

características têm as mesmas, quais são as suas práticas, entre outros; as conversas 

com outros professores, para além dos cooperantes, dentro da sala de professores e 

nos intervalos, acerca das realidades escolares, da profissão de professor, da nova 

legislação, entre tantos outros assuntos; as idas à biblioteca da escola, para 

percebermos o grau de adesão dos alunos, as actividades calendarizadas e como é 

vivido aquele espaço pelos mesmos; os percursos pelo “recreio”, para entendermos, 

observando, como os alunos privilegiavam os seus momentos de lazer; as conversas 

informais que mantivemos com os mesmos, neste contexto ou muitas vezes à saída 

das aulas, fora do espaço escolar, acerca da nossa permanência, ou não, na escola 

para o ano, para nos mostrarem fotografias dos irmãos mais novos, para saberem 

mais de nós e nós deles; as idas ao café em frente à escola, para percebermos o que 

fazia os alunos irem a correr no intervalo para o mesmo: o gosto por consumirem 

uma marca de gelados de gelo com sabor a frutas, muito apreciada por todos; uma 

ida à biblioteca Fernando Piteira Santos27, para que nos dissessem se esta tinha muita 

procura por parte dos alunos da escola; observámos por fim, que nenhum dos alunos 

sai da escola, no intervalo das aulas, para fumar. Em comparação com outros 

contextos escolares que conhecemos, achamos muito interessante este fenómeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
27 A Biblioteca Fernando Piteira Santos localizada no Bairro Casal da Boba, além de disponibilizar 
serviço de leitura, a utilização de meios informáticos e multimédia, acolhe diversas iniciativas 
relacionadas com projectos sociais e comunitários, como actividades sobre alfabetização, planeamento 
familiar e saúde, no sentido da reinserção e integração social da população residente no Casal da 
Boba. Foi-nos dito que a aderência não era muito grande, a menos que houvesse contrapartidas. 
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CAPÍTULO III – PLANIFICAÇÃO DA UNIDADE DIDÁCTICA: 
PORTUGAL – DA 1.ª REPÚBLICA À DITADURA MILITAR 

 

 
A experiência educativa que seguidamente se descreve teve lugar na Escola 

Básica 2 3 Miguel Torga, no Casal de São Brás – Amadora, entre os dias 23 de 

Outubro de 2010 e 07 de Dezembro do mesmo ano, sob a orientação da Professora 

Cooperante Ana Paula Casaca. 

 

1. Planificação Didáctica 

 

Face aos vertiginosos ritmos de mudança social, tecnológica, científica, 

política, e de mentalidades, a História experimenta actualmente, importantes desafios 

didácticos. As gerações actuais, cada vez mais heterogéneas, são em consequência, 

mais que as precedentes, socialmente inquietas. Sofrem, gozam, acusam a mudança 

e, a seu modo, navegam e conhecem um mundo que se tem feito pequeno.  

Neste contexto de mudança, falar da evolução dos sistemas de 

ensino/aprendizagem institucionais, é obviamente delicado porque qualquer mudança 

planeada de modo estático corre o risco de se transformar em obsoleta, mesmo antes 

de ser posta em prática. Assim, qualquer intenção de progresso no ensino, deve 

desenvolver-se com elasticidade, ou seja, com capacidade para abraçar mudanças e 

enquadrá-las dentro de pressuposto gerais. As reformas educativas, desenvolvidas em 

diversos países desde os finais do século XX, assumem as bases para poder assumir 

situações de mudança dentro da mudança. As actuais propostas de conteúdos, ao 

contrário das tradicionais, são claras e assentam em novas áreas do conhecimento do 

meio social. 

Nos novos horizontes definidos pelas reformas do sistema educativo podem 

superar-se antigos padrões. A História, ciência com uma ampla experiência de 

ensino, está agora mais aberta, trocando as ideologias pelas mais fecundas 

influências das mais diversas ciências sociais. Isto permite dar um passo enorme, no 

sentido de uma concepção mais aberta para enfrentar os desafios do mundo actual em 

constante mudança e a própria comunidade cultural. Neste contexto, toma o 

protagonismo a dimensão cientifica dos conteúdos e adquirem importância novas 
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escalas de objectos de estudo, como a própria comunidade e a própria sociedade que, 

devem conhecer-se e sobre as quais se pode directamente experienciar.  

Os novos marcos do sistema educativo possibilitam apontar metas, contudo, 

não garantem obviamente por si mesmos um êxito, uma vez que, os 

constrangimentos são múltiplos. Por exemplo, as actuais abordagens educativas 

comportam um desafio óbvio para os professores, ao implicarem mudanças de 

mentalidade e atitude, mas também, a própria História precisa acreditar que é uma 

disciplina socialmente útil e imprescindível na construção de uma cidadania de 

qualidade, logo, é indispensável para o desenvolvimento de cidadãos responsáveis e 

activos no mundo actual e futuro. 

Tendo em conta o supracitado, o ideal é superar-se o relato ideológico linear, 

acientífico e arbitrário, a favor de planificações científicas que ponham ênfase na 

metodologia. Este, deve ser o principal interesse/desafio dos actuais curricula de 

História. Neste sentido, os professores têm um papel importante de reorientação das 

suas actividades, como por exemplo, fazer propostas compatíveis com os necessários 

aprofundamentos de conteúdos. Daí a necessidade e a importância de planificar, 

sequenciar, optar. A definição de uma situação de equilíbrio entre os saberes básicos, 

ou seja, que devem conhecer-se e as temáticas que devem aprofundar-se para 

conseguir uma optimização metodológica, é sem dúvida, uma das principais 

problemáticas que, surge quando o professor planifica uma sequência de aulas. 

O futuro exige que, o professor atenda com especial interesse à formação, 

autoformação e preparação continuada. As abordagens procedentes da 

psicopedagogia, devem ser tidas em conta, em conjunto com os principais avanços 

que se operam nos campos científicos disciplinares da sua área pedagógica e com os 

diferentes contextos escolares. 

Pela primeira vez, é possível desenvolver o ensino/aprendizagem da História, 

numa chave científica/instrutiva. A organização de conteúdos, conceitos e sistemas 

conceptuais, por um lado, e de procedimentos, por outro, indicam que, os saberes 

conceptuais e o método formam a coluna vertebral do ensino. Um saber articulado 

com o método científico é absolutamente fundamental na formação dos indivíduos, 

na medida em que, os apetrecha de uma racionalidade que implicitamente permitirá 

ao mesmo optar, frente aos desafios da vida, com reflexão e critério.  
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Por outro lado, a dimensão implicitamente educativa, inerente a toda a 

formação científica, vem complementada por uma formação explicitamente 

educativa que incorporam os desenhos curriculares contemporâneos. Com efeito, a 

consideração das atitudes, valores e normas, na avaliação assim o indicam. O ensino 

é concebido como instrução científica, mas também, como educação democrática e 

de valores, educação que, se desenvolve dialecticamente em paralelo com a 

instrução. 

Naturalmente, o currículo é a pedra angular que, permite a articulação de 

todos estes processos complexos. Dito de outro modo, a selecção de determinados 

saberes e a promoção de determinados valores, efectuada através de uma cosmovisão 

sociopolítica incidem, naturalmente no que, deve ensinar-se e como deve ensinar-se, 

sendo esta função concedida ao professor. Este, na actual conjuntura, tem um grande 

protagonismo. Já não é simplesmente um mero transmissor de conteúdos pré-

estabelecidos, antes, decide o que e como ensinar, cabendo-lhe a ele concretizar os 

objectivos do processo ensino/aprendizagem: saberes científicos e sua didáctica em 

função de alunos e contextos escolares concretos. 

Cabe ainda destacar a constatação de um fenómeno que não deve passar 

despercebido aos profissionais do ensino, nem aos teóricos da didáctica das ciências 

sociais em geral. Trata-se da progressiva importância dos contextos de 

ensino/aprendizagem não formal. Com efeito, à medida que as mudanças sociais 

forçaram a uma maior ginástica educativa, a dimensão instrutiva perdeu importância, 

ou mudou-se parcialmente para outros espaços. Os alunos aprendem História nas 

aulas, mas também aprendem cada vez mais, a partir de programas específicos de 

televisão ou produtos multimédia. 

Tendo em conta este breve enquadramento, temos obrigatoriamente de referir 

o método de unidades didácticas ou Plano Morrison que nasceu em 1926.  

 
«Trata-se do ensino não como sucessão de aulas, tarefas, informações esparsas, 
isoladas e estanques, mas a orientação do estudo dos alunos em unidades amplas, 
significativas e coesas. Implica a organização do ensino em torno de um aspecto 
importante do mundo, da vida, de uma ciência, de uma arte. É a substituição do 
ensino fragmentado por um ensino com ênfase em unidades, que dêem organização e 
integração aos conhecimentos adquiridos pelos alunos» (Vilarinho, nd, p. 8). 

 

Este método desenvolve-se em cinco fases: “Exploração”, momento onde é 

feito um levantamento do conhecimento dos alunos, oralmente ou por escrito, 
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relativamente ao que vai ser abordado na nova unidade; “Apresentação” da unidade a 

ser iniciada; “Assimilação”, apreensão através do esforço pessoal do aluno do(s) 

conteúdo(s) da unidade; “Organização”, ou seja, a unificação do conhecimento 

estudado. O objectivo é sistematizar e fixar a aprendizagem realizada em toda a 

unidade; Finalmente, a “Verificação” ou certificação dos conhecimentos adquiridos 

na fase de assimilação. «Implica saber se o aluno: recorda, identifica, interpreta, 

aplica, conclui, julga» (Vilarinho, nd). 

Este método comporta várias vantagens: é incentivador para o aluno, estimula 

a criatividade, é flexível, possui uma grande vastidão de aplicações, facilita a 

correlação das diferentes áreas do conhecimento, permite a organização do que foi 

aprendido através de esquemas, quadros resumo, entre outras e permite a 

compreensão do todo como organização e não como mera soma de partes estanques 

(Vilarinho, nd). 

Dentro do método de Unidades Didácticas, a planificação é extremamente 

importante por razões de vária ordem, nomeadamente porque obriga a fomentar a 

responsabilidade, a adequação e a eficiência. «Representa o caminho para a execução 

de um currículo, de maneira objectiva, calculada e ajustada às possibilidades da 

escola» (Nérici, 1985, p.88). 

 
«Planificar significa prever todas as actividades escolares a serem desenvolvidas 
numa disciplina durante um período lectivo (semestral ou anual), se possível, 
relacionando-as com séries anteriores e posteriores a fim de tornar o ensino 
estruturado, eficiente e com sentido de continuidade e articulado com o curriculum e 
com o programa da cadeira» (Faria, 2011, p.3).  

 

Para planificar, mesmo tendo noção que nenhuma abordagem é correcta e 

ideal em si mesma, o professor deve estar consciente de todas as variáveis que tem 

em mãos, ou seja, precisa saber o que vai leccionar e a quem, onde vai leccionar e 

como vai fazê-lo, quais são os objectivos a atingir e competências a desenvolver, 

quanto tempo tem para o fazer e por fim, testar em que medida foi atingido o que se 

pretendia.  

O plano de aula deve ser desenvolvido pelo professor da cadeira, tendo em 

conta as variáveis supracitadas, o que requer uma reflexão profunda sobre o trabalho 

a ser realizado em cada tempo lectivo. Deve estruturar-se de modo a formar um 

conjunto significativo, ou seja, com princípio, sequência e fim, formando assim, um 
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todo lógico e coerente para o aluno sem nunca esquecer dois elementos 

extremamente importantes: primeiro, os pré-requisitos, isto é, o que os alunos já 

sabem ou devem saber. Estes «referem-se a algo aprendido anteriormente e que 

integra uma nova aprendizagem. Essa nova aprendizagem não pode ocorrer sem que 

o pré-requisito tenha sido aprendido anteriormente e esteja disponível na memória 

activa» ( Oliveira & Chadwick, 2001, p. 250). A forma de recordar e de provocar os 

alunos para reactivar conhecimentos anteriores, ajuda a despertar também a 

metacognição, de forma que o aluno pense sobre o que aprendeu e sobre os métodos 

que precisa usar para adquirir novos conhecimentos, podendo também constituir uma 

forma de motivação. 

Segundo, a motivação, que implica: «energizar, mobilizar a atenção, o 

esforço e a energia do aluno e conectar o aluno com o tema e o objectivo da aula. A 

mobilização, portanto, tem de ser permanente e duradoura, não se tratando de 

qualquer estímulo, apenas para chamar a atenção inicial do aluno» ( Oliveira & 

Chadwick, 2001, p. 276). 

 O professor tem ao seu dispor diversas modalidades de aulas, diversos 

materiais e métodos e diversas actividades, para adequar à sua realidade escolar e 

alcançar os objectivos que se propõe. 

Sintetizando, os objectivos da planificação consistem em tornar o ensino mais 

eficiente e controlado, focalizar os aspectos essenciais evitando improvisações, 

propor trabalhos adequados, promover o ensino integrado, proporcionar 

sequencialidade e progressividade, motivar, entre outras. 

A planificação apresenta três possibilidades: planificação anual (longo prazo), 

planificação de unidade didáctica (médio prazo) e planificação de aula (curto prazo).  

A planificação da aula a longo prazo, pressupõe a construção de um quadro 

que, contemple o total das unidades propostas ao longo do ano lectivo, considerando 

uma sequência e uma temporalidade aproximada para cada uma delas, concretizando 

assim, o programa curricular. 

A planificação de uma unidade didáctica a médio prazo, representa uma 

previsão mais detalhada, precisa e objectiva, quando comparada com a de longo 

prazo, uma vez que discrimina todos os objectivos específicos da unidade, o número 

de aulas, métodos e técnicas de ensino, material didáctico, actividades, previsão de 

aulas a serem leccionadas e avaliação.  
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A planificação da aula (curto prazo), segundo Nérici (1985, pp. 97-98), « (…) 

é um projecto de actividade e destina-se a indicar elementos concretos de realização 

da unidade didáctica», num determinado período de tempo. Ainda segundo o mesmo 

autor, « (…) é um roteiro de trabalho disciplinador de esforços. Sua elaboração não 

cria obrigatoriedade de cumpri-lo fielmente, sem afastamento do mesmo. Pelo 

contrário, segundo as circunstâncias, o professor deve afastar-se do plano (…) para 

aproveitar motivações espontâneas». 

A planificação a curto prazo ou de aula é uma reflexão sobre o trabalho a ser 

desenvolvido com o grupo-turma em cada tempo lectivo, o que obriga o professor a 

pensar sobre o que vai ser feito, qual o material didáctico necessário e nas estratégias 

que melhor se adequam aos conteúdos e conceitos a abordar. 

 

2. A Unidade Didáctica – Portugal: da 1.ª República à Ditadura Militar 

 

Depois de conhecer o grupo/turma, de observá-lo em interacção com a 

Professora Cooperante num total de seis tempos lectivos (três antes das aulas por nós 

asseguradas e três depois) e perceber as suas dinâmicas e constrangimentos, a tarefa 

seguinte era planificar, dez aulas de 45 minutos.  

O nosso objectivo era contribuir, mesmo que forma ténue, para que os alunos 

futuramente se revelem mais capacitados, conscientes, activos e responsáveis. Tal 

ambição exige, conteúdos a abordar, conceitos a interiorizar, metas a atingir e 

experiências de aprendizagem a promover. Tendo sempre em consideração os 

estádios de desenvolvimento dos alunos, as características da escola e do 

grupo/turma, a limitação do tempo e a forma de poderem ser devidamente avaliados. 

De modo a preparar de forma adequada e ponderada a leccionação desta 

sequência didáctica, foi-nos facultada previamente a Planificação Anual da disciplina 

de História, pela Professora Cooperante28, a elaboração da Planificação da Unidade 

Didáctica29 e a Planificação aula a aula30.   

Tendo em conta o Programa de História para o Ensino Básico – 3.ºciclo, do 

Ministério da Educação, as aulas que nos propomos planificar, entroncam-se na 

                                                      
28 Vide Anexo 3 – Planificação Anual da Disciplina de História para o 9.º ano, p. 122 
29 Vide Anexo 4 – Planificação da Unidade Didáctica (Portugal: da 1.ª Republica à Ditadura Militar),    
                               para    o 9.º 3, p. 126 
30 Vide Anexo 5 – Planificação a Curto Prazo (aula a aula), p. 129 
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Unidade Didáctica, Portugal: Da 1.ª República à Ditadura Militar, inseridas no 

programa do 9º ano de escolaridade, no grande Tema, A Europa e o Mundo no 

Limiar do Século XX. 

Segundo o Plano de Organização do Ensino-Aprendizagem patente no 

Programa de História do 3.º ciclo do Ensino Básico (DEPARTAMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1999), pretende-se com 

este tema, que vai de cerca de 1890 aos anos 20 do nosso século, proporcionar aos 

alunos a compreensão do processo em que se delinearam os fundamentos do mundo 

contemporâneo. 

Propõe assim, o Programa de História que a abordagem à Unidade Didáctica 

o aluno mergulhe no estudo do período da história nacional que decorre de cerca de 

1890 (ultimato inglês, crise económica e financeira), a cerca de 1930 (reforço da 

ditadura militar, com um papel cada vez mais decisivo de Oliveira Salazar). 

Enquanto aprendizagens relevantes para esta Unidade Didáctica, o programa 

de História considera que, os alunos deverão: 

- relacionar a divulgação das doutrinas republicanas e socialistas com as 

novas condições sociais, decorrentes, sobretudo, da lenta mas progressiva 

industrialização e do crescimento das cidades de Lisboa e Porto; 

- conhecer a conjuntura económica e politica que esteve na origem da 

implantação da República; 

- identificar medidas governativas da 1.ª Republica, nomeadamente no campo 

social, do ensino e das relações Igreja-Estado e compreendam as razões da oposição 

de sectores da sociedade a algumas medidas; 

- conhecer o equilíbrio de forças e os interesses internacionais que levaram à 

participação de Portugal na 1.ª Guerra Mundial; 

- conhecer a situação de instabilidade politica e as dificuldades de ordem 

económica e financeira, agravadas particularmente no pós-guerra, que criaram 

condições para a intervenção militar em 28 de Maio; 

- caracterizar a ditadura militar implantada em 1926 e compreendam a 

crescente influência politica de Salazar. 

Neste sentido, propõem-se como estratégias: a elaboração/análise de gráficos 

e quadros estatísticos sobre salários, custo de vida, ensino, agitação laboral, entre 

outras, relativas ao período em estudo; a leitura de extractos de obras literárias que 
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documentem a situação político-social desta época; recolha e interpretação de 

fotografias, caricaturas e notícias de jornais sobre a 1.ª República e a ditadura militar; 

pesquisa pelos alunos de biografias de figuras e factos da 1.ª República. Grande parte 

destas estratégias foram desenvolvidas recorrendo ao Powerpoint 31, ao Whiteboard, 

aos Documentos de apoio de que falaremos abaixo e ao Manual adoptado. 

Os materiais necessários de apoio às estratégias relacionaram-se, com mapas 

de Portugal; frisos cronológicos; fontes escritas de tipo narrativo ou literário, 

nomeadamente, obras históricas (crónicas) e literárias (narrativas de viagem, diários, 

entrevistas), imagens, sob a forma de quadros ou gravuras32. 

A planificação desta Unidade Didáctica foi elaborada para ser leccionada no 

decorrer de 10 aulas de 45 minutos cada, embora o Programa estipule apenas 6 aulas 

de 45 minutos. 

Em termos de calendarização escolar, é a terceira Unidade Didáctica a ser 

leccionada, sendo antecedida pelas unidades, Hegemonia e Declínio da Influência 

Europeia e Revolução Soviética. 

A terceira unidade didáctica compõe-se de uma linha de conteúdos que 

podem estruturar-se em três grandes conjuntos: Crise e queda da Monarquia, onde 

serão desenvolvidas as razões que explicaram o descontentamento da população 

portuguesa em relação à Monarquia, a difusão das ideias republicanas e socialistas, 

os antecedentes da revolução republicana e a implantação da República; 

A 1.ª República e as suas principais realizações; 

As principais dificuldades da acção governativa da 1.ª República, que engloba 

a instabilidade política, as dificuldades económicas, as mudanças na sociedade e as 

razões que contribuíram para a queda mesma. 

Esta linha de conteúdos pressupõe a utilização de conceitos, como sejam: 

republicanismo, partido político, ultimato, democracia parlamentar e ditadura militar. 

As metas de aprendizagem a atingir, apresentam-se divididas por domínios, a 

saber, Compreensão temporal; Compreensão espacial; Interpretação de fontes; 

Compreensão histórica contextualizada e  Comunicação. 

 

 

 
                                                      

31 Vide Anexo 6 – Powerpoint das Aulas Leccionadas, p. 150 
32 Vide Anexo 7 – Documentos de Apoio às Aulas Leccionadas, p. 165 
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3. Descrição das aulas 

 

3.1.  Aula 1 – Crise e queda da Monarquia 

 

A primeira desta sequência de aulas ocorreu no dia 7 de Novembro de 2012 e 

teve como conteúdos a contextualização espácio-temporal da crise e queda da 

monarquia. Os conceitos utilizados foram, Monarquia e República. 

As apresentações não foram necessárias porque já nos conhecíamos do ano 

anterior e das três aulas a que fomos assistir antes de assegurarmos os nossos tempos 

lectivos. 

Além disso, a Professora Cooperante já tinha falado com os alunos acerca de 

sermos nós a leccionar a unidade didáctica, Portugal: da 1.ª República à Ditadura 

Militar. 

Depois de ter sido ditado o sumário e o número da lição, optou-se em 

primeiro lugar por tratar de questões de ordem prática, com os alunos. 

Apresentámos a unidade didáctica, enquadrando-a em contextos anteriores, 

como a 1.ª Guerra Mundial, as rivalidades europeias e a Revolução Soviética e 

referimos a sua importância para o estudo do período da história de Portugal que, 

decorreu de cerca de 1890, com o ultimato inglês e a crise económica a financeira, a 

cerca de 1930, com o reforço da ditadura militar e com o papel decisivo de Oliveira 

Salazar. 

Feito este pequeno enquadramento, informaram-se os alunos que estava 

previsto a realização de um trabalho de grupo com apresentação oral, acerca de uma 

personalidade importante da 1.ª República. Este trabalho biográfico poderia ser feito 

no formato que entendessem e a personalidade também ficaria ao critério de cada um 

dos grupos. Uma vez que eram 24 alunos, foram formados grupos de cinco 

elementos, sendo que um deles ficaria com menos um elemento. 

Informámos que a apresentação dos trabalhos seria no dia 22 de Novembro. 

Pedimos de seguida ao delegado, para na aula seguinte nos entregar uma lista, 

com a formação dos grupos e respectivos contactos electrónicos. Os alunos ficaram 

surpresos com este pedido, (riam nervosamente). Explicámos que este pedido tinha a 

ver com o facto de pretendermos que todos os materiais utilizados em espaço de aula 

fossem enviados para os respectivos mail. Além disso, era uma forma de poder 
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ajudá-los na execução dos trabalhos de grupo e/ou tirar alguma dúvida pontual 

relacionada com os conteúdos das aulas. 

Resolvida esta questão, perguntámos aos alunos, no âmbito da avaliação 

diagnóstica, se sabiam a diferença entre Monarquia e República. Não fazia sentido, 

iniciarmos esta unidade, se esta questão não estivesse esclarecida. De um modo 

geral, as respostas foram satisfatórias. Os alunos sabiam o essencial sobre esta 

questão para podermos continuar. 

No sentido de os motivar para a unidade didáctica, optámos pela visualização 

de um filme, feito numa escola do ensino básico no norte do país, que relatava de 

forma clara, directa e simples a período da história de Portugal em análise, 

recorrendo a bastantes imagens. Os alunos gostaram muito, e nós ficámos com pena 

de não termos explorado mais e melhor o referido filme. Pensámos na altura, que 

voltaríamos ao mesmo noutras aulas, mas tal já não foi possível. 

Para contextualizar a época que iríamos abordar nas aulas, recorremos a um 

mapa e a um friso cronológico, construído por nós, em Powerpoint. O nosso 

objectivo era explorar as dimensões tempo e espaço, ou seja, quando e onde. 

Aproveitámos para esclarecer os alunos acerca da grave crise económica que afectou 

a Europa em finais do século XIX e princípios do século XX e como esta crise se fez 

sentir também em Portugal, provocando o descontentamento geral da população, 

sobretudo na classe média e no operariado. 

Explicámos também, os princípios da monarquia constitucional que, vigorava 

em Portugal desde 1820. Como os alunos tinham ideias muito dispersas do que é a 

Constituição, tivemos que explicar que, entre outras implicações, é a lei geral do 

Estado. 

Já no final da aula, distribuímos um conjunto de documentos de apoio 

(textos), que serviriam para ilustrar os conteúdos abordados, com a indicação que, 

deveriam vir sempre para as aulas, durante a unidade didáctica. 

Perguntámos se havia dúvidas (ninguém se manifestou). Mais uma vez, 

pedimos ao delegado para não se esquecer da listagem dos grupos de trabalho com os 

respectivos contactos. 

Esta primeira aula seguiu na totalidade a planificação prevista, com grande 

receptividade por parte dos alunos. 
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3.2. Aula 2 – As razões que explicaram o descontentamento da população 

portuguesa 

 

A segunda desta sequência de aulas ocorreu no dia 8 de Novembro de 2012 e 

teve como conteúdos as razões que explicaram o descontentamento da população 

portuguesa. Os conceitos utilizados foram, republicanismo, partido político e 

ultimato. 

Depois da leitura do sumário e do número da lição, fizemos uma breve 

revisão da aula anterior. Os alunos lembravam-se que havia uma crise europeia, que 

Portugal também sofreu com ela e que vigorava uma monarquia constitucional. 

Tivemos que contextualizar e reforçar ideias novamente. 

Depois desta revisão, perguntámos ao delegado pela listagem dos grupos. 

Não estava feita porque os grupos não se entendiam. Demos mais um dia de prazo. 

Explicámos que iríamos falar sobre as causas da revolução republicana e que 

precisávamos de um voluntário para interpretar o gráfico do Manual (Doc.1 – O 

défice da balança comercial, pág. 52). Um dos alunos ofereceu-se e perguntámos 

qual era conclusão que este tirava do gráfico. Os alunos respondem todos que, as 

importações eram superiores às exportações. 

Aproveitámos para explicar as consequências dessa situação, fazendo uma 

analogia com a situação actual de Portugal. Com a ajuda dos alunos, fomos 

escrevendo no quadro as causas económicas da revolução republicana: aumento da 

dívida pública; muitas empresas fecharam; desvalorização da moeda; falência de 

alguns bancos; diminuição dos investimentos; aumento de impostos resultante de 

empréstimos pedidos ao estrangeiro, especialmente à Inglaterra; gastos excessivos da 

Coroa. Este último factor foi ilustrado com a leitura de um texto do Manual ( Doc. 2 

– Os excessos da coroa e a crise económica, pág. 52) 

Decorrentes das causas económicas, surgiram as causas sociais. Apelámos 

mais uma vez à actual conjuntura e os alunos rapidamente discorreram em relação às 

mesmas: Aumento do desemprego; degradação das condições de vida das 

populações; convulsão social (manifestações e greves); aumento da emigração; clima 

de revolta generalizada (classe média e operariado); crítica social muito forte por 

parte dos intelectuais e artistas. 
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Desta vez, direccionámos a interacção e pedimos ao Bernardo para ler o Doc. 

1 dos documentos de apoio facultados aos alunos na aula anterior. (Todos os alunos 

tinham o referido conjunto de textos). 

Depois de o aluno ler o texto, pedimos aos colegas para nos dizerem, do que 

se tratava. Responderam vagamente que era sobre o Partido Republicano e o 

“aparecimento de jornais”. (Considerámos compreensível, afinal tratava-se de uma 

turma de português língua não materna). 

Explicámos, parágrafo a parágrafo, que se tratava de um texto sobre a difusão 

dos ideais republicanos e socialistas, sendo que estas duas visões deram origem ao 

partido republicano português e ao partido socialista operário português. O primeiro 

mais associado às classes operárias e o segundo, mais difundido entre os intelectuais. 

De modo expositivo e recorrendo aos Powerpoint, explicámos a diferença 

entre ambos, fazendo referência a algumas personalidades a eles associadas. 

Finalmente, fizemos referência ao ultimato inglês, como o último do conjunto 

de causas que precipitaram a revolução republicana. Curiosamente, todos os alunos 

sabiam que estava relacionado com o mapa cor-de-rosa e que Portugal tinha desistido 

dos territórios em África, cedendo assim, às ameaças de Inglaterra. Ficámos bastante 

surpreendidos. 

Pedimos aos alunos para lerem em casa os Docs 2, 3, 4, 5 dos documentos de 

apoio para exploração na aula seguinte. 

Perguntámos de havia dúvidas, ninguém se manifestou. 

Esta aula, tal como a anterior decorreu de acordo com a planificação e mais 

uma vez com manifesta receptividade por parte dos alunos. 

 

3.3.  Aula 3 – Difusão das ideias republicanas e socialistas em Portugal 

                   Os antecedentes da revolução republicana 

 

A terceira desta sequência de aulas ocorreu no dia 9 de Novembro de 2012 e 

contou a assistência do Professor Doutor Miguel Correia Monteiro. Docente da 

unidade curricular, IPP3, do Mestrado em Ensino de História e Geografia. 

Os conteúdos desenvolvidos foram, a difusão das ideias republicanas e 

socialistas em Portugal; os antecedentes da revolução republicana e a implantação da 
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República. Os conceitos utilizados foram, como na aula anterior, republicanismo, 

partido político e ultimato. 

Depois de dito o sumário e o número da lição, tínhamos preparado uma 

apresentação em Powerpoint, que resumia os anteriores conteúdos, ou seja, as causas 

económicas, sociais e políticas que estiveram na origem da revolução republicana. 

Infelizmente não conseguimos abrir o documento porque o computador 

estava com um vírus. Tentámos tudo, nomeadamente a Professora Cooperante 

chamou o técnico de informática, mas tudo foi em vão. 

Recorremos ao quadro e esquematizámos o que tínhamos planeado com a 

ajuda dos alunos, que iam completando os elementos que faltavam. Foi uma situação 

bastante constrangedora, mas conseguimos recuperar a aula. 

Perguntámos aos alunos se tinham lido os textos indicados como TPC e 

segundo apurámos ninguém tinha lido, ou pelo menos disseram que não. Referimos a 

importância dos mesmos, se tivessem sido lidos, para que percebessem o quanto o 

ultimato inglês feriu o orgulho nacional e como esse descontentamento generalizado 

da população, foi aproveitado pelos partidos políticos em oposição, ao regime 

monárquico. 

Pedimos ao Leonel, para ler o Doc. 2, incluído nos documentos de apoio, para 

ilustrar o que tinha sido referido anteriormente, a propósito da alma nacional estar 

ferida. 

Depois de lido e interpretado o texto explicámos que, nomeadamente, o 

partido republicano aliado a algumas sociedades secretas como, a Maçonaria e a 

Carbonária, prepararam a revolução republicana, através de três episódios 

considerados vitais para o fim da monarquia. 

Nesta fase, os alunos quiseram saber o que era a Maçonaria e a Carbonária. 

Dentro das nossas limitações respondemos que eram sociedades secretas, ou antes, 

discretas (como me haviam ensinado da faculdade), associadas aos ideais 

republicanos e socialistas, nascidos do espírito da Revolução Francesa (liberdade, 

igualdade e fraternidade). A Carbonária era o “braço armado “ da Maçonaria e foi 

extinta, enquanto, que a Maçonaria ainda existe actualmente. Tendo em conta o 

interesse dos alunos por esta matéria, prometemos que noutra altura, lhes 

explicaríamos melhor estes assuntos. 
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Recorrendo ao quadro, escrevemos como título, o ultimato inglês e por baixo 

pusemos três setas, cada uma representante dos três acontecimentos vitais para a 

implantação da República. Pedimos a um aluno voluntário que, lê-se o Doc. 5 do 

Manual – O ultimato e o 31 de Janeiro, pág. 54. e que o interpretasse. O aluno 

respondeu que tinha havido uma revolta no dia 31 de Janeiro no Porto, para pôr fim à 

monarquia. 

Pedimos que o aluno viesse ao quadro escrever o que tinha dito, na primeira 

seta do esquema.  

De modo expositivo continuámos a aula referindo o segundo acontecimento 

marcante para a queda da monarquia. O rei entregou o governo a João Franco que, 

em 1907, instaurou o regime ditatorial reprimindo todas as críticas ao Governo. 

Pedimos a mais um aluno voluntário que viesse ao quadro completar a segunda seta 

do esquema. 

O último acontecimento foi o regicídio, ou seja, em 1908, rei D. Carlos e o 

príncipe herdeiro foram assassinados, ao que se pensa, por um indivíduo que 

pertencia à Carbonária. 

Tínhamos uma cópia do Jornal o Século, onde a noticia estava descrita com 

todo o pormenor. Pedimos ao Bernardo, porque é um dos alunos que lê melhor, para 

vir para a frente dos colegas e de modo dramático, dando ênfase às palavras, ler a 

notícia do jornal. 

Sentimos que os alunos ficaram muito impressionados com o relato dos 

acontecimentos. 

De seguida, pedimos ao mesmo aluno que acabasse de preencher a última seta 

que faltava, no esquema do quadro. 

Agradecemos e dissemos ao aluno que podia ir sentar-se. 

Explicámos que depois do regicídio sucedeu ao trono D. Manuel. Este cedeu 

a algumas exigências da população, nomeadamente, demitiu João Franco, mas a sua 

imaturidade, levou a que no dia 5 de Outubro de 1910, uma revolução pusesse fim à 

monarquia. 

Perguntámos, como sempre se havia dúvidas. 

Esta aula não decorreu de acordo com a planificação prevista, porque nos 

faltou um recurso didáctico. Contudo, a aula acabou por decorrer de modo 

construtivo contando com a colaboração dos alunos. 
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3.4.  Aula 4 – A implantação da República 

 

A quarta desta sequência de aulas ocorreu no dia 14 de Novembro de 2012, 

sendo os conteúdos desenvolvidos, a implantação da República. Os conceitos foram 

os mesmos da aula anterior. 

Depois de dito o sumário e o número da lição, o delegado de turma, entregou-

nos finalmente a listagem dos grupos de trabalho com os respectivos contactos 

electrónicos. 

Recorrendo a imagens do Powerpoint, que estavam preparadas para a aula 

anterior, fizemos uma pequena revisão dos conteúdos porque estes não tinham ficado 

bem consolidados. Assim, após o regicídio, sucedeu ao trono D. Manuel II, que era 

muito jovem (cerca de 19 anos) e não tinha sido preparado para reinar. Contudo, 

demitiu João Franco e cedeu a algumas exigências da população, mas a instabilidade 

da Monarquia era evidente e sentia-se a revolução iminente. Mostrámos fotografias 

de D. Manuel e os alunos ficaram muito curiosos, queriam saber o que lhe aconteceu, 

onde morreu, se morreu velho, entre outras. Dissemos que, D. Manuel partiu com a 

mãe (Dona Amélia), para o exílio em Inglaterra, de onde nunca mais regressou. 

Morreu já velho e segundo consta a sua última frase antes de morrer foi: “Sou o 

último rei de Portugal”. 

Os alunos ficaram visivelmente impressionados. 

Explicámos, mais uma vez recorrendo a imagens do Powerpoint que, no dia 5 

de Outubro de 1910, uma revolução pôs fim à Monarquia e implantou a República, 

quase sem combates. Os revoltosos, poucos e desorganizados, constituídos por 

militares e civis, pertenciam à classe média, à pequena burguesia e ao operariado. 

Confrontados com as imagens, os alunos questionaram o facto de haver fotografias 

na época e ficaram muito atentos. Isto denota que, para os alunos a representação 

temporal de 1910 é muito trás no tempo, ou seja, é um tempo muito longo. Achámos 

muito interessante, esta constatação. 

Continuámos, referindo que, Portugal foi o terceiro país da Europa a 

proclamar um governo republicano. Este Governo Provisório, presidido por Teófilo 

Braga, preparou as eleições para a Assembleia Constituinte, que elaborou a 

Constituição de 1911 e elegeu Manuel de Arriaga como primeiro presidente da 

República Portuguesa. Mencionámos que em Portugal todas as revoluções têm sido 
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revoluções constitucionais. Sempre que tem havido uma revolução, nasce uma nova 

constituição. Fizemos uma pequena retrospectiva histórica, dando exemplos 

ilustrativos dessa realidade. 

Falámos em seguida das principais realizações da 1.ª República, em termos 

políticos, económicos, sociais, educacionais e culturais. 

Esta parte da aula foi um pouco expositiva, porque certos conteúdos não têm 

outro modo de serem abordados e consolidados. Consideramos que não há mal 

nenhum nisso e por vezes, os alunos até preferem. Depende sempre do modo como 

são expostos. 

Em termos políticos, surgiu uma nova bandeira (as cores e os símbolos da 

bandeira já tinham sido explicados, aquando da visualização do filme na primeira 

aula); uma nova moeda, o escudo, por oposição aos reis; um novo hino (A 

portuguesa), já na altura da oposição republicana ao regime monárquico era uma 

canção revolucionária que, exaltava o orgulho nacional, ferido pelo ultimato inglês e 

uma nova Constituição (Constituição de 1911), que instaurou o regime parlamentar e 

a laicização do Estado. 

Perguntou-se aos alunos se sabiam os conceitos de regime parlamentar e  

Estado laico e ninguém sabia. Pedimos para verem em casa ou na biblioteca da 

escola, estes dois conceitos para a aula seguinte. Acreditamos que não faz sentido 

trabalhar certas matérias se o significado mais básico, ou seja, os conceitos, não estão 

consolidados.  

De acordo com a planificação e com auxílio de um esquema síntese, tínhamos 

como objectivo nesta aula explorar um conjunto de características da Constituição de 

1911, no que dizia respeito à separação de poderes. Contudo, tendo em conta que os 

alunos não sabiam o que era o regime parlamentar, não fazia sentido. Considerámos 

mais profícuo, acabar a aula naquele ponto e pedir-lhes para investigarem por conta 

própria os conceitos já referenciados (regime parlamentar e Estado laico). 

Como sempre fazemos no final das aulas, perguntámos se havia dúvidas. 
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3.5.  Aula 5 – As principais realizações da 1.ª República 

 

A quinta desta sequência de aulas ocorreu no dia 15 de Novembro de 2012 e 

teve como desenvolvimento de conteúdos, as principais realizações da 1.ª República. 

Os conceitos abordados foram, parlamentarismo e laicismo. 

Depois de dito o sumário e o número da lição, relembrámos que, a 

apresentação dos trabalhos de grupo seria dia 22 de Novembro. 

Perguntámos de seguida aos alunos, se tinham investigado os conceitos, 

regime parlamentar e Estado laico. Ninguém respondeu, ou seja, a maioria da turma 

não fez o que tinha sido proposto, excepto a Anna e o Marco. Pedimos à aluna para 

explicar aos colegas o que era o regime parlamentar, a aluna lê: “é um sistema de 

governo no qual o Chefe de Estado não é eleito directamente pelo povo, não podendo, por 

conseguinte, exercer livremente os poderes que lhe são atribuídos pela Constituição (só os 

exerce a pedido do governo) por falta de legitimidade democrática; e o governo responde 

politicamente perante o parlamento, o que em sentido estrito significa que o parlamento pode 

forçar a demissão do governo através da aprovação de uma moção de censura ou da rejeição 

de uma moção de confiança.” 

Percebemos que os colegas não compreenderam nada e tentamos simplificar. O 

Presidente da República e o Governo respondiam politicamente perante o 

Parlamento, ou seja, o poder estava concentrado no Parlamento. Com ajuda de um 

esquema síntese do Powerpoint, explorámos um conjunto de características da 

Constituição de 1911, no que diz respeito à separação de poderes.  

A mesma aluna (Anna), faz-nos a seguinte pergunta: “Qual era a diferença 

entre a Câmara dos Deputados e o Senado?” Humildemente, dissemos que não 

sabíamos muito bem, mas que na próxima aula lhe responderíamos à questão.  

Consideramos estes momentos, desafios muito importantes para um professor 

em geral, esteja ou não em formação. O reconhecimento da nossa condição humana e 

portanto, imperfeita, aproxima-nos dos alunos. Quebra a separação entre o “nós”, 

entidade que tudo sabe, e o “outro”, entidade que nada sabe. Pessoalmente, damos 

muita importância a estes momentos. 

Pedimos aos alunos para abrirem o Manual na pág. 57 – Doc. 2, lerem e 

compararem com o Doc. 6 dos documentos de apoio. O primeiro texto, dizia respeito 
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à Constituição de 1911 e o segundo à Constituição de 1820 (1822). Analisámos as 

principais alterações e o que se manteve de uma Constituição para outra. 

Trabalhámos este ponto de modo muito ligeiro, porque a linguagem é muito 

técnica e o assunto pouco apelativo para alunos com 14/15 anos. Também não nos 

podemos esquecer que, estávamos numa turma de português língua não materna e 

portanto, existiam algumas dificuldades inerentes a serem contornadas e trabalhadas. 

De seguida, perguntámos ao outro aluno (Marco), o que quer dizer laico. O 

aluno respondeu, “é alguém que não tem religião definida mas respeita todas as 

religiões”. Concordámos e acrescentámos que aplicado ao Estado é precisamente o 

mesmo, ou seja, um Estado dito laico não obriga ao culto de qualquer religião, cada 

indivíduo professará (ou não), a religião com a qual se identifica melhor. Para 

ilustrar, relembrámos as diferenças entre a Constituição de 1911 e a de 1822. 

A laicização do Estado foi interpretada entre professor e alunos através do 

Doc. 7 dos documentos de apoio. Pediu-se aos alunos para compararem a caricatura 

de Afonso Costa com o pequeno texto constitucional que descrevia em que consistia 

a Lei de Separação da Igreja do Estado. 

Conforme os alunos iam interpretando o documento, íamos escrevendo no 

quadro as suas conclusões: proibição do ensino religioso nas escolas; expulsão de 

ordens religiosas; nacionalização dos bens da igreja. 

Tivemos ainda 15 minutos para falar das alterações económicas, sociais, 

culturais e educativas da 1.ª República. Recorremos mais uma vez ao Powerpoint, 

porque considerámos que o manual não explorava estas dimensões de forma 

apelativa. 

Contudo, a primeira abordagem foi sempre a esquematização dos conteúdos 

no quadro, para fomentar o diálogo e o debate, só depois utilizávamos os Powerpoint 

para sintetizar e consolidar ideias. 

Como sempre fizemos, perguntámos acerca das dúvidas existentes. 

  

3.6.  Aula 6 – As principais dificuldades governativas da 1.ª República 

 

A sexta desta sequência de aulas ocorreu no dia 16 de Novembro de 2012 e 

abordámos a instabilidade política e as dificuldades económicas da 1.ª República, 

através do conceito democracia parlamentar. 
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Depois de dito o sumário e o número da lição, esclarecemos a aluna Anna 

acerca da diferença entre a Câmara dos Deputados e a dos Senadores. À primeira, 

competia a iniciativa dos actos de maior significado político, relativamente à 

segunda, representava os distritos administrativos e as províncias ultramarinas. A 

aluna tirou apontamentos e mostrou-se satisfeita com a resposta. Pelo menos, assim o 

entendemos. 

Aproveitámos para fazer uma revisão às alterações políticas, económicas, 

sociais, educativas e culturais da 1.ª República, recorrendo aos alunos. 

De modo direccionado perguntámos ao Leonel, quais tinham sido as 

alterações políticas da primeira república. Mesmo recorrendo ao caderno diário e 

com alguma ajuda da nossa parte e dos colegas, o aluno enunciou-as todas 

assertivamente. 

Fizemos o mesmo com outros alunos, para as causas económicas, sociais, 

educativas e culturais. Preocupámo-nos em fazer participar/responder os alunos que 

normalmente estavam mais calados e/ou tinham dificuldade de falar português, como 

o Qasim que era paquistanês, a Liao que era chinesa. Apesar de nos ter 

comprometido o tempo de aula disponível, considerámos que era da maior 

importância a inclusão destes alunos, fomentando a sua participação e estimulando o 

sentimento de pertença a um grupo/turma que também era deles e da qual faziam 

parte. Muitas vezes, demasiadas vezes, estes alunos pareciam estátuas. Podendo 

assim, contribuir para a auto-exclusão e consequente exclusão da turma.  

As medidas sociais da 1.ª República tiveram um grande impacte na turma, 

principalmente entre as raparigas, quando foi referido a legalização do divórcio. Não 

queriam acreditar que até essa altura o mesmo não era permitido. Foi um momento 

de descompressão muito benéfico. 

Posto isto, começámos a falar sobre as dificuldades da 1.ª República. O 

primeiro grande problema foi de ordem política A Constituição de 1911 instituiu um 

regime de democracia parlamentar, ou seja, os governos para apoiarem leis 

necessitavam da aprovação da maioria dos deputados do Parlamento, além disso, a 

oposição entre partidos políticos era muito forte, o que contribuiu para que, os 

governos tivessem uma duração muito curta, sucedendo-se uns após os outros. A 

título de exemplo, durante os 16 anos que durou a 1.ª República, o país teve 45 

Governos e 8 Presidentes da República. 
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Mais uma vez, fomos postos à prova, quando um aluno (Bernardo), nos 

questionou sobre quais eram os outros partidos, para além do republicano. 

Respondemos que não sabíamos, mas na próxima aula a sua dúvida seria esclarecida. 

Pedimos à Jessica para ler e interpretar o Doc. 7, pág. 59 do Manual. 

Continuámos, referindo que as dificuldades não eram só de ordem política, 

também eram de ordem económica, porque apesar das medidas propostas e de uma 

breve recuperação das contas do Estado, conseguida por Afonso Costa, as 

dificuldades económicas e financeiras mantiveram-se e foram agravadas pela 

participação de Portugal na 1.ª Guerra Mundial. 

Recorremos ao Powerpoint, para lhes mostrar que, a agricultura continuou 

pouco produtiva, sobretudo nos cereais, que tinham, por isso, de ser importados; a 

industrialização foi lenta; o comércio continuou com a balança comercial deficitária, 

prevalecendo as importações; a moeda continuou a desvalorizar e o poder de compra 

dos assalariados e da classe média diminuiu. 

Além disso, também houve dificuldades em termos sociais: abolição dos 

títulos nobiliárquicos (surpreendentemente os alunos sabiam do que se tratava); a 

perda de influência do clero, devido às medidas anticlericais; uma classe média que 

sofria com a inflação e a desvalorização da moeda; o operariado, apesar de ter 

beneficiado da criação de legislação laboral e da assistência social, continuava 

frustrado com a política republicana, organizando greves e manifestações. 

Alguns alunos ficaram irritados com o que tinha sido acabado de dizer. 

Manifestaram-se com expressões como: “…também nunca estão satisfeitos…”; 

“...parece agora…”, entre outros comentários. Escusámo-nos a comentar para não 

suscitar barulho e insubordinação. 

Pedimos à Danila para ler o Doc. 9A, da pág, 59 do Manual, que, ilustrava 

bem os problemas sociais em apreço. 

Mais uma vez, perguntámos se tinham ficado com dúvidas. 

 

3.7.  Aula 7 – As causas para a queda da 1.ª República 

 

A sétima desta sequência de aulas ocorreu no dia 21 de Novembro de 2012 e 

teve como base o desenvolvimento de conteúdos relacionados com as causas para a 
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queda da 1.ª república e as mudanças na sociedade portuguesa. O conceito abordado 

foi, ditadura militar. 

Depois de dito o sumário e o número da lição, esclarecemos o aluno Bernardo 

acerca dos outros partidos políticos existentes, para além do Partido Republicano. 

Referimos que, segundo tínhamos lido, havia o Partido Democrático, o Partido 

Evolucionista e o Partido Unionista, ao qual estava ligado Sidónio Pais 

(personalidade de que falaríamos durante a aula em curso). Depois da morte de 

Sidónio Pais, este último partido passou a designar-se, Partido Nacional Republicano 

e mais tarde ainda, Partido Nacionalista. 

Lançámos uma pergunta à turma, com o objectivo de fazer revisões da aula 

anterior: Quais foram afinal as causas para a queda da 1.ª República? 

De um modo geral, os alunos referiram que os operários estavam insatisfeitos 

e que os problemas económicos e políticos se mantinham. 

Confirmámos e mostrámos o Powerpoint que continha as razões todas 

esquematizadas. Alertámos que, deviam fundamentar melhor as respostas no teste, 

ou seja, não podiam responder simplesmente, “os operários estavam insatisfeitos”. 

Depois de explicado ponto por ponto o que mostrava o slide 24, mostrámos o 

seguinte que continha uma fotografia da época alusiva a uma manifestação de 

trabalhadores. Mais uma vez, os alunos referiram que se trocassem a roupa, parecia a 

manifestação da Avenida da Liberdade. 

Tentámos sempre ao longo das aulas criar pontes com a realidade concreta 

dos alunos, com os factos e fenómenos actuais, para que a percepção dos fenómenos 

históricos trabalhados fosse mais vivida e sentida. Contudo, é interessante perceber 

que, mesmo em certas alturas, quando essa ponte não era feita por nós, os alunos 

construíam-na por si sós. 

Explicámos que esta instabilidade política, económica e social deu origem ao 

golpe militar liderado por Sidónio Pais, em finais de 1917, que instaurou um regime 

autoritário em Portugal. Contudo, no ano seguinte, Sidónio Pais (apelidado de 

presidente/rei), foi assassinado na estação do Rossio por um militante republicano e 

Portugal voltou a ser dirigido por governos eleitos, mas a instabilidades e a 

contestação continuaram. 
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Os alunos gostaram muito de ter visto a fotografia de Sidónio Pais e a gravura 

representativa do seu assassinato. Constatámos ao longo destas aulas, que os alunos 

gostavam sempre de ver a cara e a figura das personalidades de quem falávamos.  

Pedimos à Anna para ler e interpretar o Doc. 8 dos documentos de apoio, para 

chegarmos com os alunos à queda da 1.ª República. 

Perante a crise generalizada, o regime republicano estava desacreditado e 

alguns grupos descontentes, organizaram-se e procuraram o apoio dos militares para 

formarem um “governo forte”, capaz de defender os interesses do país e da 

população, como acontecia em Itália e em Espanha. 

A 28 de Maio de 1926, um golpe de Estado, chefiado pelo general Costa 

Gomes, derrubou o regime republicano e instaurou a Ditadura Militar. Explicámos o 

que se entendia por ditadura militar. O parlamento foi dissolvido e o poder passou a 

ser assumido directamente pelos militares. Dois anos mais tarde, face ao 

agravamento da economia, o general Óscar Carmona (Presidente da República), 

convidou António de Oliveira Salazar para Ministro das Finanças. Em 1932, o 

prestígio de Salazar era enorme, nomeadamente, porque conseguiu resolver a crise 

financeira, sendo eleito Chefe do Governo. Um ano depois era aprovada, por 

plebiscito, uma nova Constituição, na qual se estabeleceram as bases do novo 

regime: o Estado Novo.  

Sentimos que, esta última parte dos conteúdos não ficou bem consolidada, 

mas como ainda teríamos uma aula antes do teste só para revisões, insistiríamos 

nesta matéria. Contudo, questionados sobre as dúvidas possíveis, os alunos 

manifestaram ter compreendido todas as questões expostas. 

Relembrámos que na próxima aula seria a apresentação dos trabalhos orais e 

cada grupo dispunha de 7 minutos, apelando à capacidade de síntese. 

 

3.8.  Aula 8 – Apresentação dos trabalhos de grupo 

 

Convém nesta fase referir que os grupos de trabalho foram constituídos pelos 

próprios alunos entre si, de acordo com as suas afinidades e preferências. A nossa 

única imposição foi o número de elementos por grupo. Foi muito interessante 

verificar que os mesmos se organizaram heterogeneamente quer em termos de etnia, 
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e idades, quer em termos de resultados escolares. Esta constatação leva-nos a pensar, 

se as barreiras ou os limites não são sobretudo criadas pelos professores… 

A oitava desta sequência de aulas ocorreu no dia 22 de Novembro de 2012 e 

teve como desenvolvimento a apresentação dos trabalhos de grupo, propostos na 

primeira aula desta sequência didáctica. 

Depois de dito o sumário e o número da lição, os alunos prepararam-se para 

apresentar os trabalhos. Pediram-nos para que, a apresentação não seguisse a ordem 

por grupos e nós acedemos. Interessante de notar que todos os grupos escolheram a 

apresentação em Powerpoint, quando podiam ter escolhido outra. 

Informámos os alunos que os Powerpoint das aulas já tinham sido enviados 

para os respectivos mail. 

Começou o Grupo 1, constituído pela Benvinda, Isabel, Liao e Edvânia. 

A personalidade escolhida pelo grupo foi, Miguel Bombarda. 

O Powerpoint tinha muita informação por slide, o fundo era muito escuro e 

mal se viam as palavras.  

As alunas limitaram-se a ler o que estava no slide, muitas vezes de costas para 

nós. (É visível a dificuldade em ler). Além disso, só no fim é que apresentaram 

imagens. 

Depois de terminada a apresentação, referimos que não deviam virar as costas 

à assistência e que tinham de ter mais cuidado com o fundo dos slides. 

Perguntámos aos colegas que nota davam à apresentação das colegas e todos 

disseram, Bom. Já a auto- avaliação foi Suficiente. 

O Grupo 5, era formado pela Anna, Verónica, Edgar, Marco L. e Wilson. 

A personalidade escolhida pelo grupo foi, Afonso Costa. 

A biografia estava muito bem organizada, com mapas e datas bem 

identificadas. Os alunos leram os apontamentos, virados para a assistência e não 

directamente do Powerpoint. Foram alternando as apresentações para todos poderem 

falar por igual período de tempo. 

Apresentaram bastantes imagens relacionadas com a vida de Afonso Costa, 

desde o nascimento, nome e profissão dos pais, a sua vida académica e profissional, a 

influência da 1.ª Guerra Mundial na sua vida e os seus últimos anos de vida. 

Considerámos este trabalho muito original, muito bem estruturado e muito 

bem pensado. 
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Não podemos, contudo, deixar de fazer uma referência ao facto de alguns 

alunos terem visível dificuldade em ler português.  

Referimos que gostámos muito da apresentação. 

Os colegas consideraram que a apresentação teria a nota de Bom, assim como 

os próprios. 

O Grupo 2, era constituído pelo, Leonel, Daniel, Gilno, Bernardo e Marcos Z. 

A personalidade escolhida foi, Bernardino Machado. 

A apresentação começou com a descrição da vida pessoal de Bernardino 

Machado desde a infância. Considerámos que estava demasiado extensa, 

nomeadamente mostrava o retrato da mãe e do pai e o que faziam, gostos pessoais, 

entre outros e nunca mais falavam na personalidade central. 

Depois a apresentação foi evoluindo para limitaram-se a ler os itens dos 

slides, sem ligação entre eles. A apresentação foi, por isso, muito fragmentada. 

Falaram do percurso político de Bernardino Machado, mas rapidamente, sem 

se perceber porquê, começaram a falar no Sidónio Pais. 

Além desta falta de focagem e esquematização, houve dois elementos do 

grupo que, nunca falaram. 

No geral, o trabalho tinha bastantes imagens e informação, mas estava 

fragmentada, revelando-se pouco perceptível. 

No final, indicámos os pontos a melhorar. 

Os colegas deram nota, Bom e os próprios avaliaram-se com a mesma nota. 

O Grupo 3, era composto pela, Adriana, Danila, Jessica, Ana e Soraia. 

A personalidade escolhida foi, Sidónio Pais. 

A apresentação não trouxe nada de novo. Os slides estavam cheios de texto e 

as alunas limitaram-se a lê-lo. 

No final da apresentação chamámos a atenção das alunas para esse problema. 

Os colegas como sempre deram um Bom de nota final e as próprias também. 

O último grupo (Grupo 4), teve que ficar para o dia seguinte. 

Pedimos aos alunos para fazerem a Ficha de Trabalho, da pág. 64 do Manual, 

até à questão 4, para ser corrigida na aula seguinte. Embora não estivesse 

contemplada na planificação, considerámos que seria uma maneira de fazermos 

revisões para o teste de avaliação sumativa. 
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3.9.  Aula 9 – Revisões para o teste de avaliação sumativa 

 

A nona desta sequência de aulas ocorreu no dia 23 de Novembro de 2012, e 

evoluiu em torno de revisões para o teste de avaliação sumativa. Contudo, uma vez 

que faltava um grupo apresentar a sua biografia, começámos por esta actividade. 

Depois de dito o sumário e o número da lição, os alunos que faltavam 

apresentar o trabalho prepararam-se para o fazer. 

O grupo era composto pelo, Rafael, Paulo, Qasim, Isamila e Rafaela. 

A personalidade escolhida foi, Fernando Pessoa. Achámos muito interessante 

esta escolha. 

O trabalho estava sintético, mas muito bem estruturado. Recorreram a 

imagens mas sem exagerarem. Do ponto de vista da criatividade, foi muito bem 

conseguido. 

O tratamento da informação foi alcançado e todos os alunos falaram igual 

período de tempo. 

Uns elementos estavam mais ligados aos apontamentos, outros menos, mas 

encadearam as ideias principais de forma brilhante. 

Manifestámos o nosso agrado em relação ao produto final. 

Os colegas acharam, novamente, que o trabalho estava Bom e a auto-

avaliação teve o mesmo resultado. 

Pedimos, mais uma vez, para nos enviarem os Powerpoint dos trabalhos de 

grupo, por mail. Para que fique registado, até à data de hoje, apenas o Grupo 5, nos 

enviou o trabalho33.  

Depois da apresentação dos trabalhos, relembrámos que tínhamos TPC para 

corrigir. 

Questionámos se todos os alunos tinham recebido os Powerpoint das aulas 

via correio electrónico, e estes confirmaram que sim. 

Perguntámos quem é que tinha feito os exercícios. Apenas quatro/cinco 

braços no ar. 

Começámos a fazer a correcção pergunta a pergunta, pedindo aos alunos que 

tinham feito o trabalho em casa para lerem as suas respostas. Temos consciência que, 

                                                      
33 Vide Anexo 8 – Exemplo da Apresentação de um Trabalho de Grupo (Afonso Costa), p. 177 
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teria sido mais funcional se as respostas tivessem sido escritas no quadro. Contudo, o 

tempo era escasso e não tivemos outra hipótese senão fazê-lo oralmente, embora 

sempre perguntando aos restantes se estavam a compreender as respostas. 

Depois de corrigido o TPC, perguntámos aos alunos que dúvidas tinham para 

o teste. Tal como tínhamos percebido anteriormente, as dúvidas incidiam na última 

parte da matéria, ou seja, as razões que contribuíram para a queda da 1.ª Republica e 

o golpe militar de 28 de Maio de 1926. 

Tornámos a explicar estes conteúdos muito devagar, porque sabíamos que 

duas das perguntas do teste insidiriam sobre essa parte da matéria. 

Informámos os alunos acerca dos conteúdos mais importantes, tendo em 

conta o teste, salientando que não bastava lerem os Powerpoint, já que era também 

necessário acompanhar a informação sintetizada dos mesmos com a leitura do 

manual. 

Se precisassem de esclarecer alguma dúvida, comunicaríamos por mail. 

Finalmente, lembrámos que era preciso trazerem folha de teste. 

Desejámos bom trabalho e boa sorte para o teste.  

 

3.10.   Aula 10 – Teste de avaliação sumativa 

 

A décima desta sequência de aulas ocorreu no dia 30 de Novembro de 2012 e 

teve como desenvolvimento um teste de avaliação sumativa, que constava de uma 

primeira parte acerca da Revolução Soviética, leccionada pela Professora Cooperante 

e uma segunda parte composta dos conteúdos sobre a 1.ª República, assegurada por 

nós. 

Por este motivo, considerámos da máxima importância e responsabilidade, 

estarmos presentes. 

Os alunos foram avisados que só poderiam ter em cima da mesa de trabalho 

uma caneta, a folha de teste e o enunciado do mesmo. 

Qualquer dúvida que tivessem punham o dedo no ar e esta seria esclarecida 

individualmente. 

O teste correu sem mais nada a assinalar. 
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Depois da descrição das aulas leccionadas que tiveram momentos de 

avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, parece-nos da máxima pertinência 

elencar algumas considerações teóricas em torno do conceito de avaliação. É o que 

faremos seguidamente. 

 

4. Avaliação 
 
 

A avaliação reveste-se da máxima importância quando queremos apreciar 

uma planificação, uma vez que ela revela se os objectivos educacionais foram 

atingidos pelos alunos, como também afere se a planificação realizada pelo professor 

foi adequada em relação aos objectivos a que previamente se propôs. 

Neste ponto, importa em primeiro lugar, distinguir avaliação de classificação.  

 
«A avaliação é uma operação descritiva e informativa nos meios que emprega, 
formativa na intenção que lhe preside e independente face à classificação. (…) A 
classificação, em contrapartida, tem uma intenção selectiva e procede à seriação de 
alunos ao atribuir-lhes uma posição numa escala de valores. (…) A avaliação pode 
incluir, nas informações que fornece, elementos qualitativos e quantitativos, não 
deixando de permanecer distinta da classificação pela intenção que lhe está 
subjacente de facilitar a aprendizagem através de informações úteis» (Ribeiro, 1994, 
pp. 75-76). 

 

Contudo, segundo Perrenoud (1986) a avaliação não pode existir sem relação 

social e sem comunicação, produzindo tanto mais consequências quanto maior poder 

tem o avaliador sobre o avaliado. 

Apoiada em instrumentos teóricos e fundamentos psicométricos, a avaliação 

assume, assim, várias funções. Contam-se, entre outras, o facto de se tornar um 

instrumento ao serviço do sucesso dos alunos ao permitir que estes se situem na 

evolução, ao provocar nos alunos o confronto com as dificuldades, tornando-os 

persistentes, ao promover nos alunos métodos de trabalho que os ajudem a perceber 

o que aprenderam e o que falta aprender (Shoumaker, 1999). 

A recolha de diferentes tipos de informações (o que avaliar?), os vários 

procedimentos de avaliação (como avaliar?) e a tomada de decisões diferentes (para 

quê avaliar?) constituem as finalidades e funções da avaliação que, por sua vez, 

diferenciam os procedimentos da mesma. (Ferreira, 2007) 
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Se entendermos a avaliação como o motor fundamental no processo de 

ensino-aprendizagem, é lógico que esta estará presente em cada uma das fases. Neste 

sentido, teríamos três tipos fundamentais de avaliação, a saber, diagnóstica, 

formativa e sumativa. 

A primeira, realiza-se antes do início do processo de ensino-aprendizagem. É 

uma fonte de informação que, nos faculta uma perspectiva da receptividade dos 

alunos em relação ao objecto de estudo: conhecimentos que já têm adquiridos e pré-

requisitos de aprendizagem; experiências pessoais; raciocínios e estratégias 

espontâneas; atitudes e hábitos adquiridos em relação à aprendizagem; 

representações que têm em relação às tarefas propostas e motivação. 

Realiza-se para adequar a planificação do professor em função dos 

conhecimentos, necessidades e dificuldades dos alunos, e para que estes tomem 

consciência do seu ponto de partida. Veicula-se através de actividades com suportes 

de instrumentais que, podem ir das entrevistas até á aplicação de um teste, como foi o 

caso da planificação por nós desenvolvida. 

Faculta ainda informação acerca do grupo-turma como entidade colectiva 

(prognóstico), ou como colectividade diferenciada em alunos (diagnóstico). 

A avaliação diagnóstica permite adequar a planificação às características dos 

alunos; prever actividades; detectar e regular os casos em que os pré-requisitos de 

aprendizagem não estão integrados na estrutura de conhecimentos do aluno; 

organizar o grupo-turma e facilitar a tomada de consciência por parte do aluno de 

qual é o seu ponto de partida.  

Em História, a avaliação inicial é particularmente útil. Os alunos contam com 

uma quantidade enorme e diversificada de informação veiculada pelos meios de 

comunicação (educação não formal). Esta informação prévia muitas vezes está 

desestruturada ou responde a estereótipos da mais diversa índole. O peso das ideias 

prévias pode ser um lastro para a correcta aquisição de conhecimentos numa 

perspectiva científica, daí a importância na detecção do imaginário do aluno sobre o 

objecto de estudo. 

Tendo como objectivos o supracitado, fizemos o levantamento dos pré-

requisitos (ideias prévias), dos alunos, relativamente à unidade didáctica planificada, 

oralmente, questionando os mesmos acerca das diferenças entre Monarquia e 

República e quais as representações que tinham acerca da Ditadura e da Constituição. 
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A avaliação formativa, realiza-se durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Consiste em detectar os raciocínios e representações mentais dos alunos, as 

estratégias que utilizam para construir conhecimento e os problemas que vão 

surgindo na aquisição do mesmo. Permite adaptar o processo didáctico aos 

problemas de aprendizagem do aluno. Efectua-se basicamente através das 

actividades de aprendizagem, em interacção com os estudantes e analisando a 

produtividade dos mesmos. Este acompanhamento permite, estabelecer que tipos de 

erros cometem os alunos e quais são os principais obstáculos e dificuldades. 

Possibilita estabelecer mecanismos de regulação que, por sua vez incidem numa 

melhor adaptação ao processo didáctico.  

A avaliação formativa, facilita a regulação das propostas dos professores uma 

vez que, o aluno aprende a auto-regulação, compreendendo e questionando os erros e 

assumindo os êxitos. Se se quer ter em conta a diversidade de níveis, ritmos e estilos 

de aprendizagem dos alunos, os professores devem conhecer em cada momento o 

processo de progresso do aluno e os seus êxitos e dificuldades, não só em relação aos 

conteúdos, mas também em relação às estratégias propostas. 

A regulação interactiva do processo, o estabelecimento de feedback contínuo 

no desenvolvimento das actividades didácticas e a valorização (avaliação e auto-

avaliação), são a essência da avaliação formativa. 

 
«Para haver equidade nesse processo, a avaliação tem de estar ajustada aos 

conteúdos tratados e às metodologias utilizadas e estes ajustados às características 
dos alunos. Isto pressupõe ter em conta o aluno como indivíduo, os seus contextos, a 
sua cultura, os seus interesses e, enfim, o seu direito ao sucesso educativo. Ter tudo 
isto em consideração exige o recurso a pedagogias diferenciadas ajustadas àquela 
diversidade e o apoio de métodos, técnicas e instrumentos de avaliação formativa» 
(Ministério da Educação, 1994). 

 

Uma vez que o nosso objectivo era desenvolver estratégias de ensino-

aprendizagem em contextos culturais multiétnicos, a avaliação formativa foi 

realizada durante toda a sequência didáctica, ou seja, durante as aulas e a 

apresentação dos trabalhos de grupo. 

Transversal a todo o processo (aulas e apresentação oral dos trabalhos de 

grupo), a avaliação formativa esteve presente, com o desenvolvimento dos trabalhos 

que foram sendo solicitados aos alunos (TPC), através da participação, pesquisa e 

interesse, comportamentos e valores manifestados. 
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«Esta diversidade de meios de acompanhamento e avaliação adquirem ainda 

maior relevância em contextos escolares etnicamente heterogéneos dada a 

necessidade de acompanhar e avaliar, com meios adequados e variados, a diversidade 

de interesses, de ritmos e estilos de aprendizagem» (Ministério da Educação, 1994). 

Já a avaliação sumativa, realizou-se no final do processo de ensino-

aprendizagem, tanto no final da unidade didáctica, como no final de um conjunto 

delas e, no final do período de estudos. 

Na maioria dos sistemas de ensino contemporâneos, como afirma Perrenoud, 

«a organização pedagógica dominante é o ensino colectivo, muito pouco 

diferenciado, num quadro de grupos/turmas com o mesmo programa durante um ou 

vários anos consecutivos. A este tipo de ensino encontra-se essencialmente ligada 

uma avaliação sumativa» (1986, p.27).  

Este tipo de avaliação tem como função informar sobre a progressão de 

aprendizagem dos alunos, assim como do grau de aquisição e consecução dos 

conhecimentos e objectivos programados. Esta informação é útil para o aluno, para 

os pais e para certificar os conhecimentos adquiridos. Também é útil para informar 

sobre os objectivos propostos e se eram os mais adequados.  

Se uma maioria dos alunos do grupo-turma não alcança os objectivos 

propostos, o professor deverá questionar-se se eram os mais correctos, ou se as 

actividades de aprendizagem foram as mais adequadas. Neste sentido, a avaliação 

sumativa também tem um carácter formativo, já que pode introduzir modificações 

para futuras planificações. 

A avaliação sumativa pode implementar-se através de diferentes tipos de 

instrumentos, desde o clássico teste, até a monografias. Seja qual for a modalidade 

adoptada, os alunos, são sempre agentes passivos, já que são os professores que 

avaliam a produção. Não há autoavaliação, e não há incidência na auto-regulação. 

A diferença entre a avaliação formativa e a avaliação sumativa é que, esta 

última está submetida a restrições: deve chegar-se a uma conclusão definitiva, devem 

avaliar-se todos os objectivos, deve generalizar-se através de informações parciais, 

deve optar-se por um nível mínimo, devem formular-se critérios de objectividade 

para todos os alunos, devem dar-se classificações individuais. 

A avaliação aplicada ao longo desta sequência didáctica de 10 aulas de 45 

minutos teve, em suma, uma dimensão diagnóstica, formativa e sumativa. A 
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primeira, foi realizada através de um pequeno levantamento oral das ideias prévias 

dos alunos. A segunda, baseada na participação oral, capacidade de intervenção e 

argumentação, execução dos trabalhos propostos, assiduidade, comportamento e a 

realização com apresentação oral em grupo de um trabalho biográfico, com auto-

avaliação, como já foi referido.  

Tendo em conta os objectivos e critérios da avaliação sumativa, foi aplicado 

um teste de avaliação sumativa, cuja primeira parte, incidiu em conteúdos 

leccionados pela Professora Cooperante (Revolução Soviética) e uma segunda parte, 

em Portugal: da 1.ª República à Ditadura Militar, leccionados pela Professora 

Estagiária. Refira-se que esta segunda parte do teste sumativo foi elaborada em 

conjunto pelas duas professoras. 

 

4.1. Reflexão Geral das Aulas Leccionadas  

 

Reflectir, pode ser descrito como um processo no qual os indivíduos pensam 

sobre determinadas situações vividas e as avaliam com o objectivo de ter um 

entendimento, ou uma apreciação, outra das mesmas. 

Tentaremos fazer esse exercício em torno das aulas de História, Unidade 

Didáctica, Portugal: Da 1.ª República à Ditadura Militar, leccionadas nos dias, 7, 8, 

9, 14, 15, 16, 21, 22, 23 e 30 de Novembro num total de 450 minutos, na Escola 

Básica 2,3 Miguel Torga, sob orientação da Professora Cooperante Ana Paula 

Casaca. 

Do ponto de vista da sequência das aulas, foram utilizados recursos 

específicos para a motivação dos alunos, nomeadamente, o recurso a imagens, 

mapas, gráficos, um filme e esquemas de síntese, sempre numa lógica semi-directiva.  

Pretendeu-se também que a clarificação dos objectivos e o retomar de 

assuntos anteriormente abordados fossem motivadores para os alunos e nos dessem 

uma indicação das suas ideias prévias, para adequarmos a planificação. 

Regista-se igualmente um aproveitamento das vivências dos alunos, 

principalmente quando foi necessário exemplificar algum conceito.  

Pensamos ter conseguido desenvolver os planos de aula que foram propostos, 

embora com algumas adaptações circunstanciais.  
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Tentámos sempre explicar os conteúdos de uma forma simples e pausada de 

forma que, os alunos pudessem adquirir os conhecimentos pretendidos, privilegiando 

a exposição dialogada e a utilização do quadro (whiteboard).  

Foram sempre referidos os assuntos a abordar na aula seguinte. Cada aula 

começava sempre com uma pequena revisão dos conteúdos abordados na aula 

anterior.  

Em relação aos recursos, o Manual poderia ter sido mais explorado. Contudo, 

porque considerámos que relativamente a certos conteúdos este se revelava 

insuficiente e pouco apelativo, optámos, como complemento, por uma compilação de 

documentos de apoio que, foi entregue aos alunos para ser trabalhada em conjunto 

com imagens do powerpoint.  

Não se registou que os alunos não fossem capazes de responder e/ou 

interpretar os documentos e imagens, quando mobilizados em espaço de aula, o que 

comprova a sua adequação. Porém, em registo de trabalho de casa, esta estratégia 

não foi funcional.  

Relativamente à comunicação, ou seja, a capacidade pessoal de expressão, os 

alunos nunca manifestaram que não tinham ouvido e/ou percebido a Professora 

Estagiária. Quando pediam para repetir conteúdos ou instruções, era porque tinham 

estado na conversa com os colegas. Nestes casos, eram repetidas as informações para 

que não permanecessem dúvidas. 

Tivemos sempre o cuidado, uma vez que estamos em contexto de uma turma 

de português língua não materna, de abordar e esclarecer dúvidas aos alunos com 

maiores dificuldades em falar e escrever português.    

Pensamos ter conseguido estimular a participação de todos os alunos, quer 

oralmente, quer através da escrita. A apresentação oral de biografias por grupos de 

trabalho visava exactamente esse propósito. Além de promover o trabalho em grupo, 

“obrigava-os” a escrever e ler português, estimulava a oralidade e revelava-se uma 

forma de abordar factos e acontecimentos relacionados com os conteúdos 

leccionados, dentro dos seus registos e gostos pessoais.  

No decorrer das aulas asseguradas, nunca se geraram situações conflituosas. 

Pelo contrário, procurámos sempre manter um clima de calma e naturalidade, embora 

adequado ao trabalho. Quando os alunos se mostraram mais agitados tentámos 
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chamá-los novamente para aula, focando-os em algo que, despertasse os seus 

interesses. 

A turma revelou-se, no geral, muito dinâmica e participativa em espaço de 

aula, mas pouco empenhada nos trabalhos que pedimos para fazerem em casa, 

nomeadamente, no que respeita ao simples envio dos Powerpoint .  

Perante o exposto e tendo consciência que temos muito a aprender, pensamos 

que esta abordagem com a turma 9.º 3 foi bastante gratificante, pese embora o facto 

de considerarmos que o tempo que passámos com o grupo foi manifestamente 

insuficiente para desenvolvermos outras estratégias que fossem eventualmente, mais 

eficazes e estimulantes. 

Em termos gerais pensamos que o que nos foi proposto como objectivo do 

Mestrado em Ensino de História e Geografia nesta fase, foi cumprido tendo sempre 

como base a seriedade e a humildade. 

 

4.2.  Avaliação das aulas pelos alunos  

 

Terminadas as aulas com o 9.º 3, considerámos que seria interessante ter um 

feedback por parte dos alunos, da nossa prestação. 

Neste sentido, pedimos aos mesmos cerca de uma semana mais tarde para 

responderem a um pequeno inquérito por questionário, anónimo, sobre as nossas 

aulas34. 

Dos 24 alunos que compõem a turma, estavam presentes 21, o que permite 

considerar a amostra representativa. 

Os resultados das respostas mais dadas pelos alunos, revelam que as 

metodologias adoptadas nem sempre foram motivadoras para a aprendizagem, 

embora considerem que a Professora Estagiária comunica de forma clara, é 

compreensiva e utilizou vários recursos para conseguir “chegar” aos alunos. 

Relativamente ao comprometimento com a aprendizagem e participação dos 

alunos, os mesmos referiram que a Professora Estagiária procurou garantir a 

aprendizagem de todos os alunos, mas só aceita a participação nas aulas e/ou 

actividades, quando há iniciativa dos próprios. 

                                                      
34 Vide Anexo 9 – Avaliação das Aulas pelos Alunos, p. 185 
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Em relação ao desenvolvimento de conteúdos, à bibliografia disponibilizada e 

integração de conhecimentos, os alunos consideraram que a Professora Estagiária, 

desenvolveu os conteúdos da disciplina apresentando diversas posições teóricas, mas 

não de forma crítica. Referiram ainda que foi utilizada bibliografia variada nas aulas. 

Os discentes afirmaram ainda que a Professora utilizou o manual 

recomendado, embora socorrendo-se de outros recursos e realizou sempre 

actividades relacionadas com os conteúdos, mas, não fez a ponte com outras 

disciplinas. 

Apenas dois alunos apresentaram sugestões para as aulas de História, a saber, 

mais exercícios sobre os conteúdos da matéria dada e maior incentivo (motivação), 

dos alunos.  

Os resultados agora apresentados podem ser confrontados no seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Portugal: Da 1.ª República à Ditadura Militar  
Estratégias de Ensino-Aprendizagem em Contextos Culturais Multiétnicos 

__________________________________________________________________________________ 

99 
 

 

 

              Quadro 5: Avaliação das aulas pelos alunos 

 

 

Questões 
 

Percentagens 

1. Metodologia de Ensino 
- Utiliza metodologia que não motiva para a aprendizagem 
- Às vezes utiliza metodologia que motiva para a aprendizagem 
- Utiliza sempre metodologia que motiva para a aprendizagem 

 
19.0 
66.7 
14.3 

2. Clareza da Comunicação 
- Comunica de forma clara, facilitando a compreensão 
- Utiliza recursos diversos para superar a dificuldade de comunicação 
- Comunica de forma pouco clara, dificultando o entendimento 

 
42.9 
42.9 
14.3 

3. Comprometimento com a aprendizagem 
- Preocupa-se com a aprendizagem de alguns alunos 
- Não demonstra preocupação acerca da aprendizagem dos alunos 
- Procura garantir a aprendizagem de todos os alunos 

 
14.3 
14.3 
71.4 

4. Participação dos alunos 
- Não incentiva a participação dos alunos nas aulas/actividades 
- Aceita a participação dos alunos nas aulas/actividades, quando há 
iniciativa dos próprios alunos 
- Incentiva a participação dos alunos nas aulas/actividades 

 
9.5 
47.6 
 
42.9 

5. Desenvolvimento dos conteúdos 
- Desenvolve os conteúdos da disciplina apresentando diversas 
posições teóricas, mas não de forma crítica 
- Não apresenta diversas posições teóricas no desenvolvimento dos 
conteúdos da disciplina 
- Desenvolve os conteúdos da disciplina apresentando diversas  
posições teóricas, de forma crítica 

 
47.6 
 
19.0 
 
33.3 

6. Bibliografia 
- Indica e utiliza bibliografia nas aulas 
- Indica bibliografia mas não a utiliza nas aulas 
- Não indica bibliografia nas aulas 

 
52.4 
14.3 
33.3 

7. Integração de conhecimentos 
- Às vezes relaciona a disciplina com outras do currículo 
- Preocupa-se apenas com a sua disciplina 
- Relaciona sempre a disciplina com outras do currículo 

 
42.9 
52.4 
4.8 

8. Recursos (Ppt, documentos de apoio, filmes, etc) 
- Utiliza o manual recomendado, mas também outros recursos 
- Utiliza apenas o manual recomendado 
- Não utiliza o manual recomendado, apenas outros recursos 

 
90.5 
0 
9.5 

9. Actividades 
- Realiza sempre actividades relacionadas com os conteúdos 
- Raramente realiza actividades relacionadas com os conteúdos 
- Nunca realiza actividades relacionadas com os conteúdos 

 
61.9 
38.1 
0 

Sugestões para as aulas de História (apenas dois alunos) 
- Mais exercícios sobre os conteúdos da matéria dada 
- Incentivar mais os alunos 
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4.3.  Avaliação Final 

 
Ao longo desta sequência de dez aulas de 45 minutos, procurámos variar os 

instrumentos de avaliação, avaliando os alunos de formas diferenciadas. A avaliação 

dos mesmos incidiu, como já referimos, na avaliação diagnóstica, na avaliação 

formativa e na avaliação sumativa.  

O primeiro momento de avaliação (diagnóstica), decorreu antes da 

leccionação propriamente dita, ao confrontarmos os alunos com as suas ideias 

prévias, acerca dos conceitos de monarquia, república, constituição e ditadura. 

A avaliação formativa, aconteceu através dos trabalhos propostos ao longo 

das aulas, dos trabalhos de casa, da apresentação oral dos trabalhos de grupo, mas 

também através da participação, do empenho demonstrado e do comportamento. 

De facto, consideramos que, as actividades desenvolvidas ao longo da 

sequência didáctica, forneceram excelentes indicadores do nível de aquisições 

atingidas pelos alunos, procurando não só promover o aumento dos conhecimentos 

científicos dos mesmos, mas também atingir as metas de aprendizagem preconizadas 

pelos documentos que definem as linhas orientadoras da disciplina de História. 

Das actividades desenvolvidas para, com e pelos alunos destacam-se os vários 

confrontos de ideias (debates), que ocorreram no decurso das aulas, as actividades 

realizadas, os trabalhos de casa que foram corrigidos posteriormente em espaço de 

aula e a apresentação oral das biografias, em grupos de trabalho. De referir que os 

critérios de avaliação da apresentação das biografias em grupo tiveram um carácter 

qualitativo, compreendidos num intervalo entre o muito bom e o suficiente35. Em 

conjunto ou individualmente todas estas actividades terão contribuído (assim o 

esperamos), para o desenvolvimento da compreensão temporal e espacial, para a 

interpretação de fontes, para a compreensão histórica contextualizada e finalmente 

para desenvolver as capacidades argumentativas dos alunos.  

Por fim, e com maior peso para a disciplina, aferiram-se os conhecimentos 

obtidos pelos alunos através da avaliação sumativa, traduzida pela realização de um 

teste de avaliação sumativa efectuado no final da Unidade Didáctica, Portugal: Da 

1.ª República à Ditadura Militar, englobando os conteúdos referentes à referida 

                                                      
35 Vide Anexo 10 – Critérios de Avaliação dos Trabalhos de Grupo, p. 188 
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unidade, em conjunto com os conteúdos desenvolvidos pela Professora Cooperante, 

na Unidade Didáctica anterior, A Revolução Soviética36 

Convém realçar que, a segunda parte do teste de avaliação sumativa, referente 

às aulas por nós asseguradas, foi corrigida em parceria com a Professora Cooperante. 

Pretendia efectuar-se uma avaliação do desempenho dos alunos, em 

simultâneo com o desempenho do Professor Estagiário, enquanto agente transmissor 

de conhecimentos e facilitador de aprendizagens. 

Relativamente à avaliação dos alunos e segundo os dados da grelha de 

correcção do teste de avaliação sumativa37, apesar de constatarmos dezoito 

desempenhos negativos, consideramos que no geral, e em concordância com a 

Professora Cooperante, o desempenho da turma foi o esperado, (apesar das nossas 

expectativas serem mais altas) tendo em conta os resultados do teste anterior: 

dezassete desempenhos negativos38. Também se regista que alguns alunos desceram 

de nível neste teste, outros mantiveram a nota e outros ainda com notas ditas baixas 

subiram ligeiramente o seu desempenho. Há ainda a registar dois alunos que tendo 

tido notas elevadas no primeiro teste, aumentaram a nota neste segundo momento de 

avaliação sumativa. 

Confessamos que perante os resultados ficámos muito apreensivas e 

desmotivadas. Em reunião com a Professora Cooperante, esta voltou a frisar que a 

turma não trabalha e que os resultados das outras turmas, onde o mesmo teste foi 

aplicado, não foram melhores. Contudo, essas constatações longe de nos desculpar, 

ou sossegar, deixaram-nos preocupadas.  

Apesar de estarmos conscientes que demos o nosso melhor não deixamos 

contudo, de ficar inquietas em relação ao que correu mal e/ou poderia ter corrido de 

outra forma, embora tenhamos consciência que inúmeros micro-factores podem ter 

contribuído para os resultados finais serem discordantes das nossas expectativas. Por 

exemplo, o peso excessivo da avaliação sumativa quando comparada com a 

avaliação formativa. O facto de o tempo que passámos com os alunos ter sido 

manifestamente insuficiente para os conhecermos e estes nos conhecerem a nós, 

embora a empatia fosse grande e mútua. A diferença na abordagem de conteúdos 

entre nós e a Professora Cooperante. A nossa falta de experiência enquanto 

                                                      
36 Vide Anexo11 – Teste de Avaliação Sumativa, p. 190 
37 Vide Anexo12 – Resultados do 2.º Teste de Avaliação Sumativa, p. 195 
38 Vide anexo 13 – Registo da Avaliação Sumativa – História (1.º Período), p. 197  
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professores. O facto do estatuto de Professora Estagiária poder ter sido levado pouco 

a sério pelos alunos. 

De modo geral, pensamos ter conseguido uma abordagem de acordo com os 

parâmetros das pedagogias diferenciadas, preconizadas pelo Ministério da Educação 

e anteriormente expostas. Assim, tentámos promover o diálogo e a comunicação 

como meio de conhecimento da cultura e sentimentos dos vários alunos, optámos por 

aprendizagens activas através de actividades de descoberta, intentámos no 

desenvolvimento de atitudes, valores e espírito crítico onde os alunos se sentissem 

como fazendo parte de uma sociedade pluralista, privilegiámos o espírito de 

cooperação e partilha de saberes e experiências entre os alunos das várias culturas. 

Sem criar expectativas em relação aos seus desempenhos, procurámos respeitar os 

seus ritmos, evitando estereótipos e preconceitos e afastando conscientemente a 

polarização e/ou a diferenciação entre alunos ditos capazes e alunos ditos não 

capazes. 

Dentro das nossas limitações tentámos utilizar uma certa margem de 

liberdade na decisão curricular. Por exemplo, utilizámos o manual como base das 

aulas mas recorremos paralelamente a outras fontes e recursos que considerámos 

mais apelativas e representativas da diversidade cultural do nosso público-alvo e 

fomentadoras de interacção. 

Concluindo, pensamos ter conseguido (pelo menos em parte) desenvolver 

com os alunos pedagogias diferenciadas. No entanto, constrangimentos de origem 

estrutural e organizacional, impediram-nos de dar a primazia à avaliação formativa. 

De facto, a nossa intenção de darmos mais enfoque à avaliação formativa em 

detrimento da avaliação sumativa, não foi possível de ser aplicada. Só chegámos à 

escola praticamente no final do 1.º Período, altura em que a planificação anual já 

estava construída e os testes de avaliação sumativa planeados e agendados. Esta 

constatação leva-nos a reflectir acerca de considerações teóricas que abordámos 

anteriormente a propósito da lógica de organização da escola de massas. Pensamos 

que a escola, enquanto organização, continua pouco aberta a alterar práticas e a 

integrar e valorizar a pluralidade de modo a que todos, sem excepção, a sintam como 

sua aliada. Na maioria dos sistemas de ensino actuais, a organização pedagógica 

predominante é o ensino colectivo, muito pouco ou nada diferenciado, num quadro 

de grupos-turma com o mesmo programa, por vezes, durante anos consecutivos. A 
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este tipo de ensino encontra-se associada essencialmente uma avaliação sumativa de 

tipo comparativo. Ora, esta lógica quase intocável, contribui fortemente para 

converter as diferenças culturais em desigualdades escolares.  

Existem, na verdade, “modos de fazer” que não podem ser alterados em 

apenas dez tempos lectivos pela Professora Estagiária. Mas são estes “modos de 

fazer”, muito rotinizados, que deveriam, em nossa opinião, ser repensados porque de 

outro modo não será possível pôr em prática os objectivos de uma educação 

verdadeiramente multicultural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Chegados ao final desta etapa, é tempo de apresentarmos algumas conclusões 

em torno do que tivemos oportunidade de observar, realizar, sentir, experienciar. 

Começamos por evidenciar a importância da observação em todo o processo 

ensino-aprendizagem, principalmente quando falamos de professores em formação. 

Confrontar a realidade observada com representações a priori que temos da mesma, 

revela-se uma experiência única e extremamente enriquecedora, mesmo quando o 

futuro professor profissionalizado já tem alguma prática de leccionar, como é o 

presente caso. Assim, no decorrer da prática de ensino supervisionada, foi observada 

a turma 3 do 9.ºano de escolaridade do ensino básico da Escola 2,3 Miguel Torga, 

num total de seis aulas de 45 minutos cada, com a Professora Cooperante. 

Também a ter em conta, foi a nossa observação e participação nas reuniões e 

em algumas actividades. Estas, pelo seu carácter diferenciado, revelaram-se a todos 

os níveis, oportunidades únicas de aprendizagem. 

Perspectivando a bibliografia consultada ao longo deste ciclo de estudos, foi 

muito interessante, por outro lado, ver colocada em prática muitos dos princípios 

enunciados pelos autores. 

Temos consciência que não existem modelos únicos de aulas, nem de 

professores, nem de escolas, nem de alunos. Cada um de nós carrega consigo uma 

bagagem de experiências, sensibilidades, constrangimentos e representações dos 

quais resultam, o estilo pessoal, as metodologias adoptadas, o modo como olha e 

sente as realidades educativas, como aborda os conteúdos, como interage e se alinha, 

ou não, com os assuntos expostos em aula. 

As sociedades contemporâneas em geral e Portugal em particular, fruto de 

processos migratórios vários e complexos, são cada vez mais heterogéneas, 

compostas por diferentes grupos humanos, interesses contrapostos, classes e 

identidades culturais em conflito. Vivemos em contextos nos quais os diferentes 

estão quase permanentemente em contacto. As escolas actuais não fogem a esta 

realidade. 

Os filhos de imigrantes, os ditos imigrantes de segunda geração na sua 

maioria nascidos em Portugal, que frequentam as nossas escolas crescem 
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tendencialmente nas mesmas condições das crianças autóctones dos meios social e 

economicamente desfavorecidos. Divididos entre mundos, isto é, entre a cultura 

praticada em casa e no seio da família e a cultura da sociedade de acolhimento, estes 

jovens sofrem e acusam problemas de integração/exclusão nos seus processos de 

socialização. O sistema educativo põe muitas vezes em evidência as dificuldades que 

a segunda geração de algumas categorias de imigrantes enfrenta para se integrarem 

na sociedade, na medida em que ao uniformizar, ilude quanto à igualdade de 

oportunidades. Pierre Bourdieu escrevia:  

 
«Para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais 
desfavorecidos, basta que a escola ignore no conteúdo do ensino transmitido, nos 
métodos e técnicas de transmissão e nos critérios de avaliação as desigualdades 
culturais existentes entre as crianças das diferentes classes sociais: por outras 
palavras, tratando todos os alunos como iguais em direitos e deveres o sistema 
escolar é levado a sancionar as desigualdades iniciais perante a cultura» (Bourdieu, 
1966, citado por Allal, Cardinet & Perrenoud, 1986, p. 58). 

 

Apesar da nossa impotência para alterar a estrutura organizacional do sistema 

educativo e os constrangimentos associados à imposição de um currículo único, 

tentámos, ao nível pedagógico, que os conteúdos, conceitos e metodologias  

contemplassem as características socioculturais e económicas do grupo-turma.  

Mediante a heterogeneidade e as características da(s) realidade(s) 

observada(s) na escola e na turma 9.º3, (turma de português língua não materna), as 

metas de aprendizagem, as teorias da educação, os conteúdos e conceitos estipulados 

pelo Programa de 9.ºano de História, entre outras, apresentámos propostas de 

planificação, sobre o Tema A Europa e o Mundo no Limiar do Século XX, unidade 

didáctica, Portugal: Da 1.ª República à Ditadura Militar, que incluíram estratégias 

de ensino-aprendizagem, assentes em pedagogias diferenciadas, visando contextos 

culturais multiétnicos e tentando sempre relacionar o que ia sendo descoberto e 

trabalhado em conjunto com os alunos, com a actual conjuntura da sociedade 

portuguesa. Ao fazermos a ponte dos conteúdos abordados a propósito da 1.ª 

República, com diversos temas da actualidade política, social e económica 

procurámos trazer factos históricos para a realidade concreta e vivida dos alunos. 

Pelas observações e interacções que tivemos com este grupo em concreto pareceu-

nos que seria muito mais vantajoso colocar os alunos no centro dos problemas e 

pedir-lhes resoluções de forma a propiciar uma melhor integração dos conteúdos, ao 
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invés de promovermos uma participação passiva e procedermos a apresentações de 

conteúdos meramente expositivas. 

O facto de estes procurarem responder ao nosso desafio, leva-nos a crer que 

esta metodologia se revelou bastante facilitadora dos conteúdos que se pretendiam 

transmitir e lhes permitiu repensar a sua posição na sociedade da qual fazem parte.  

Com a aplicação prática da planificação das aulas pretendeu-se, com efeito, 

demonstrar o inquestionável contributo que a disciplina de História pode ter para a 

formação/informação dos alunos, nomeadamente no que diz respeito ao seu 

entendimento de si próprios e dos outros como fazendo parte de um todo. Referimo-

nos ao aperfeiçoamento do sentido crítico, à sensibilização para os valores 

democráticos, ao respeito pelo outro que pode ser, ou não, diferente de mim, à 

consciencialização da realidade presente como fruto de acções e opções do passado. 

Por outro lado, evitámos a uniformização, optando, nomeadamente, por uma 

abordagem quase individualizada com alunos que não dominavam  a língua 

portuguesa, como era o caso  da aluna chinesa e do aluno paquistanês. As 

desigualdades culturais nunca foram geridas como obstáculos mas como 

oportunidades de cooperação e de crescimento conjunto. Resumindo, tentámos 

aplicar estratégias de ensino-aprendizagem focalizadas em verdadeiras experiências 

educativas vivenciadas pelos alunos e dando maior protagonismo a processos de 

avaliação formativa, flexíveis e variados.  

Infelizmente, o tipo de avaliação privilegiada para classificar estes alunos não 

foi a que gostaríamos de ter aplicado. 

O 9.º3, composta por vinte e quatro alunos, revelou-se uma turma com a qual 

foi fácil trabalhar, embora tenha sido um desafio em aspectos que implicaram 

responsabilidade e empenho. Pouco agitada, simpáticos, alegres e participativos estes 

alunos revelaram possuir alguns conhecimentos de base das matérias anteriores e 

capacidade de reflexão e construção de opinião própria. 

Do ponto de vista pedagógico queremos acreditar que a leccionação da 

unidade didáctica Portugal: da 1.ª República à Ditadura Militar, teve um impacto 

positivo nestes alunos. Pese embora o facto dos resultados do teste de avaliação 

sumativa serem desmotivantes para nós e, muito provavelmente para os próprios 

alunos, sentimos que ao longo das dez sessões de 45 minutos que estivemos em 

contacto com os mesmos, estes participaram sempre com interesse nas diferentes 
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actividades e manifestaram sempre querer saber mais. Situações de exploração, 

confronto e debate de ideias, interpretação de documentos, visualização e explicação 

do filme, gravuras e fotografias da época, funcionaram como agentes motivadores 

que despertaram o interesse e a atenção dos alunos, “obrigando-os” a uma 

performance bastante activa e participativa. 

Mas ficou claro para nós, embora já o intuíssemos, que a leccionação a 

públicos-alvo tendencialmente multiculturais deve implicar pedagogias 

diferenciadas, assentes numa avaliação mais formativa, não só do ponto de vista 

conceptual mas também ao nível da prática pedagógica. Dever-se-ia, portanto, fazer 

da avaliação um instrumento de formação, condição indispensável para a promoção 

da igualdade de oportunidades educativas em detrimento de um instrumento de 

selecção. 

Esta problemática exige um empenhado exame de conteúdos, conceitos, e 

enquadramentos teóricos desenvolvidos para a educação multicultural, bem como o 

conhecimento profundo do estado do problema em Portugal. Exigirá também uma 

urgente necessidade de conceber, implementar e avaliar programas que estimulem a 

educação dos alunos de diversas culturas (Monteiro, 2002). 

 
«O problema que se irá enfrentar será o decorrente do facto da escola 

portuguesa através das suas práticas habituais, não considerar nem valorizar as 
diferentes culturas presentes no processo de ensino-aprendizagem. Aqui reside muito 
provavelmente uma das causas da maciça incidência do insucesso escolar que 
decorre com crianças culturalmente mais distantes da norma cultural escolar aceite. 
(…) A escola portuguesa está a assumir (…) uma dimensão multicultural. O que em 
si mesmo não consideramos como uma realidade negativa. O que entendemos como 
negativo é não vermos uma verdadeira política de integração que combata o estigma 
que carregam certas etnias na sociedade que as identifica como sub-culturas, e que 
têm muitas vezes na origem problemas de raiz socioeconómica» (Monteiro, 2002, 
pp. 44-46).  

 

Contudo, já o exprimimos, embora se tenha estabelecido uma relação de forte 

empatia entre a Professora Estagiária e os alunos, consideramos o tempo que 

passámos com os mesmos, manifestamente insuficiente. Esta questão revelou-se 

incompatível com a implementação da avaliação formativa (ela própria meio de 

aprendizagem), que defendemos, na medida em que esta requer continuidade, 

articulação e reestruturação constantes.  
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Relativamente à diversidade de recursos utilizados durante a sequência 

didáctica assegurada, verificou-se que esta pode ser profícua em sala de aula, uma 

vez que quando diferentes tipos de recursos, data-video, documentos vários, 

alternados com os tradicionais recursos, como sejam, o manual da disciplina e o 

quadro, são bem utilizados, os níveis de concentração aumentam, optimizando os 

objectivos práticos. (Monteiro, 2001)  

Ainda assim, os recursos não dispensam a presença física e intelectual do 

professor como elemento fundamental para manter o desempenho e a motivação dos 

alunos, assim como uma boa planificação das aulas. 

A avaliação revelou-se, em suma, a questão mais problemática de todo o 

processo. Primeiro, porque consideramos o peso da avaliação sumativa excessivo 

(70%), quando comparado com a avaliação formativa (20%)39. Defendemos 

anteriormente que não é possível pensar-se em pedagogias diferenciadas, quando o 

modo de aferir competências, ou de atingir metas, não é compatível (apenas) com 

uma avaliação de carácter tendencialmente sumativo. Tivemos casos de alunos que 

participavam nas aulas, mostravam-se motivados, davam opiniões, faziam os 

trabalhos propostos, manifestavam interesse em querer saber mais, mas, uma vez 

chegados ao teste de avaliação sumativa obtiveram níveis negativos muito baixos, o 

que lhes ditou a nota final do 1.º Período. Se o peso da avaliação formativa fosse 

mais equitativa em relação à sumativa, os resultados teriam sido outros. Se, como 

defende a literatura, os dois tipos de avaliação devem complementar-se, não nos 

parece razoável que tenham pesos tão distintos. 

Segundo, porque é sempre difícil, constrangedor e injusto, julgar, avaliar, 

reduzir uma pessoa a um número, principalmente quando sabemos que ela vale mais 

do que esse número. 

Finalmente, porque o processo de avaliação é extremamente subjectivo, logo, 

falível. 

Concluímos evidenciando que, a experiência de leccionação que 

empreendemos na Escola Básica 2 3 Miguel Torga, foi, sem dúvida, profícua e 

enriquecedora a todos os níveis, mesmo no que pode ter corrido menos bem, 

permitindo tirar algumas conclusões importantes para a futura prática profissional da 

disciplina de História. 

                                                      
39 Os restantes 10% incluem-se na observação directa, conforme Anexo 13, p. 197 
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Quadro 3 – Caracterização dos Alunos do 9.º 3 

 

 

Alunos Idade Residência Naturalidade Nacionalidade Enc. Edu. 

Adriana 15 São Brás Porto Portuguesa Pai 

Ana 13 São Brás Porto Portuguesa Mãe 

Anna 15 São Brás Ucrânia Ucraniana Padrasto 

Benvinda 13 C. Mina Oeiras Portuguesa Mãe 

Daniel 13 São Brás Amadora Portuguesa Mãe 

Danila 16 Alfragide Angola Angolana Mãe 

Edvânia 13 São Brás Cabo-Verde Cabo-verdiana Pai 

Hermenegildo 15 São Brás Amadora Portuguesa Mãe 

Isabel 14 São Brás Évora Portuguesa Mãe 

Isamila 18 São Brás Cabo-Verde Cabo-verdiana Tia 

Jessica 14 São Brás Amadora Portuguesa Avó 

Leonel 14 São Brás Amadora Portuguesa Pai 

Liao 15 São Brás China Chinesa Mãe 

Marco 14 São Brás Amadora Portuguesa Mãe 

Marcos 14 São Brás Amadora Portuguesa Pai 

Paulo  16 São Brás Amadora Portuguesa Mãe 

Qasim 16 São Brás Paquistão Paquistanesa Pai 

Rafaela 15 São Brás Amadora Portuguesa Mãe 

Soraia 15 São Brás Porto Portuguesa Mãe 

Verónica 14 São Brás V. Franca Xira Portuguesa Mãe 

Wilson 13 São Brás Amadora Portuguesa Mãe 

Rafael 14 São Brás Angola Portuguesa Avó 

Bernardo 16 São Brás Amadora Portuguesa Tia 

Edgar 15 C. Mina Amadora Portuguesa Mãe 

Fonte: Processos de Matrícula & Plano Curricular de Turma – 9.º 3 (2012/2013) 

 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 
 

Caracterização Socioeconómica das 

Famílias dos Alunos do 9.º 3 
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Quadro 4 – Caracterização socioeconómica da família dos alunos do 9.º 3 

 
 
 

 Nacionalidade Escolaridade Profissão Situação 
 

Alunos 
 

Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe 

Adriana Port. Port. Desc. Desc. Desconhe. Desconhe. Reformado Reformada 

Ana CV Port. 1.º ciclo 1.º ciclo Construção
civil 

Desconhe. Conta 
outrem 

Conta 
outrem 

Anna Ucrâ. Ucrâ. Desc. Secun. Desconhe. Vendas Desconhe. Desconhe. 

Benvinda Guiné Port. 3.º ciclo 2.º ciclo Construção
civil 

Desconhe. Desemprega Conta 
outrem 

Daniel Port. Port. Secun. Secun. Segurança Administra. Conta 
outrem 

Conta 
outrem 

Danila Ango. Ango. Desc. Secun. Desconhe. Vendas Desconhe. Conta 
própria 

Edvânia CV Cama. Desc. Desc. Limpezas S/profissão Conta 
própria 

Doméstica 

Hermene. Port. Port. Desc. Desc. Construção 
civil 

Cozinheira Conta 
outrem. 

Conta 
outrem 

Isabel Port. Port. Desc. 3.º ciclo Desconhe. S/profissão Desconhe. Doméstica 

Isamila Port. CV 1.º ciclo 1.º ciclo Desconhe. Restaura. Desconhe. Conta 
outrem 

Jessica Port. Port. Desc. Desc. Desconhe. S/profissão Desconhe. Doméstica 

Leonel Port. Port. Secun. Secun. Serviços 
Saúde 

Serviços 
Saude 

Conta 
outrem. 

Conta 
outrem 

Liao Chi. Chi. Desc. Desc. Vendas Vendas Conta  
própria 

Conta 
própria 

Marco Port. Port. 2.º ciclo Lic. Fotógrafo Professora Conta 
própria 

Conta 
outrem 

Marcos Brasi. Portu. Desc. Desc. Desconhe. Desconhe. Desc. Desconhe. 

Paulo Port. Port. Secun. Secun. Construção 
civil 

Recursos 
Humanos 

Conta 
outrem 

Conta 
outrem 

Qasim Paquis Paquis 1.º ciclo 1ºciclo Proprietá. 
loja 

S/profissão Conta 
própria 

Doméstica 

Rafaela Port. CV Desc. Desc. Desconhe. Limpezas Desconhe. Conta 
outrem 

Soraia Port. Port. S/ Hab. 1ºciclo Construção 
civil 

Cozinheira Conta 
outrem 

Conta 
outrem 

Verónica CV Port. 1.º ciclo 3ºciclo Desconhe. Cozinheira Desconhe. Conta 
outrem 

Wilson Port. Port. 1.º ciclo 3.º ciclo Construção 
civil 

Restaura. Conta 
outrem 

Conta. 
outrem 

Rafael Port. Port. Desc. Desc. Desconhe. Directora. 
empresa 

Desconhe. Conta 
outrem 

Bernardo Port. Port. Eng. 
Mecâni. 

12.º ano Engenheiro Bancária Conta 
outrem 

Conta 
outrem 

Edgar Port. Port. 1.º ciclo 1.º ciclo Desconhe. Desconhe. Desconhe. Desconhe. 
Fonte: Processos de Matrícula da Turma 9.º 3 (2012/2013) 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Anexo 3 
 

Planificação Anual da Disciplina de 

História para o 9.º ano 
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Anexo 4 
 

Planificação da Unidade Didáctica 

(Portugal: Da 1.ª República à Ditadura 

Militar) para o 9.º 3 
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Anexo 5 
 

Planificação a Curto Prazo (aula a aula) 
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Anexo 6 
 

PowerPoint das Aulas Leccionadas 
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Escola Básica 2/3 Miguel Torga

Tema: A Europa e o Mundo no Limiar do Século XX.

Unidade Didática: Portugal: da 1.ª República à
ditadura militar .

Nível: 9.º ano de escolaridade do ensino básico.

Duração: Dez aulas de 45 minutos.

07/11/2012

 
 
 
 
 
 

ESPAÇO

CRISE E QUEDA DA MONARQUIA

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TEMPO

1890 1900 1910 1920 1930

1890 - Ultimato Inglês a Portugal

1.ª REPÚBLICA

1891 – 1.ª Revolta Republicana
( Porto, 31 de Janeiro)

1908 - Assassinato do Rei D. Carlos

1910 – Implantação da República

1916 – Entrada de Portugal na Guerra

1926 – Golpe Militar
(28 de Maio)

 
 
 
 
 

Contexto 

� Nos finais do Século XIX e inicio do Século XX, uma grave crise 
económica afectou a Europa;

� Esta crise fez-se sentir também em Portugal, provocando o 
descontentamento geral da população, sobretudo na classe 
média e no operariado;

� Desde a Revolução de 1820, Portugal era governado por uma 
Monarquia Constitucional;

Constituição de 1822

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Causas da Revolução Republicana (antes de 1890)

Económicas

� Aumento das importações (défice da balança comercial)

� Aumento da dívida pública;

� Muitas empresas fecharam;

� Desvalorização da moeda;

� Falência de alguns bancos;

� Diminuição dos investimentos;

� Aumento de impostos resultante de empréstimos pedidos ao 
estrangeiro, especialmente à Inglaterra;

� Gastos excessivos da Coroa.

Económicas

 
 
 
 
 
 

Causas da Revolução Republicana (antes de 1890)

� Aumento do desemprego;

� Degradação das condições de vida das populações;

� Convulsão social (manifestações e greves);

� Aumento da emigração;

� Clima de revolta generalizada (classe média e operariado);

� Crítica social muito forte por parte dos intelectuais e artistas.

Sociais

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Causas da Revolução Republicana (antes de 1890)

Económicas

� Opositores à Monarquia (segunda metade do século XIX):

Partido Republicano Português (1873), assente numa ideologia
político-cultural nascida das revoluções americana e francesa e
cujo principal objectivo era acabar com o regime monárquico,
instalar o regime republicano e garantir um futuro de felicidade,
liberdade e democracia para o país.

Políticas

 
 
 
 
 

Partido Socialista Operário Português (1875), ideologia que
defendia uma sociedade mais justa, igualitária, livre e com
melhores condições para os operários.

As suas ideias começaram a ser difundidas em livros, jornais,
revistas, folhetins e caricaturas.

Como faziam duras críticas à situação económica e política do
país e apontavam soluções, estes partidos conquistaram muitos
seguidores, principalmente o Partido Republicano Português.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Causas da Revolução Republicana (1890)

� Ultimato Inglês

Portugal desiste de territórios em África,

cedendo assim, às ameaças de Inglaterra.

Muitos portugueses consideraram este acto como cobardia e 
acusaram o rei e a monarquia de não defenderem os interesses 
nacionais.

Mapa cor-de-rosa foi o nome dado ao mapa
representativo da pretensão de Portugal
exercer soberania sobre os territórios entre
Angola e Moçambique, nos quais hoje se
situam a Zâmbia, o Zimbabué e o Malawi,
numa vasta faixa de território que ligava o
Oceano Atlântico ao Índico.

 
 
 
 
 
 

Acontecimentos que prepararam a revolução 
republicana

O Partido Republicano, aliado a algumas sociedades secretas
como a Maçonaria e a Carbonária, soube aproveitar o
descontentamento generalizado da população:

� 31 de Janeiro de 1891, na sequência do Ultimato Inglês, deu-
se no Porto uma primeira revolta para derrubar a Monarquia. Foi
abafada pelas tropas leais ao rei, mas fez aumentar os adeptos
da República;

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

�1906, perante a ineficácia e a disputa dos partidos
monárquicos, o rei entregou o governo a João Franco, que em
1907, dissolveu o Parlamento e instaurou um regime ditatorial,
reprimindo todas as críticas ao Governo;

�1908, (culminar da revolta), regicídio do rei D. Carlos e do
príncipe herdeiro (D. Luís Filipe), no Terreiro do Paço, por
brigadas da Carbonária, quando a família real regressava de Vila
Viçosa.

 
 
 
 
 
 

� Após o regicídio, sucedeu ao trono D. Manuel II. 

Era muito jovem e  estava impreparado 

para reinar.

Demitiu João Franco e cedeu a algumas

exigências da população, mas a

instabilidade da Monarquia era evidente e

sentia-se a revolução iminente.

� No dia 5 de Outubro de 1910, uma revolução pôs fim à
Monarquia e implantou a República, quase sem combates.

Os revoltosos, poucos e desorganizados, militares e civis,
pertenciam à classe média, à pequena burguesia e ao
operariado.

D. Manuel partiu com a mãe (Dona Amélia), para o exílio em
Inglaterra, de onde nunca mais regressou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A 1.ª República (1910)

� 5 de Outubro de 1910, Portugal foi o terceiro

país da Europa a proclamar um governo

republicano.

� Um Governo Provisório presidido por Teófilo Braga, preparou
as eleições para a Assembleia Constituinte, que elaborou a
Constituição de 1911 e elegeu Manuel de Arriaga como
primeiro presidente da República Portuguesa.

Teófilo Braga

Manuel de Arriaga

 
 
 
 
 
 
 

Revoltosos na Rotunda

http://www.searanova.publ.pt/pt/1713/dossier/161/

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

José Relvas (ministro das finanças), proclama a República da varanda da 
Câmara Municipal de Lisboa, na manhã de 5 de Outubro de 1910. 

http://odivelas.com/2010/09/09/a-revolucao-republicana/

 
 
 
 
 

Quadro Síntese

Constituição de 1911

Poder Legislativo Poder Executivo Poder Judicial

Congresso ou 
Parlamento

(eleito por sufrágio 
universal com 

restrições)

Presidente da 
República

(eleito pelo Congresso 
por 4 anos)

Tribunais
(aplicam a justiça)

Governo
(nomeado pelo 
Presidente da 

República)

Câmara 
dos 

Deputados 
(4 anos)

Senado (6 
anos)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Reformas da 1.ª República

� Nova bandeira; Novo hino (A Portuguesa);

� Nova moeda ( Escudo);

� Constituição Politica da República Portuguesa (1911):

• separação dos três poderes;

• democracia parlamentar, ou seja, o Presidente da República e o
Governo respondiam politicamente perante o Parlamento.

� Laicização do Estado ( lei de separação da Igreja e do Estado):

• proibição do ensino religioso nas escolas;

• expulsão de ordens religiosas ;

• nacionalização dos bens da igreja.

Afonso Costa 
(Minis. da Justiça)

Políticas

Barrete Frígio

 
 
 
 
 
 

� Reduzidas as despesas públicas para equilibrar a balança 
comercial. Contudo, este objectivo não foi conseguido.

� Aprovadas leis do trabalho:

• direito à greve;

• fixação do horário semanal de trabalho (48 horas);

• protecção da doença e na velhice.

� Leis da família e da igualdade da mulher:

• registo civil obrigatório para casamentos, óbitos e nascimentos;

• legalizado o divórcio;

• Igualdade entre filhos legítimos e ilegítimos.

Económicas

Sociais

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

� Sistema público de educação que permitisse combater o 
analfabetismo;

� Ensino primário obrigatório, entre os 7 e os 12 anos;

� Criação de escolas para a formação de professores;

� Reforma do ensino técnico e superior;

� Criação das Universidades de Lisboa e do Porto;

� Grande progresso nas ciências (medicina, matemática, 
astronomia e aviação).

Educação e Cultura

 
 
 
 
 
 

http://becredompaiotavira.blogspot.pt/2008/10/5-de-outubro-de-1910-proclamao-da.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dificuldades da 1.ª República

� A Constituição de 1911 instituiu um regime de democracia 
parlamentar (os governos para apoiarem leis necessitavam da 
aprovação da maioria dos deputados no Parlamento);

� A oposição entre partidos políticos era muito forte. 

� Os governos tinham uma duração curta, sucedendo-se uns 
após os outros.

Ex: Nos 16 anos que durou a 1.ª República, o país teve 45        
Governos e 8 Presidentes da República.

Instabilidade Política

 
 
 
 
 

� Apesar das medidas propostas e de uma breve recuperação
das contas do Estado, conseguida por Afonso Costa, as
dificuldades económicas e financeiras mantiveram-se e foram
agravadas pela participação de Portugal na 1.ª Guerra
Mundial:

• a agricultura continuou pouco produtiva, sobretudo nos
cereais, que tinham, por isso, de ser importados;

• a industrialização foi lenta;

• o comércio continuou com a balança comercial deficitária,
prevalecendo as importações; a moeda continuou a
desvalorizar e o poder de compra dos assalariados e da classe
média diminuiu.

Dificuldades Económicas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

� Abolição dos títulos nobiliárquicos;

� Perda de influência do clero, devido às medidas anticlericais;

� A classe média (defensora do regime republicano), foi a que
mais sofreu com a inflação e a desvalorização da moeda;

� O operariado (grupo pouco representativo e sem poder),
beneficiou da criação de legislação laboral e a assistência
social.

Contudo, frustrado com a política republicana, organizou
greves e veio para a rua manifestar-se.

Mudanças na sociedade

 
 
 
 
 

Razões para a queda da 1.ª República

� A burguesia e as camadas populares sentiam-se traídas/
desiludidas e começaram a organizar greves e manifestações
que contribuíram para o agravamento da situação económica
e para a instabilidade política do país;

� Juntaram-se aos anteriores, os grandes proprietários, que
temiam a influência do comunismo (afirmado na Revolução
Soviética), e a perda dos seus bens;

� A população católica via com descontentamento os ataques à
Igreja;

� O esforço de guerra ( baixas sofridas pelas tropas
portuguesas, a falta de géneros alimentícios, a subida da
inflação e do custo de vida);

� Lutas políticas entre os principais partidos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A Luta das Classes Operárias

http://www.searanova.publ.pt/pt/1713/dossier/161/

 
 
 
 
 
 

� Golpe militar liderado por Sidónio Pais, em finais de 1917, que
instaurou um regime autoritário em Portugal.

No ano seguinte, Sidónio Pais foi

assassinado na estação do Rossio por

um militante republicano e Portugal

voltou a ser dirigido por governos

eleitos, mas a instabilidades e a

contestação continuaram.

� O regime republicano estava desacreditado. Alguns grupos
descontentes, organizaram a resistência e procuraram o apoio
dos militares para formarem um “governo forte”, capaz de
defender os interesses do país e da população, como acontecia
em Itália e em Espanha.

Sidónio Pais

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://antoniogoncalvescorreia.blogspot.pt/2010/04/quem-matou-sidonio-pais.html

Assassinato de Sidónio Pais

 
 
 
 
 
 
 

Queda da 1.ª República

� A 28 de Maio de 1926, um golpe de Estado, chefiado pelo
general Costa Gomes, derrubou o regime republicano e
instaurou a Ditadura Militar. O parlamento foi dissolvido e o
poder passou a ser assumido directamente pelos militares;

� Em 1928, face ao agravamento da economia, o general Óscar
Carmona (Presidente da República), convidou António de
Oliveira Salazar para Ministro das Finanças;

� Em 1932, o prestígio de Salazar é enorme, nomeadamente
porque consegue resolver a crise financeira e é eleito Chefe
do Governo;

� Em 1933, é aprovada, por plebiscito (consulta ao povo), uma
nova Constituição, na qual se estabelecem as bases do novo
regime: o Estado Novo.
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Documentos de Apoio – História 9.º ano 
Portugal: da 1.ª República à ditadura militar 

 
 

DOC.1 - “O Movimento Republicano” 
Era preciso fazer-se alguma coisa. (…) O movimento que exigia liberdade e independência face 
ao seco e mesquinho conservadorismo do Governo, (…) acabou por traduzir-se na formação do 
Partido Republicano. (…) Era pouco em relação ao que havia para fazer mas ninguém 
desanimou. Cerca de quatro anos bastaram para que o País pudesse ver sucessivamente: três 
ou quatro jornais republicanos, dos quais, a Folha Nova, no Porto, e O Século, em Lisboa, 
desempenharam um papel brilhante na história do partido; Lisboa coberta de clubes, 
realizando manifestações que recordavam os nomes e as datas notáveis da democracia 
portuguesa; um congresso anual deliberando sobre tudo o que convinha aos interesses 
partidários; e, finalmente, um grupo, cada dia mais numeroso, de homens das mais variadas 
aptidões, uns novos, cheios de fé e ávidos de adquirir nome com serviços a prestar, outros já 
conhecidos, desempenhando alguns cargos públicos ou ocupando posições em evidência. No 
partido nascente havia escritores, professores, advogados, militares, proprietários, industriais, 
operários, representando pensamento, riqueza, trabalho. No seu movimento ascendente, 
duma forma irreversível, parecia que nenhum homem de rectas intenções e sinceramente 
amigo do País escaparia ao contágio do exemplo. 
                                                                                            Basílio Teles, Do Ultimatum ao 31 de Janeiro (1905) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOC.2 – “Alma Nacional” 
Os portugueses são naturalmente sofredores o pacientes: muito arrochada há-de ser a corda 
com que de mãos e pés os atam os seus opressores antes que rompam em um só gemido, os 
desgraçados (…) É bem assim a alma nacional que em tão lúgubre desventura caiu após a 
sua bebedeira de glória (…) nós filhos dos marinheiros que lavraram os mares desconhecidos.  
                                        António José de Almeida, Alma Nacional, n.º 1, Fevereiro de 1910 (adaptado) 

DOC.3 – “A obra de toupeira da monarquia” 
(…) sistema monárquico, que, pela falta de harmonia entre os seus elementos, pela nenhuma 
sinceridade dos seus adeptos e pelo antagonismo dos princípios em que se baseia, entrou em 
franca decomposição espontânea (…). Não há pois remédio dentro de tal regime, nem forças 
capazes de fazerem cessar a dissolução que por ser demorada, não deixa de ser contínua. 
Torna-se pois urgente, apressar a decomposição para dar lugar, a um sistema político mais 
amplo, onde fique garantida, integralmente, a liberdade de todas as forças vivas da nação. 
 

                                                       A de Mattos Silveira Alma Nacional, n.º 5, Março de 1910 (adaptado) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOC.6 – Constituição de 1822 
Título I 
Art.º 7.º - A livre comunicação dos pensamentos é um dos mais preciosos direitos do 
homem. Todo o Português pode conseguintemente, sem dependência de censura 
prévia, manifestar suas opiniões em qualquer matéria, contando que haja de responder 
pelo abuso desta liberdade nãos casos, e pela forma que a lei determinar. 
Secção II 
Art.º 17.º - A sua religião é a Católica Apostólica Romana. 
Art.º 37.º - As Cortes farão e dotarão Estabelecimentos de caridade e instrução 
pública. 
Art.º 20.º - A soberania reside essencialmente em a Nação. Esta é livre e independente 
e não pode ser património de ninguém. 
Art.º23.º - Guardar-se-á na Constituição uma bem determinada divisão dos três 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. O Legislativo reside nas Cortes (…). O poder 
Executivo está no Rei e seus Ministros, que o exercem debaixo da autoridade do mesmo 
Rei. O poder Judiciário está nos Juízes. Cada um destes poderes será respectivamente 
regulado de modo, que nenhum possa arrogar a si as atribuições do outro. 
 
 
 
 
 
 

DOC.4 – “O problema agrícola e o partido republicano” 
Felizmente, hoje há uma coisa que mesmo os ideólogos de 1820 e de 1836 não tinham: uma 
classe média, mais ou menos esclarecida, que é hoje a grande base do Partido Republicano e 
o grande reservatório de energias morais da sociedade portuguesa.  
É pois nessa classe média que importa pensar em especial, desde já, pois é ela pela sua 
entrada na cena politica e social, que há-de iniciar a grande etapa da república, 
Compete pois aos dirigentes do Partido Republicano não a perder de vista e ir orientando-a, 
educando-a mais ou menos integralmente. 
                                                               António Ferrão, Alma Nacional, n.º 27, Agosto de 1910 (adaptado) 

DOC.5 –“ Entendido”! 
(…) O rei acaba de praticar dois actos que tiveram o merecimento de o mostrar tal e qual ele é 
nos meandros da alma. 
Um foi a sua incorporação na procissão de Mafra; outro foi a sua primitiva recusa à amnistia 
dos crimes políticos. 
No primeiro, definitivamente se declarou clerical; no segundo, estrondosamente se definiu 
déspota. (…) 
O país fica conhecendo sua majestade, e nele verá para o futuro o seu maior inimigo. 
Está entendido!... 
                             António José d’Almeida,  Alma Nacional, n.º 33, 22 de Setembro de 1910 (adaptado) 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

DOC.8 - “Em vésperas do 28 de Maio” 
Em Lisboa, no País inteiro, o ambiente político deteriorava-se vertiginosamente. Os governos 
sucediam-se a intervalos de meses, às vezes de dias. Não havia autoridade, nem coragem, para 
castigar quem se revoltava contra a Constituição (…) Pedia-se a dissolução parlamentar e 
falava-se em revoltas militares por todas as esquinas. (…) Era o descalabro. Assim com os 
Monárquicos haviam aberto o caminho à República, os Republicanos abriram-no à Ditadura. 
(…) A brandura política e o duelo dos partidos haviam desorientado a opinião pública (…) Tudo 
se conjugava para criar no País um ambiente propício à ideia generalizada de que era preciso 
qualquer coisa para substituir aquilo. 

Maurício de Oliveira, Diário de um jornalista (1926-1930) 

 
 
 
 
 
 

                     Bom trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 

DOC. 7 - Lei de Separação da Igreja e do Estado 
Art.º 4.º - A Republica não reconhece, não sustenta 
nem subsidia culto algum; e, por isso, a partir do dia 
1 de Julho de 1911, serão suprimidas, nos orçamentos 
do Estado, dos corpos administrativos locais e de 
quaisquer estabelecimentos públicos, todas as 
despesas relativas ao exercício dos cultos. 
Art.º 51.º - Os actos de culto de qualquer religião 
fora dos locais a isso destinados (…) incorrem na 
pena de desobediência, aplicável aos seus 
promotores e dirigentes, quando não se tiver obtido, 
ou for negado, o consentimento por escrito da 
respectiva autoridade administrativa. 
Art.º 62.º - Todas as catedrais, igrejas e capelas, bens 
imobiliários e mobiliários que t~em sido ou se 
destinam a ser aplicados ao culto público da religião 
católica e à sustentação dos ministros dessa religião 
(…) são declarados pertença e propriedade do Estado 
(…). 

Lei de 20 de Abril de 1911 

 



 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 8 
Exemplo da Apresentação de um Trabalho 

de Grupo (Afonso Costa) 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO  

 
 

Leia com atenção os itens abaixo e assinale a alternativa que melhor corresponde à 
sua opinião. 
 
INDIQUE SE O PROFESSOR: 
 
 

1. Metodologia de Ensino 

 utiliza metodologia que não motiva para a aprendizagem. 

 às vezes utiliza metodologia que motiva para a aprendizagem. 

 utiliza sempre metodologia que motiva para a aprendizagem. 

 

 

2. Clareza da Comunicação 

 comunica de forma clara, facilitando a compreensão. 

 utiliza recursos diversos para superar a dificuldade de comunicação. 

 comunica de forma pouco clara, dificultando o entendimento. 

 

 

3. Comprometimento com a Aprendizagem 

 preocupa-se com a aprendizagem de alguns alunos. 

 não demonstra preocupação acerca da aprendizagem dos alunos. 

 procura garantir a aprendizagem de todos os alunos. 

 

 

4. Participação dos Alunos 

 não incentiva a participação dos alunos nas aulas/actividades . 

 aceita a participação dos alunos nas aulas/actividades, quando há iniciativa dos próprios alunos. 

 incentiva a participação dos alunos nas aulas/actividades. 

 

5. Desenvolvimento dos Conteúdos 

 desenvolve os conteúdos da disciplina apresentando diversas posições teóricas, mas não de 

forma crítica. 

 não apresenta diversas posições teóricas no desenvolvimento dos conteúdos da disciplina. 

 desenvolve os conteúdos da disciplina apresentando diversas posições teóricas, de forma 

crítica. 

 

 

 



 

 

6. Bibliografia 

 indica e utiliza bibliografia nas aulas. 

 indica bibliografia mas não a  utiliza nas aulas. 

 não indica bibliografia nas aulas. 

 

 

7. Integração de conhecimentos 

 às vezes relaciona a disciplina com outras do currículo. 

 preocupa-se apenas com a sua disciplina. 

 relaciona sempre a disciplina com outras do currículo. 

 

 

8. Recursos (Ppt, documentos de apoio, filmes, etc) 

 utiliza o manual recomendado, mas também outros recursos. 

 utiliza apenas o manual recomendado. 

 

 não utiliza o manual recomendado, apenas outros recursos. 

 

9. Actividades 

 Realiza sempre actividades relacionadas com os conteúdos. 

 Raramente realiza actividades relacionadas com os conteúdos. 

 Nunca realiza actividades relacionadas com os conteúdos. 

 

 

Sugestões para as aulas de História 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 10 
Critérios de Avaliação dos Trabalhos de 

Grupo 
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Critérios de Avaliação dos Trabalhos de Grupo 
 
 

Alunos Expressão 
Escrita e 
Oral 

Utilização 
de 

Conteúdos 
Temáticos  

Tratamento 
da 
Informação  

Utilização 
de 
Imagens  

Apresentação 
e Estrutura 
do Trabalho  

Criatividade 
e 
Originalidade  

Auto- 
avaliação 

Hetero- 
avaliação 

Grupo 
1 

        

Grupo 
2 

        

Grupo 
3 

        

Grupo 
4 

        

Grupo 
5 

        

 
 
 

                         Legenda:   
 
 

                                                                      MUITO BOM 
 
 

                                                                                  BOM 
 

 
                                                                         SUFICIENTE 

Grupo 1: Miguel Bombarda 
Grupo 2: Bernardino Machado 
Grupo 3: Sidónio Pais 
Grupo 4: Fernando Pessoa 
Grupo 5: Afonso Costa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 11 
Teste de Avaliação Sumativa 
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Correcção do Teste 
 
2.1- A crise económica que afectou a Europa nos finais do Sec. XIX e inícios do Sec. 

XX, também se fez sentir em Portugal. 

Economicamente, o país continuava dependente das importações. Em resultado, muitas 

empresas fecharam, a moeda desvalorizou, os bancos iam à falência, a dívida pública 

não parava de aumentar e o investimento era cada vez menor. Para fazer face às 

dificuldades, o Governo pediu empréstimos ao estrangeiro e aumentou os impostos. 

A crise económica era generalizada.  

Em consequência, socialmente o desemprego não parava de aumentar, a situação de 

vida das populações piorava de dia para dia, obrigando muitos a emigrar. 

Os trabalhadores (classe mais afectada) começam a organizar greves e manifestações 

para mostrarem o seu descontentamento. 

O clima de contestação e a descrença nos governantes e no regime monárquico que, 

cometia excessos atrás de excessos, era cada vez maior. 

 

2.2 – Partido Republicano Português e Partido Socialista Operário Português. 

Ambos defendiam uma sociedade justa e com melhores condições para os operários. 

Ambos combatiam a monarquia e criticavam a situação económica e política do país, 

apontando soluções. O primeiro estava mais associado às classes operárias e tinha mais 

seguidores, enquanto que o segundo, estava mais associado aos intelectuais e tinha 

menos seguidores. 

 
2.3 – Sim. Os governos da 1ª Republica empreenderam uma série de reformas para 

lançar as bases do regime republicano. Foi criada uma nova bandeira, um novo hino e 

uma nova moeda ( o escudo). 

Foi também elaborada e aprovada a Constituição Política da República Portuguesa ( 

1911), que defendia a separação dos três poderes, instaurando o regime político de 

democracia parlamentar: O Presidente da República e o Governo respondiam 

politicamente perante o Parlamento. 

Os governos da 1ª República empreenderam ainda um conjunto de reformas para 

melhorar as condições de vida do povo português, como por exemplo, na economia 

foram reduzidas as despesas públicas para equilibrar a balança comercial. 

 
3.1- Na educação e na cultura os governos da 1ª República apresentaram grandes 

realizações. Para além da aposta no ensino primário obrigatório e num sistema público 

de educação que permitisse combater o analfabetismo, foram criadas escolas para a 



formação de professores, fez-se a reforma do ensino técnico e superior, tendo sido 

criadas as Universidades de Lisboa e do Porto. 

 

3.2 – Foram aprovadas as leis do trabalho que garantiam o direito à greve, a fixação do 

horário semanal de trabalho (48 horas) e a protecção na doença e na velhice. Foram 

também aprovadas as leis da família e da igualdade da mulher. 

 

3.3 – Poder legislativo – Congresso ou Parlamento (Câmara dos Deputados e Senado); 
Poder executivo – Presidente da República e Governo; 
Poder judicial – Tribunais. 
 
4.1 – Ao descontentamento das classes populares juntou-se o dos grandes proprietários, 

que temiam a influência do comunismo e a perda dos seus bens. Também os católicos 

ficaram descontentes por causa dos ataques à Igreja. 

 

4.2 – O regime republicano estava desacreditado e alguns grupos, descontentes com o 

rumo da nação, organizaram a resistência e procuraram o apoio dos militares para 

formarem um governo capaz de defender os interesses da população. Assim, apesar de, 

a partir de 1923, se ter verificado uma melhoria da situação geral do País, o regime 

democrático-parlamentar foi derrubado. 

Em 28 de Maio de 1926, um golpe de Estado, chefiado pelo general Gomes da Costa, 

derrubou o regime republicano e instaurou a ditadura militar. O Parlamento foi 

dissolvido e o poder passou a ser assumido directamente pelos militares. 

Em 1928, face ao agravamento da situação económica o Presidente Óscar Carmona, 

chamou Oliveira Salazar para Ministro das Finanças. Este conseguiu resolver a crise 

financeira, ganhou prestígio e conseguiu ser eleito Chefe do Governo em 1932.  

Em 1933, foi aprovada em plebiscito, uma nova Constituição, na qual se estabeleciam 

as bases do novo regime: o Estado Novo. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 12 
Resultados do 2.º Teste de Avaliação 

Sumativa 
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Anexo 13 
Registo da Avaliação Sumativa – História 

(1.º Período) 
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