






 

ii 
 

DECLARAÇÃO 

Nome: Flávia Rafaela Fernandes Moreira 

Endereço eletrónico: flaviamoreira_17@hotmail.com  Telefone: 913917724 

Cartão do Cidadão:14130993 

Título do relatório de Estágio: O conceito de mudança em História: conceções de alunos do 1.º e 2.º 

Ciclos do Ensino Básico a partir da exploração de fontes visuais e objetuais. 

Orientadora: Professora Doutora Maria Glória Parra Santos Solé 

Ano de conclusão: 2017 

Designação de Mestrado: Mestrado em Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e 

Geografia de Portugal no 2º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

 

É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO INTEGRAL DESTE RELATÓRIO APENAS PARA EFEITOS DE 

INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE. 

 

Universidade do Minho, ___/___/_______ 

 

Assinatura:____________________________________________________ 

    (Flávia Rafaela Fernandes Moreira) 

 

 

 

mailto:flaviamoreira_17@hotmail.com


 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,  

Muda-se o ser, muda-se a confiança,  

Todo o mundo é composto de mudança,  

Tomando sempre novas qualidades. 

 

Continuamente vemos novidades, 

Diferentes em tudo da esperança, 

Do mal ficam as mágoas na lembrança, 

E do bem, se algum houve, as saudades. 

(…) 

Luís Vaz de Camões (XV-XVI) 
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Resumo 

O presente projeto de intervenção pedagógica supervisionada foi desenvolvido no âmbito do 

Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e em Português e História e Geografia de Portugal no 

2.º Ciclo do Ensino Básico, da Universidade do Minho e resulta de um estudo reflexivo implementado e 

desenvolvido em dois contextos educativos do 1.º e do 2.º Ciclos do Ensino Básico (CEB). Com a 

implementação deste projeto de investigação-ação perspetivamos perceber e aclarar que conceções 

apresentam os alunos acerca do conceito de segunda ordem - mudança histórica - recorrendo às fontes 

visuais e objetuais como ferramentas didático-pedagógicas e analisar como práticas de ensino 

desafiadoras podem contribuir para a estruturação da compreensão da mudança nos alunos. 

 No que concerne ao 1.º CEB o estudo contou com uma amostragem participante de 21 alunos 

do 1.º ano de escolaridade. Neste contexto, estruturaram-se um conjunto de atividades diversificadas e 

motivadoras que incidiram sobre a mudança orientada para o estudo do passado pessoal e familiar dos 

alunos. Relativamente ao 2.ºCEB participaram 25 alunos do 6.ºano de escolaridade e o desenvolvimento 

do projeto decorreu na disciplina de História e Geografia de Portugal, norteando-se pelas temáticas 

relativas ao Estado-Novo, 25 de abril de 1974, regime democrático e Portugal na União Europeia, dando 

enfoque às mudanças que foram ocorrendo ao longo destes marcos históricos da história nacional. A 

concretização das intervenções alicerçou-se a uma prática de ensino-aprendizagem baseado na 

investigação-ação e orientado por princípios construtivistas e por práticas sustentadas no modelo aula-

oficina.  

Para a recolha dos dados foram aplicados diferentes técnicas e instrumentos, dos quais 

destacamos o uso de entrevistas semiestruturadas realizadas no início do projeto com recurso a tarefas 

de ordenação de imagens sobre a temática da família, tarefas de papel e lápis (fichas de trabalho), linhas 

do tempo, exploração de fontes visuais e objetuais e fichas metacognitivas, privilegiando os diálogos 

estabelecidos entre aluno-professor e aluno-aluno.  

Os resultados da análise dos dados, realizada segundo a metodologia da Grounded Theory, 

permitiram concluir que um ensino explícito em torno do conceito de mudança favorece a compreensão 

temporal dos alunos e o sentido de orientação temporal, sendo um conceito estrutural para a 

compreensão histórica, mas que se revela um conceito complexo que necessita de uma prática 

sistemática e ajustada de acordo com o nível de escolaridade.  

Palavras-chave: Mudança; orientação temporal; tempo histórico; compreensão histórica, fontes visuais 

e objetuais. 
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Abstract 

The present project of supervised pedagogical intervention was developed in the scope of both 

the Masters in Teaching of the 1st Cycle of Basic Education (CBE) and in Portuguese and History and 

Geography of Portugal in the 2nd CBE of the University of Minho and results from a reflexive study 

implemented and developed in two educational contexts of the 1st and 2nd CBE. With the implementation 

of this action-research project, we intend to understand and clarify the concepts of the students about the 

second-order concept - historical change - using visual and object sources as didactic-pedagogical tools 

as well as analyze how challenging teaching practices can contribute to the understanding of change in 

students. 

 With regard to the 1st CBE, this study was developed with the participation of 21 students from 

the 1st grade of schooling. In this context, a set of diverse and motivating activities were structured 

focusing on the change directed to the study of the personal and familiar past of the students. Regarding 

the 2nd CBE, 25 students from the 6th grade of education participated. In this project developed on the 

History and Geography of Portugal subject, guided by the themes related to the Estado Novo, April 25 

1974, democratic regime and Portugal in the European Union, focusing on the changes that have taken 

place along these historical milestones of national history.  

The implementation of the interventions was based on a teaching-learning practice based on 

action-research and guided by constructivist principles and practices based on the classroom-workshop 

model. In order to collect the data, different techniques and instruments were applied, of which we 

highlight: the use of semistructured interviews carried out at the beginning of the project, using image 

sorting tasks on family topics; paper and pencil tasks; timelines; exploration of visual and object sources; 

and metacognitive worksheets, focusing on dialogues established between student-teacher and student-

student.  

The data analysis, carried out according to the Grounded Theory methodology, allowed us to 

conclude that an explicit teaching about the concept of change favors the students' temporal 

comprehension and their sense of temporal orientation, showing to be a structural concept for the 

historical understanding. Nonetheless this is a complex concept that needs a systematic and adjusted 

practice according to the level of schooling. 

Keywords: Change; temporal orientation; historical time; historical understanding, visual and object 

sources. 
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Introdução 

Este projeto de investigação- ação enquadra-se e encerra o Estágio Profissional desenvolvido no 

âmbito do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino do 1.º CEB e de Português e 

História e Geografia de Portugal do 2.º CEB. 

 O projeto assumiu como tema de abordagem: “O conceito de mudança em História: conceções 

de alunos do 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico a partir da exploração de fontes visuais e objetuais” e teve 

por objetivos, percebermos que conceções apresentam os alunos sobre o conceito de segunda ordem – 

mudança e aferir de que forma a utilização de fontes visuais e objetuais potencia a 

compreensão/perceção da mudança, aproxima os alunos do seu passado próximo (passado pessoal e 

familiar – 1.º CEB) e mais longínquo (passado nacional - 2.ºCEB), fomentando conceções ao nível do 

tempo histórico e compreensão histórica, dando a conhecer aos alunos uma outra ideia da História, a 

da História como ciência que elucida, contextualiza e orienta para a vida.  

Neste sentido, numa vertente pedagógica, tivemos a oportunidade de conceder aos alunos 

experiências em torno da exploração de fontes visuais e objetuais, de maneira a edificar a perceção da 

mudança ao longo dos tempos. Numa perspetiva investigativa, procuramos dar resposta a três questões 

de investigação:1)Que ideias/conceções expressam  os alunos sobre mudança?; 2) De que maneira 

contribui o ensino-aprendizagem orientado por fontes visuais e objetuais para a compreensão/perceção 

da mudança?; 3) Que tipo de conceção de mudança evidenciam os alunos após um ensino orientado 

para a exploração de fontes visuais e objetuais? 

Cientes de que a História é entendida como ciência que estuda as sociedades e a ação do 

homem nas suas diversas dimensões, no tempo, nas suas mudanças e permanências e as grandes 

provações e metamorfoses com que o ser humano se deparou ao longo dos tempos, pretendemos no 

decorrer da prossecução deste projeto privilegiar a interlocução dos alunos entre o passado e o presente 

perspetivando o futuro, tendo por base um conjunto de atividades desafiadoras, que se adequaram de 

forma distinta aos contextos escolares em questão, incidindo não apenas na forma como as fontes 

históricas utilizadas contribuíram para a compreensão do passado mas também como concederam a 

edificação de ideias acerca da mudança nos alunos, sendo estas ferramentas potenciadoras da 

orientação temporal. 

O presente relatório encontra-se estruturado em cinco capítulos:  
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No capítulo I – apresentamos a caracterização dos contextos intervenientes onde 

desencadeamos a nossa investigação, abordando as características das escolas e das turmas 

cooperantes do 1.º e 2. CEB, mais especificamente dos níveis de ensino do 1.º e 6.º ano de escolaridade 

e posteriormente, num contexto investigativo, apresentamos o problema que suscitou a intervenção, ou 

seja, a justificação da pertinência da nossa ação pedagógica; 

No capítulo II – inclui o referencial teórico que sustenta o desenvolvimento do nosso projeto. 

Partindo de uma abordagem epistemológica e contextual sobre a investigação do ensino-aprendizagem 

no ramo da Educação Histórica. Posteriormente focamo-nos na definição de alguns conceitos como: 

tempo, tempo histórico e mudança cruzando perspetivas de diferentes investigadores onde os seus 

estudos constituem boas referências nesta área. Por fim, aludimos à temática relativa às fontes 

históricas, especificando as tipologias mais evidentes deste estudo, as fontes visuais e fontes objetuais 

apresentando algumas investigações realizadas em torno do ensino-aprendizagem com este tipo de 

fontes e as suas potencialidades; 

No capítulo III – descrevemos as opções metodológicas pela qual este projeto se orienta, 

refletindo sobre metodologias de investigação-ação e do modelo construtivista conjugado com a aula-

oficina. Neste capítulo ainda contemos as questões, respetivos objetivos e técnicas e instrumentos de 

recolha de dados circunscritos para esta investigação. Por fim, apresentamos o plano geral de 

intervenção para os dois ciclos, bem como, os respetivos planos de atividades implementados; 

No capítulo IV – procedemos à apresentação de forma pormenorizada das atividades realizadas 

no âmbito do projeto nos dois contextos educativos alicerçando a análise dos dados recolhidos ao longo 

das intervenções, tecendo algumas conclusões acerca das atividades implementadas em ambos os 

ciclos. 

No Capítulo V – registamos as principais conclusões que abrangem uma reflexão acerca de todo 

o trabalho desenvolvido, respondendo às questões de investigação que sustentaram este projeto, 

destacando as práticas desenvolvidas, cruzando os dados analisados em ambos os ciclos de modo a 

reforçar o impacto do projeto em termos de ensino-aprendizagem e o seu contributo para a investigação 

em educação histórica, e finalmente realçamos as principais limitações que nos foram surgindo e 

recomendações para possíveis investigações futuras. 
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Capitulo I: CONTEXTO DE INTERVENÇÃO E DE INVESTIGAÇÃO 
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1.Caraterização dos contextos de investigação 

1.1. Caraterização das instituições  

O atual projeto de intervenção pedagógica supervisionada foi implementado e desenvolvido ao 

nível do 1.º e 2.º Ciclos da Educação Básica (CEB), na Escola Básica de Gualtar numa turma do 1.º ano 

e na EB 2 e 3 de Gualtar, numa turma do 6.º ano. Estas instituições situam-se na freguesia de Gualtar, 

numa zona predominantemente urbana, no concelho de Braga e pertencem ao Agrupamento de Escolas 

de Carlos Amarante.  

O Agrupamento de Escolas de Carlos Amarante resulta da agregação do Agrupamento de Escolas 

de Gualtar com a Escola Secundária de Carlos Amarante, o qual foi criado em abril de 2013. O 

agrupamento compreende as freguesias de S. Vítor, Gualtar, União de Freguesias de Este (S. Pedro e S. 

Mamede), Sobreposta e Pedralva. Este agrupamento é constituído por catorze estabelecimentos de 

ensino que vão do ensino pré-escolar ao ensino secundário (AECA, 2015). 

O Projeto Educativo (2015-2018) do agrupamento, “Percursos com futuro”, tem como objetivo 

valorizar “a diversidade de caminhos, de opções, a verticalidade formativa, a individualidade do itinerário 

e do projeto de vida de cada criança, jovem ou adulto (AECA, 2015, p. 3). Este projeto pretende construir 

“percursos orientados para o futuro, com relevância na formação de homens e mulheres socialmente 

comprometidos” (AECA, 2015), p. 3). Estes “percursos inclusivos e diversificados” são “orientados para 

a valorização de uma cultura do conhecimento (saber), da formação integral (ser) e de uma cidadania 

ativa (estar) ” (AECA, 2015, p. 3).  

 

Caraterização do contexto educativo do 1.º CEB 

No que se refere concretamente ao contexto onde se desenvolveu o projeto no 1.ºCEB, a Escola 

Básica de Gualtar, aquando da intervenção pedagógica existiam nesta instituição dez turmas, sendo duas 

delas do 1º ano, abrangendo, na sua totalidade, cento e noventa alunos, dezoito professores e sete 

auxiliares de ação educativa. 

A escola, à data da implementação do projeto, funcionou em contentores, devido à necessidade 

da realização de obras na escola, para oferecer melhores condições à comunidade escolar, uma vez que 

era essencial aprimorar as salas de aulas assim como, o espaço de recreio, que em condições 

atmosféricas adversas não permitia aos alunos desfrutarem dos intervalos no espaço exterior devido à 

falta de espaços cobertos. Esta instituição também carece de um espaço com condições para a 



 

5 
 

realização de eventos de grande dimensão, os quais eram realizados no centro paroquial, junto à escola, 

pois oferecia melhores condições, e os pequenos eventos ocorriam no espaço do ginásio. Para além 

disto, o espaço de refeitório mostrava ser muito exíguo, evidenciando-se ainda a inexistência de uma 

biblioteca sendo que os livros aos quais os alunos tinham acesso se limitavam àqueles que eram 

fornecidos pelos professores ou doados pelos pais o que de certa forma limita a concretização de 

atividades mais direcionadas para a pesquisa em biblioteca. 

Nas novas instalações (contentores), as salas usufruem das condições necessárias, possuem luz 

natural e estão equipadas com ar condicionado, internet, quadros brancos, armários de arrumos e 

projetor. Existe uma sala de professores, um espaço para as auxiliares, muitas instalações de casas de 

banho, um grande refeitório e um pequeno espaço de cozinha. Neste espaço funciona, ainda, uma 

unidade para crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE) e um ATL. Na parte exterior, os 

alunos dispõem de um campo de futebol e um espaço coberto, não possuindo espaços verdes. As aulas 

de educação física funcionam no ginásio da E.B.2.3 de Gualtar, que se situa ao lado destas instalações.  

 

Caraterização do contexto educativo do 2.º CEB 

Ao nível do 2.ºCEB, a escola EB 2 e 3 de Gualtar, assegura toda a oferta formativa desde o 2.º 

ao 3.º ciclo do Ensino Básico, das freguesias abrangidas pelo agrupamento, com exceção da freguesia 

de São Vítor. 

Esta instituição respeita as práticas de educação inclusiva através de uma diversificação de 

percursos de aprendizagem centrados na individualidade de cada aluno e nas suas necessidades de 

aprendizagem. 

Tendo em vista a formação integral dos alunos, a disciplina de oferta complementar prevista 

para o 2-º ciclo, é de Educação para a Cidadania. No que respeita ao 3.º ciclo, é oferecido um tempo 

letivo semanal em cada ao de escolaridade de componentes curriculares complementares que 

contribuam para a promoção integral dos alunos em áreas de cidadania, artísticas culturais ou científicas. 

A escola ostenta boas condições, visto que oferece espaços apropriados para as atividades de 

cada disciplina, mais precisamente salas de aula comuns, salas reservadas para as áreas de educação 

visual e educação tecnológica, laboratórios de ciências e físico-química, sala de computadores, uma 

reprografia, uma papelaria e uma sala destinada aos professores. Evidenciam-se ainda outros espaços 

frequentados pelos alunos como a biblioteca, o polivalente, a cantina e o bar. Relativamente aos espaços 
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exteriores da escola, esta dispõem de pavilhão gimnodesportivo e dois campos desportivos, onde são 

realizadas atividades no âmbito de educação física.  

No que corresponde às novas tecnologias, consideramos que a escola se apresenta bem 

equipada, com ligação à internet (wi-fi) e a existência de um computador e um projetor por cada sala 

comum.  

1.2. Caraterização das turmas  

Caraterização da turma do 1.º CEB 

A turma que cooperou na implementação deste projeto pertence ao 1º ano a qual é constituída 

por vinte e um alunos, sendo nove do sexo masculino e doze do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os seis e os sete anos. A maior parte dos alunos desta turma frequentaram, 

anteriormente, o ensino pré-escolar em instituição pública, o jardim-de-infância de Gualtar, pertencente 

ao mesmo agrupamento, enquanto alguns dos alunos frequentaram uma instituição privada. 

A partir das fichas de caracterização individual, foi possível verificar que quase a totalidade dos 

pais/Encarregados de Educação são Licenciados ou possuem grau de Mestre, contudo, alguns 

encontram-se desempregados. Maioritariamente os alunos têm pelo menos um irmão: dezassete têm 

um irmão e quatro são filhos únicos. Pode-se concluir que estes alunos pertencem a famílias pouco 

numerosas, o que vem sendo regra na sociedade atual.  

Os encarregados de educação mostram ser bastante atentos e procuram conhecer a evolução 

dos seus educandos aos diversos níveis. Comunicam à professora titular de turma aspetos relacionados 

com ocorrências familiares que possam justificar momentos de menor interesse por parte do aluno, 

problemas de saúde que ditaram uma noite mal passada, o motivo de não trazerem os Trabalhos Para 

Casa feitos ou simples considerações acerca de comentários e/ou comportamentos que considerem 

relevantes, ouvindo também o que a professora tem para dizer. Nas reuniões marcadas, a maioria dos 

encarregados de educação marca presença, revelando interesse e disponibilidade para intervir em 

atividades escolares, na medida das suas possibilidades de horários.  

Nesta turma, neste momento, não há casos de alunos com necessidades educativas especiais, 

embora dois alunos frequentem o apoio educativo e, pelo que foi dialogado com a professora cooperante, 

um dos alunos usufrua dos serviços externos à escola de terapia da fala. 

Apesar das diferenças individuais, a turma aparenta ser um grupo homogéneo no que diz 

respeito ao processo de ensino-aprendizagem. Em termos de ritmo de trabalho, os alunos possuem 
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algumas diferenças, existindo aqueles que em pouco tempo terminam o que lhes é pedido para fazer e 

aqueles que demoram um pouco mais. Nas palavras da professora Conceição Costa, professora titular 

de turma, este é um trabalho que tem de ser feito de forma gradual sobre os casos mais emergentes, 

assumindo que todas as crianças são diferentes e que cada uma tem o seu ritmo. De um modo geral, 

dentro do seu ritmo, todos aderem com alegria e entusiasmo às tarefas propostas, apesar de se 

verificarem algumas diferenças, quer ao nível da leitura, realização de contagens, discurso oral, entre 

outras. Para além disso, grande parte dos alunos frequenta atividades de enriquecimento curricular, 

nomeadamente, educação musical, educação física, educação moral religiosa e católica e expressão 

plástica. O grupo, na forma como se relaciona, mostra ser uma turma coesa e que se apoia mutuamente, 

por exemplo em situações em que um colega está com dificuldades na resolução de um exercício e todos 

ajudam.  

No que se refere à sala de aula da turma, encontra-se ao lado da sala de aula da outra turma do 

1.º ano, embora partilhem os mesmos espaços com todas as outras turmas da escola por estarem todas 

muito próximas umas das outras. Relativamente à configuração interna da sala, pode verificar-se que 

esta não apresenta grandes dimensões, tornando o contato mais estreito, o que permite chegar 

facilmente perto dos alunos, identificando, assim, situações que exijam intervenção. As mesas de 

trabalho dos alunos acabam por preencher quase todo o espaço, que é ocupado, também, por alguns 

armários de arrecadação de material. Todos os alunos foram sendo trocados diversas vezes de lugar, ou 

pela iniciativa da professora titular de turma, ou a pedido dos próprios alunos.  

Podem, ainda, ser destacados alguns equipamentos existentes na sala de aula, como: um quadro 

de marcador; um projetor; colunas de som; um ábaco; uma caixa de cousinaire; instrumentos musicais; 

cartazes impressos com as vogais e consoantes aprendidas; desenhos produzidos pelos alunos (sempre 

a serem alterados).  

 

Caraterização da turma do 2.º CEB 

A turma do 2.º ciclo que participou neste projeto de intervenção frequenta o 6.º ano de 

escolaridade sendo composta por vinte e cinco alunos, sendo dez do sexo masculino e quinze do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre os onze e os treze anos, oriundos das freguesias de Gualtar, 

S. Mamede e Amares e de meios socioeconómicos favorecidos, uma vez que nenhum dos alunos 

beneficia de escalão. Ingressaram na turma três alunos novos, no presente ano letivo, dos quais dois são 
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retidos e um aluno foi transferido do Fisrt College. A grande maioria dos alunos frequenta centros de 

estudo e/ou explicações após o horário escolar. 

Após analisadas as opiniões dos docentes das várias disciplinas verifica-se que o comportamento 

geral é satisfatório apesar de existir um retrocesso em relação ao comportamento apresentado no ano 

letivo anterior. É de evidenciar a existência de um grupo de alunos bem comportados, no entanto são 

notórias algumas falhas de atenção e picos de distração por parte de outros alunos. 

No que concerne aos problemas essenciais elencados na caracterização da turma referem-se, 

sobretudo, a dificuldades por parte de alguns alunos no que respeita à atenção e concentração, bem 

como na falta de responsabilidades no cumprimento das obrigações escolares, mais especificamente ao 

nível do estudo e dos trabalhos para casa. Por outro lado, a turma integra um grupo considerável de 

alunos interessados, bons ouvintes e curiosos que demonstram interesse por participar em todas as 

atividades propostas. 

 Quanto ao aproveitamento da turma, denota-se que não existe uma grande discrepância entre 

as suas classificações o que é justificado pelas raras avaliações qualificadas como 5 ou 2, tanto na área 

do Português como na área de História e Geografia de Portugal. Relativamente a estas duas disciplinas 

verifica-se um equilíbrio, não se podendo nomear, de forma explícita, a área curricular em que a maioria 

da turma aparenta ter mais ou menos dificuldades. No entanto, nota-se que existem alunos que 

apresentam dificuldades em chegar a valores positivos. Assim, foi possível verificar que alguns alunos 

oralmente apresentam bons raciocínios, que acabam por não os conseguir estruturar ao nível da escrita. 

Através das sessões de observação foi possível perceber toda a dinâmica de trabalho e 

desenvolvimento da prática pedagógica da docente das áreas curriculares de Português e História e 

Geografia de Portugal. Verificamos que as opções didáticas da docente valorizam o diálogo, ao nível da 

interação professor-aluno e das partilhas entre os pares, dando importância aos contributos dos alunos 

o que se justifica pelo ambiente descontraído manifestado nas aulas observadas. Ainda foi percetível que 

a professora incentiva os alunos, fazendo criticas positivas e elogiando o progresso de cada um. Importa 

ainda refletir sobre a importância que a professora dá aos registos das matérias, no quadro e no caderno, 

através da realização de esquemas elaborados através dos contributos dos alunos.  

 Ao longo do ano a turma participa em várias atividades do Plano Anual de Atividades (PAA) da 

escola e da turma, que incorpora um conjunto de atividades que os professores identificam como 

fundamentais para os seus alunos. 
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1.3.Problema que suscitou a intervenção pedagógica 

 A partir da realização deste projeto, pretendeu-se explorar o conceito de “mudança histórica”, 

um conceito de segunda ordem que integra várias noções essencialmente a perceção de alterações, 

evoluções lineares ou progressivas, a qual pode traçar vários ritmos dentro dos quais permanência, 

simultaneidade, diversidade, ciclos e retrocessos (Solé, 2009), o que nos ajuda a compreender o próprio 

conceito de mudança como componente estruturante e basilar para a construção do pensamento 

histórico, mas principalmente perceber o processamento através do qual cada individuo e a sociedade 

em si se modificou até aos dias de hoje. 

Neste sentido, visa-se proporcionar aos alunos um leque de aprendizagens significativas, 

construtivas e motivadoras que assentem em conjeturas metodológicos de exploração de conceções 

históricas, fontes visuais e exploração de objetos aproximando-os da realidade histórica, potenciando a 

descoberta do seu passado pessoal, familiar, nacional e da sociedade que os rodeia e ainda promover 

uma participação ativa entre aluno-aluno e professor-aluno.  

Deste modo, as razões que patenteiam a escolha do tema compreendem-se pela sociedade em 

que vivemos que cada vez mais, exige uma aprendizagem ao longo da vida, sendo que “a presença da 

História no currículo do ensino básico encontra a sua justificação maior e no sentido de que é através 

dela que o aluno constrói uma visão global e organizada de uma sociedade complexa, plural e em 

constante mudança” (ME-CE, 2001, p.87). Assim, os conhecimentos e capacidades desenvolvidos na 

área do Estudo do Meio, bem como nas aulas de História e Geografia de Portugal são imprescindíveis 

para ajudar as crianças a responder às carências do quotidiano como fundamentar as suas escolhas, 

lançar hipóteses e tomar decisões, já que é uma área integradora e congruente com outras áreas do 

saber, permitindo uma grande flexibilidade na “(…) inserção de todas as outras áreas do programa, 

podendo ser motivo e motor para a aprendizagem nessas áreas” (ME-OCP, 2004, p.101). 

No que corresponde ao 1.ºCEB, numa fase inicial em que as crianças se encontram nos estádios 

iniciais de descoberta e aprendizagem da leitura e da escrita, bem como dos números, denota-se que o 

ensino-aprendizagem está essencialmente direcionado para as áreas do Português e da Matemática, o 

que acaba de certa forma por deixar a área do Estudo do Meio, principalmente a nível do conhecimento 

histórico, para segundo plano. Neste contexto, “o pensamento histórico pode e deve ser trabalhado já 

com as crianças mais novas, contribuindo assim para o desenvolvimento gradual do seu pensamento 

histórico e da sua compreensão” (Machado, 2005, p.71), como evidencia Cooper (2002) a História não 

só é conveniente, mas é fundamental desde os primeiros anos de escolaridade para fortalecer a perceção 
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do mundo social pela vida fora. Apesar destas crianças do 1º ano não saberem ainda exprimir-se a partir 

da escrita é possível que, ao criar um clima de interlocução em torno de temáticas da história pessoal e 

familiar das crianças, partindo da exploração de fontes, uma vez que, “(…)  nestas idades o pensamento 

está voltado para a aprendizagem concreta” (ME-OCP, 2004, p.101), os alunos exponham as suas ideias 

e conclusões oralmente de modo a edificar e a desenvolver o pensamento histórico.  

Quanto à implementação do projeto no 2.ºCEB, procuramos dar continuidade à exploração da – 

mudança em história - de uma maneira mais aproximada das temáticas apresentadas nos documentos 

que orientam a prática pedagógica neste ciclo de ensino. Durante o período de observação, denotamos 

que o manual continua a ser um dos recursos mais utilizados no ensino aprendizagem da História o que 

acaba por conferir à disciplina aquilo que já há muito a ela se destina pela maior parte dos alunos, uma 

disciplina acumulativa de conhecimentos declarativos e de conceitos substantivos. Ainda podemos 

verificar que os alunos não estão de certa forma muito habituados a fazer raciocínios de conceitos 

abstratos subjacentes à História. Foi neste sentido que procuramos dar jus ao ensino-aprendizagem 

orientado por fontes visuais e objetuais, tendo como linha de pensamento o conceito de segunda ordem 

– mudança - indo ao encontro de uma aprendizagem da história mais significativa e motivadora na 

construção de conhecimentos fazendo com que os alunos se tornem investigadores participativos, 

críticos e reflexivos.  

Assim, temos em consideração que os alunos já trazem na sua bagagem um conjunto de 

conhecimentos prévios à sua disposição, originários de diversos meios, como a família, os lugares onde 

já estiveram, a sua própria cultura, os média, os educadores, a partir dos quais constroem as suas ideias 

que contribuem para a compreensão da história. Sendo assim, é essencial que os professores tenham 

essas ideias em consideração, pois o conhecimento não se constrói a partir do nada, ou seja, o aluno 

não deve ser encarado como uma “tábua rasa”, as suas experiências anteriores e conhecimentos prévios 

podem e devem ser mobilizados para resolver novas situações através de estratégias cognitivas 

adequadas e significativas, de maneira a reforçar, melhorar ou contrabalançar as mensagens que os 

alunos trazem para a escola (Machado, 2005, p.72; Amaral, Alves, Jesus & Pinto, 2012, p.9). 

Por conseguinte, este projeto procurará integrar aprendizagens significativas para os alunos dos 

contextos em questão, de modo a fortalece-los como futuros cidadãos ativos, críticos e interventivos na 

sua comunidade, tendo como mote uma aprendizagem longe de conceções prescritivas e mecanizadas, 

rompendo com as metodologias mais tradicionais e estabelecer um modelo de ensino e aprendizagem 

de inclusão de modo a alicerçar bases de ensino da história e de forma a minimizar as necessidades 
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demonstradas pelos alunos no que alude ao conhecimento de conceções históricas, sendo que, a 

História, como ciência, é uma modalidade particular do conhecimento que surge das faltas que os seres 

humanos sentem em orientar-se em função das mudanças que experimentam no seu mundo e em si 

próprios (Rüsen, 2001), e assim estimular e medrar a compreensão da história e do tempo histórico. 

Será necessário repensar tanto o papel do professor como dos alunos no processo de edificação 

do conhecimento curricular, criando uma sintonia entre o ensinar e o aprender, onde os alunos devem 

ser o centro de todo o processo de ensino-aprendizagem e de acordo com uma visão construtivista 

pretende-se que o aluno vá ancorando novos conhecimentos às suas ideias prévias e vá construindo 

novas conceções. O professor por seu turno deve questionar e tentar compreender o modo como os 

alunos adquirem o saber, fazendo escolhas metodológicas e de conteúdos em função daquilo que sabe 

sobre os alunos.  
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Capitulo II: ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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2. Epistemologia em Educação Histórica 

2.1. A relevância dos conceitos estruturais em História  

Ao longo dos anos sessenta do século passado, na Inglaterra e no Reino Unido, sentiu-se o 

desapego dos alunos no estudo da História, uma vez que o currículo desenvolvido era bastante 

descentralizado e vincado por um ensino de história centrado em “estórias”, de pouco interesse para os 

alunos, em vez de se focar em conhecimentos substantivos acerca do passado. (Lee, 2001, p.13) 

Foi a partir deste panorama que nos anos 70 do século XX, surgiu uma grande adesão 

investigativa, em países como Inglaterra, Reino Unido, Canadá, E.U.A, no que diz respeito à Educação 

Histórica, o que se veio a constituir como referência para vários países da Europa dos quais Portugal não 

é exceção, centrando-se na necessidade de dar “cor” e influenciar uma transformação no ensino-

aprendizagem da História. Segundo Barca (2001), este novo campo investigativo, tem como núcleo 

globalizador o ensino-aprendizagem dedicado ao mundo das “ideias, estratégias cognitivas e progressão 

de pensamento dos sujeitos que aprendem e ensinam história” (p.7), ou seja, surge como um projeto 

rejuvenescedor do ensino-aprendizagem focando-se no desenvolvimento do pensamento e da 

consciência histórica.  

No dizer de Barca e Gago (2001, p.242), podemos delinear que as áreas de investigação no 

domínio da cognição histórica têm como objetivos principais: compreender os processos cognitivos dos 

sujeitos ao pensarem em História; examinar as relações entre as ideias tácitas (ideias que os alunos 

constroem a partir das suas vivências) e os conceitos históricos; explorar a compreensão dos alunos 

quanto aos conceitos históricos quer de natureza substantiva quer de natureza epistemológica (por 

exemplo, interpretação de fontes).  

Como refere Barca (2013, p.316), as abordagens à Educação Histórica centram-se em situações 

de ensino e aprendizagem da História a partir de pesquisas no âmbito de Teorias Curriculares e 

Epistemológicas da História, na Metodologia das Ciência Sociais e na Psicologia da Aprendizagem, neste 

sentido, são vários os autores que têm contribuído, desde os finais dos anos 70 (século XX), para a 

investigação e transformação das práticas na aula de História. Assim, torna-se pertinente destacarmos, 

de uma forma ainda que bastante superficial, alguns dos autores e alguns estudos realizados no âmbito 

da exploração e análise das conceções de crianças e jovens no plano do raciocínio histórico, realçando 

estudos acerca da conceptualização meta-histórica, isto é, das “ideias de segunda ordem” (interpretação, 

evidência, causa, narrativa, empatia, continuidade, mudança, progresso…), uma expressão sugerida por 
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Peter Lee em vários dos seus trabalhos, para assinalar conceções abstratas à compreensão da história 

substantiva e que tecem a natureza deste saber específico. Segundo Solé (2009) os conceitos de segunda 

ordem são conceitos estruturais associados à construção da própria História e à compreensão da 

História, permitem perceber como os alunos compreendem a História. Nas últimas décadas têm-se dado 

atenção a estes conceitos de segunda ordem para além, dos conceitos substantivos, dos quais 

desempenham um papel relevante na História pois estão relacionados intimamente com os conteúdos 

históricos. Estes conceitos estão a adquirir cada vez mais importância no ensino da história pois 

possibilitam que as crianças tomem consciência histórica e do sentido da História, a relacionar o passado 

e o presente da sociedade envolvente, é neste parecer que Cooper (2002) sustenta que estes conceitos 

devem ser trabalhados com crianças mais novas, de modo a contribuir para o desenvolvimento gradual 

do seu pensamento histórico.  

Por um lado, queremos fazer esta abordagem na medida em que o enfoque do nosso estudo 

procura analisar as ideias/conceções dos alunos sobre um dos meta-conceitos inerentes à História – 

mudança histórica, por outro lado, pelo facto destes primeiros estudos virem aclarar como está 

estruturada a organização do pensamento histórico dos alunos e também por serem os impulsionadores 

de novas perspetivas do ensino da História, e por seu turno, patentear a importância destes para a 

compreensão de conceitos substantivos subjacentes à História visto que são estes os “instrumentos” 

que os alunos agarram quando pensam acerca do mundo e do homem no seu tempo, sendo a ponte de 

desenvolvimento para a compreensão histórica. 

Neste seguimento, os primeiros estudos onde se preocuparam em conhecer as ideias históricas 

de crianças e jovens (ideias de segunda ordem e ideias substantivas), foram expandidos em Inglaterra e 

no Reino Unido. 

  Os estudos desenvolvidos por Dickinson e Lee (Understanding and Reseearch, 1978, e Making 

Sense of history, 1984) procuraram dar enfase a vários aspetos relacionados com o ensino e 

aprendizagem da História, mais especificamente, na compreensão das crianças e adolescentes sobre o 

passado e sobre a História. Estes investigadores criticam as técnicas e as estratégias utilizadas por 

objetivos generalistas e questionam a lógica dos estádios de desenvolvimento das teorias de Piaget 

quando aplicadas à compreensão da História pelas crianças (Barca, 2004). As pesquisas realizadas 

apresentam ainda reflexões acerca de conceitos de segunda ordem como a evidência, a explicação e a 

interpretação, revelando “um grande impacto na investigação do pensamento histórico de crianças e 

adolescentes e nas conceções de ensino da História” (Barca, 2004, p.385).  
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Outros estudos concretizados por Peter Lee, e outros em conjunto com Rosalyn Ashby (1987), 

estão intimamente relacionados com as conceções de alunos acerca da perceção do passado, evidências 

históricas e compreensão empática. Estas investigações foram consideradas inovadores no que respeita 

à investigação centrada na compreensão do pensamento histórico dos alunos, uma vez que através dos 

dados auferidos nestas investigações Peter Lee criou um modelo de níveis de apropriação e compreensão 

do passado histórico a partir da interpretação de evidências históricas (Schmidt & Urban, 2016), o qual 

continuou a ser alvo de novos desenvolvimentos com o projeto CHATA (Concepts of History and Teaching 

Approaches, 1991), realizado por Lee, Dickinson e Ashby, cujo objetivo passou por explorar a 

compreensão histórica dos alunos através de perguntas acerca de compreensão causal, empatia, 

objetividade da pesquisa em história, evidência e narrativa (Lee, 2001), neste projeto Lee (2005) também 

distingue conceitos de tempo e mudança salientando a natureza contraintuitiva que estes provocam nos 

alunos (Dominguez, 2015).  

A partir do desenvolvimento do projeto, foi percetível que a aprendizagem ocorre tendencialmente 

em termos de progressão. Assim sendo, a progressão da cognição histórica deve ser produzida partindo 

de uma compreensão metódica de conceitos substantivos (agricultor, revolução, democracia, datas…) e 

consequentemente da compreensão de “conceitos de segunda ordem” (narrativa, relato, explicação, 

mudança…), os quais dão consistência à História, bem como, devem ser investigados tendo em 

consideração as ideias dos alunos de modo a evitar manter ideias erradas acerca da natureza da História 

(Lee, 2001). 

No início da década de 1980, Denis Shemilt (1980), com o projeto, History 13-16 Evaluation 

Study, também veio modificar a situação vivida no âmbito do ensino da história, sendo este um marco 

muito importante nas investigações para o desenvolvimento curricular no ensino da história (Lee, 2016), 

este tinha por objetivo fazer da história uma “disciplina séria” onde os alunos a encarassem como uma 

disciplina interessante, de aprendizagem progressiva, onde se operam mudanças de ideias e onde os 

alunos constatam e relacionam melhor essas ideias em História (Lee, 2001). Este projeto forneceu “o 

ímpeto e a oportunidade para o desenvolvimento de técnicas sofisticadas de avaliação, fornecendo 

também evidências adicionais de larga escala sobre as ideias das crianças e o pensamento histórico” 

(Lee, 2016, p.119). Neste projeto, o mesmo autor, começou também a fazer as primeiras descobertas 

das noções dos alunos no que corresponde a conceitos de segunda ordem como: mudança e 

continuidade (Dominguez, 2015). 
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 Surgiram então as primeiras questões sobre o ensino da História: “Que ideias é que as crianças 

traziam para a disciplina de História? Quais os conceitos, quais as imagens que a história fornecia às 

crianças?” (Lee, 2001, p.14.), as quais contribuíram para o desenvolvimento de mais investigações a 

favor da Educação Histórica.  

Nos Estados Unidos e no Canadá, no decorrer da década de 80, também começaram a surgir 

investigações no âmbito das perceções dos alunos sobre o conhecimento histórico ligados a pesquisas 

em torno das ideias tácitas dos alunos e à dificuldade de compreensão de conceitos-chave relacionados 

com a História, como a mudança, continuidade, causalidade e tempo assim como, a introdução de 

metodologias diversificadas (Schmidt & Urban, 2016). 

 É neste sentido que, no Canadá, surgem os estudos de Peter Seixas sobre significância (1997) 

e consciência histórica (1994), cujo objetivo passou por perceber de que forma os jovens atribuem 

significância ao passado e de que maneira as relações interpessoais (escola e família) contribuem como 

fontes para a construção do conhecimento histórico. Foi nesta perspetiva que Seixas (1991) se apercebeu 

que é fundamental adotar tarefas que promovam a identificação das ideias prévias dos alunos (Schmidt 

& Urban, 2016). 

Estes e outros estudos de carácter investigativo, explicativo, empírico e qualitativo, têm-se focado 

na análise de “conceitos de segunda ordem” e têm proposto que as crianças e os jovens constroem as 

suas ideias históricas alicerçando-se a diversas fontes de conhecimento, desde a escola, a família, o 

meio social envolvente e os meios de informação e comunicação e assim, desenvolvem habilidades 

cognitivas particulares as quais devem ser entendidas pelos docentes. Dirigindo-nos para as perceções 

de pesquisas inglesas, estas sugerem ainda que subsiste uma progressão global, mas não linear, no 

pensamento histórico das crianças e jovens, o nível conceptual pode oscilar e algumas crianças mais 

novas podem revelar um nível de elaboração semelhante a outras mais velhas, e vice-versa. Por isso, 

que devemos refletir, nomeadamente em situações concretas de ensino-aprendizagem (Barca, 2004, 

p.387). 

Assim, e em conformidade com os trabalhos investigativos expostos anteriormente, que 

procuraram investigar as ideias de crianças e jovens em relação à História e que compõem as 

investigações pioneiras em Educação Histórica, surgiram desse impulso alguns estudos sobre 

epistemologia histórica em Portugal centrando-se em: conceptualizações em torno da multiperspetiva, 

explicação, narrativa, evidência, significância, empatia, mudança e consciência histórica de modo a 
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perceber os diferentes níveis de pensamento histórico e posteriormente estimular a mudança das 

práticas na sala de aula.  

Muitas das investigações/estudos mencionados também defendem a aprendizagem da História 

por atividades apropriadas e desafiantes o que veio surtir efeitos nos documentos normativos do ensino 

básico, a partir dos anos 90, em Portugal. É neste sentido que documentos como o Currículo Nacional 

do Ensino Básico - Competências Essenciais (ME-DEB, 2001) e as Metas de Aprendizagem em História 

(ME/DGIDC, 2010) começaram a,  

 “procurar orientar o ensino e aprendizagem da História para a construção de um pensamento 

histórico genuíno. De acordo com os pressupostos epistemológicos e investigativos, ensinar 

História deverá ser muito mais do que transmitir factos e descrever situações históricas avulsas, 

sob pena de desvirtuar as enormes potencialidades da educação histórica para entender o 

mundo. As crianças e os jovens terão que progressivamente construir os seus significados do 

passado para melhor se orientarem no presente e conjeturarem visões de futuro, de forma 

sustentada” (Barca & Solé, 2012, p.94). 

 É neste sentido e segundo o documento relativo às Competências Essenciais do Currículo 

Nacional (ME-DEB, 2001) que o professor enquanto agente de promoção e edificação do conhecimento 

histórico deve estimular o aluno na construção do saber histórico partindo das “ideias históricas” 

expressas na sua própria linguagem desde os primeiros anos de escolaridade.  

2.2. O conceito de tempo e tempo histórico 

Percebemos que o uso da conceção do tempo é inevitável devido à sua natureza primitiva, este 

está intimamente relacionado com uma infinidade de significados o que dificulta a sua compreensão e 

tem suscitado algumas indagações ao longo do tempo nos investigadores desta temática que projetam 

uma grande variedade de caminhos na sua abordagem e na sua definição.  

O “tempo” é um dos conceitos mais usados pelo homem em todas as suas convivências e 

projetos, permanecendo de uma forma bastante explícita em grande parte das nossas tarefas diárias, 

semanais, mensais, anuais…assim é aceite como uma referência pois é a partir dele que nos orientamos, 

entendemos a ocorrência de certos fenómenos e perspetivamos o nosso futuro.  

Já nas sociedades antigas (egípcias, gregas e romanas), o tempo fazia parte do quotidiano das 

pessoas, era marcado sempre em consonância com os fenómenos climáticos e sociais relevantes para 

a sua convivência em sociedade. Havia o tempo de semear e o de colher, o tempo do frio e chuva e o 
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tempo do calor e das secas. Manifestando-se ao longo dos dias, esses padrões eram tidos como 

referências e determinavam aos homens o ritmo das suas vidas. Portanto, o tempo era concebido de 

forma cíclica, uma vez que a época da colheita repetia-se ano após ano e o mesmo acontecia com as 

festividades das sociedades cristãs onde a história da vida sagrada marcava os limites do tempo. Nestas 

sociedades, ao contrário de uma conceção linear e contínua do tempo, assistimos a uma conceção cíclica 

ou em forma de espiral. Não existindo ainda a ideia de uma linha cronológica e por isso, o passado 

acabava por se misturar com o presente (Baussier,2005). 

Quanto à ideia de tempo linear e contínuo advém do período de Newton, através do qual 

podemos “prever o futuro em função do presente e do passado, segundo uma ordem de sucessões 

inevitáveis” (Pais, 1999, p. 91), o tempo já é visto como uma linha contínua, aberto a mudanças e a 

ruturas. Esta ideia de linearidade temporal está também associada à conceção de tempo progressivo, 

onde a inovação, o desenvolvimento e a mudança são concebidos como essência da História (Levi-

Strauss, 1966, in Pais 1999). 

Por conseguinte, a conceção dominante de tempo que percecionamos atualmente tem as suas 

origens desde meados do século XIX e deriva da ciência newtoniana do século XVII, onde o tempo é 

considerado absoluto e determinante dos acontecimentos, fluindo constantemente (Cooper, 2002). Esta 

conceção está então relacionada com o caráter evolutivo e universal atribuído ao tempo pelos 

historiadores ocidentais, para os quais o tempo era sequencial, contínuo e vivido de igual forma por 

todos. Foi a partir destas perspetivas que foram surgindo novas formas de medição e controlo do tempo 

que vieram uniformizar e dar ritmo ao trabalho das sociedades agrícolas e industriais e estandardizar o 

quotidiano das pessoas, como é exemplo a introdução do relógio mecânico nas sociedades dos finais do 

século XIX (Appleby, Hunt & Jacob, 1998). O tempo começou a ser controlado e a dominar a sociedade. 

Logo, cada época e cada cultura dão um significado diferente ao tempo, não existindo uma 

perceção exclusiva de tempo sem haver uma diversidade de experiências e de interpretações a partir das 

crenças e dos conhecimentos de cada um (Pagés & Santisteban, 2010; Hernández & Pagés, 2014). 

Como refere Scaldaferri (2008), inspirada nas teorias vygotskyanas, o tempo “demanda um processo de 

construção, com base no desenvolvimento intelectual do indivíduo, que muda de sentido de acordo com 

o contexto de uso, conforme as vivências e experiências efetivas do indivíduo, conceito este que também 

sofre modificações ao longo da história da vivência humana” (p.55).  

Assim, o conceito de tempo possui uma infinidade de significados, é portanto considerado 

polissémico, “de gran complejidad y sólo podemos compreender desde una mirada amplia y 
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transdisciplinar” (Pagés & Santisteban, 2010, p.282, Sacristán, 2012), uma vez que para distinguirmos 

os vários significados de tempo temos de circunscreve-lo consoante o seu meio de aplicação, isto é, 

devemos ter em ponderação se estamos a falar de um tempo relacionado com a ciência e aí relacionámo-

lo com o tempo físico ou biológico, um tempo relacionado com as crenças religiosas ou se se trata do 

tempo relativo à experiência social, sendo este um tempo pessoal ou psicológico. A partir destas 

conjeturas ainda é possível distinguir o tempo como infinito ou finito, quanto ao seu alcance, cíclico ou 

linear no que respeita à sua direção e objetivo ou subjetivo no que corresponde à forma como é 

interpretado (Pagés & Santisteban, 1999, 2010).  

Ao abordarmos a temática do tempo temos de ter em consideração que existem vários tipos de 

tempo que se interrelacionam e se configuram entre si. Podemos, assim, categorizar algumas formas de 

tempo: o tempo pessoal; o tempo físico (matemático/quantificável); tempo social; o tempo psicológico e 

o tempo histórico (Solé, 2009, 2015).  

Dominguez (2015) diferencia tempo objetivo ou universal, referindo-se ao tempo físico, e tempo 

subjetivo ou psicológico, referindo-se ao tempo pessoal. Assim o primeiro é considerado homogéneo e 

medível, em horas, dias, meses, anos, séculos, enquanto o segundo vai depender da experiência pessoal 

de cada um e por isso é variável e torna-se impossível de medi-lo de uma forma objetiva, por isso é 

heterogéneo (p.173). Solé (2009) acrescenta ainda que é um tempo que pode ser percecionado de forma 

acelerada ou lenta.  

Quando falamos de tempo social, pronunciámo-nos sobre um tempo dominante de uma 

sociedade, um tempo que nos rodeia e a partir do qual medimos as atividades do dia-a-dia, é um tempo 

que organizamos através dos calendários. Também considerado convencional e que por vezes pode 

coincidir com o tempo cronológico (Solé, 2009, Sacristán, 2012). 

Podemos portanto afirmar que o tempo tem uma natureza dupla: o tempo objetivamente 

mensurável (tempo matemático) e o tempo experimentado subjetivamente (experiência de 

temporalidade, duração e intensidade) (Groot- Reuvekamp, Boxtel, Ros & Hernett, 2014), e é da conexão 

entre o tempo denominado objetivo e subjetivo que se encontra o tempo histórico (Dominguez, 2015), o 

qual revela algumas inquietações quanto à sua definição entre os investigadores desta área, uma vez 

que, na realidade é um meta-conceito, um conceito de ordem superior que engloba e inclui uma 

considerável diversidade de conceitos ou noções temporais (Carretero, Pozo, & Asensio,1989, p.115). 

Jurd (1987 a), referido por Carretero, Pozo & Asensio (1989), na sua obra “La enseãnza de las 

Ciencias Sociales”, aponta três conceitos diferentes de tempo histórico. Primeiramente aponta para uma 
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definição semelhante à operação de seriação de Piaget, considerando o tempo histórico a ordenação de 

acontecimentos dentro de uma sequência. Outra perspetiva apontada, recorre mais uma vez, a uma 

definição que vai de acordo com a operação de classificação de Piaget, que corresponde ao agrupamento 

de acontecimentos concorrentes no tempo e por último refere que o tempo histórico reside no 

estabelecimento de um sentido de continuidade entre o passado e o presente, que implica a aplicação 

de noções de causalidade e a compreensão da sociedade como um processo e não como um estado, 

sendo que esta compreensão, segundo o autor, não se verifica antes da adolescência (p.112).  

Díaz- Barriga, García e Toral (2008), recorrem a uma definição abrangente quando falam de tempo 

histórico, como mencionam, 

“El tiempo histórico no es unidimensional, ni absoluto ni lineal; para poder comprender los 

periodos históricos y su evolución, hay que entender los procesos de permanencia y cambio de 

las estructuras (sociales, políticas, económicas, …) y la dinámica de las relaciones entre los actores 

sociales en un momento y espacio determinado. El tiempo histórico no tiene un valor universal, 

no ocurre simultáneamente ni cobra el mismo sentido en todas las sociedades y épocas.” (p.144). 

Fernand Braudel (1986), mencionado por Freitas, Solé e Pereira (2010), defende um novo 

conceito de tempo histórico focado na duração mais precisamente na longa duração. Para este autor, “o 

tempo social nem sempre coincide (…) com o tempo cronológico, mas de acordo com a duração, 

sequência, permanência ou mudança dos fenómenos que nele se inscrevem, e que são no fundo os 

fenómenos de acção, isto é, os fenómenos históricos” (p.135). 

Já Pagés (2009, p.1) e Pagés e Santisteban (2010, p.286), quando definem tempo histórico 

correlacionam-no com outros conceitos e ideias como, cronologia, periodização, duração, medida, 

ordem, causas e consequências da mudança, diferenças e semelhanças entre o passado e o presente, 

linguagem temporal. Também Freitas, Solé e Pereira (2010), corroboram a ideia acima exposta, quando 

se referem ao conceito de tempo histórico englobando vários conceitos como cronologia, duração e 

horizonte temporal, o conhecimento de datas, a representação do tempo, as noções temporais 

associadas à mudança social e à causalidade (p.118).É neste parecer e de uma forma breve que é 

pertinente abordar e analisar conceitos abrangidos pelo tempo histórico como: cronologia, duração e 

sistema convencional de datação. 

A cronologia é compreendida como uma sequência de acontecimentos, muitas vezes também 

associada ao sistema de datação e vocabulário de tempo (Solé, 2009) é reconhecida como um aspeto 
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indispensável no processo de aprendizagem do tempo histórico, pois funciona como um guia que marca 

e orienta o tempo e ajuda-nos a estabelecer uma série de noções temporais tais como sucessão e 

simultaneidade (Sacristán, 2012, p.40). É portanto uma representação do tempo objetivo, da qual 

necessitamos para situar os acontecimentos históricos, para ordena-los sucessivamente, assim como, 

situar mudanças e continuidades (Pagés & Santisteban, 2010) e que segundo Vukelich e Thornton (1990, 

in Solé 2009, p.29), é na faixa etária dos 9-11 anos que começam a surgir de maneira mais previsível 

datas relacionadas com pessoas e acontecimentos políticos, sociais e económicos que ocorreram no 

tempo passado, bem como, é nestas fases que as crianças já são capazes de localizar acontecimentos 

num determinado período ou ordená-los sequencialmente. Por outro lado, várias investigações realizadas 

neste âmbito manifestaram que a capacidade de sequencializar e a compreensão cronológica estão 

presentes em crianças de faixas etárias mais baixas. 

A duração, para Smith e Tomlinson (1977, in Solé, 2009), é uma questão fulcral para a noção de 

História e que esta tem benefícios para o ensino da História, pois ao compreender esta ideia, os alunos 

conseguem estimar os intervalos de tempo entre os acontecimentos e há quanto tempo estes 

aconteceram (Hodkinson, 2003, in Solé, 2009). Este conceito está intimamente relacionado com os 

diferentes ritmos que sustentam mudanças e continuidades, correspondendo a uma extensão temporal 

de um acontecimento desde o seu início até ao seu final (Pagés, 2009, p.3). Investigadores como 

Carretero, Pozo e Asensio (1989), mencionam que as crianças têm uma conceção de duração temporal 

principalmente qualitativa a qual pode diminuir ou estender-se com muita facilidade uma vez que esta 

ideia depende dos acontecimentos experienciados nas suas vidas, é neste sentido que os mesmos 

autores afirmam que “[l]a duración temporal es una noción que aprendemos a construir y a 

ampliar”(p.121), ou seja que se adquire de forma progressiva. 

Pela variedade de conceções acerca do tempo social e cultural, Fernand  Braudel (1986, in Freitas, 

Solé & Pereira, 2010), sugere um modelo triplo de duração histórica. Neste modelo o autor distingue 

três tipologias temporais: o tempo curto, o qual associa a um tempo superficial dos acontecimentos; o 

tempo médio ou de média duração, caracterizado pela sua natureza breve e pelas mudanças cíclicas; 

por fim, caracteriza um tempo longo (longa duração), onde se encaixam as grandes repetições e 

permanências, apelidado também como tempo da História estrutural (p.135). 

Quanto ao sistema convencional de datação está estritamente ligado aos instrumentos que a nossa 

sociedade foi criando para medir o tempo, fazendo dele “continuo objetivo e cuantificable” (Boorstin, 

1983, in Carretero, Pozo & Asensio, 1989, p.109). 
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A aprendizagem da datação do tempo está assim articulada ao domínio da linguagem que o 

envolve, logo para medi-lo é necessário “a utilização de vocabulário de tempo subjectivo utilizado pelos 

mais pequenos: “muito tempo”; “há muito muito tempo”, “agora”, etc., a um sistema de medição 

convencional: década, século, milhares, milhões, gerações, a.C., d. C” (Solé, 2009, p. 40). Podemos 

afirmar sem hesitar que a medição do tempo é a maior dificuldade dos alunos, nos primeiros anos de 

escolaridade, quando trabalham com História, principalmente no que corresponde ao trabalho com 

datas, localização de períodos e séculos (Scaldaferri, 2008). Assim sendo, Stow e Haydn (2004, in Solé, 

2009) reconhecem que o sistema de datação é muito importante para a disciplina de História, pois as 

datas são uma das condições para a compreensão histórica, uma vez que permitem uma 

contextualização temporal de acontecimentos históricos.  

O facto do tempo histórico ser na realidade um meta-conceito que engloba e inclui uma 

considerável diversidade de conceitos e noções é uma das principais causas das dificuldades que os 

alunos têm para se situar no tempo histórico, no passado e dar-lhe sentido (Pagés, 2009).  

 Sendo o tempo “…uma construção do homem para se situar no mundo e ajudar a estruturar-se 

e a viver em sociedade” (Solé, 2009, p. 31), é necessário que desde os primeiros anos de escolaridade 

as crianças comecem a dominar uma série de noções que o abrangem já que “ [e]n la educación primaria 

se establecen las bases del conocimiento histórico como conocimiento de la temporalidade, de la 

comprensión de los antecedentes, del passado, que nos ayudan a compreender el presente y que, 

inevitablemente, nos ayudan a proyectar el futuro. (Pagés & Santisteban, 2006, in Pagés & Santisteban, 

2010, p.28,).  

Alguns investigadores seguidores das teorias piagetianas defendiam que a capacidade das 

crianças aprenderem conceitos relativos ao tempo está intimamente ligada com o nível de maturação de 

cada criança, teoria refutada por posteriores investigações realizadas a partir dos anos 80 ao nível da 

educação histórica. Autores como Hilary Cooper, Linda Levstik, Keith Barton, William Stow e Terry Haydn, 

mencionados por Solé (2009), apoiando-se nos próprios estudos, afirmam que não se deve estabelecer 

uma escala rígida por idades no que concerne ao desenvolvimento e à compreensão do tempo pelas 

crianças, uma vez que, em algumas situações, crianças de faixas etárias mais baixas sustentam 

conhecimentos mais aprimorados e uma melhor perceção temporal do que alguns alunos de faixas 

etárias mais elevadas, que por vezes não apresentam sequer conhecimentos básicos sobre o tempo e 

sobre conceitos a ele subjacentes. 
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Neste sentido, Hilary Cooper (2012), sustentada nas ideias resultantes de estudos acerca da 

compreensão do tempo, defende o propósito de que “o pensamento infantil sobre tempo não depende 

de maturação mas de, por exemplo, estratégias de ensino, familiaridade com o material, experiência 

relevante e interação com outras crianças (p.50) ”, assim como defendem Oakden e Sturt (1922, in Solé, 

2009) que o desenvolvimento do conhecimento e compreensão do tempo é um processo demorado e 

que depende das experiencias de aprendizagem (p.18). Complementando as ideias anteriores, Dilma 

Scaldaferri (2008), sustenta que ao ensinar o tempo às crianças deve-se sempre iniciar partindo do 

individual para o coletivo, das vivências pessoais do aluno para o grupo social procurando através da 

história do grupo fazer relações com outros grupos em tempos e espaços diferentes. Corroborando estas 

ideias, Pagés e Santísteban (2010), afirmam que o uso da história pessoal como recurso para a 

construção do tempo histórico das crianças mais jovens, permite colocar questões acerca do próprio 

tempo, da cronologia ligada aos períodos de vida das crianças, às mudanças mais importantes em si 

mesmos. 

 É neste contexto, que um dos objetivos gerais do Estudo do Meio para o 1.º ano de escolaridade, 

em Portugal, refere que “[o] estudo da história pessoal será um bom ponto de partida para que os alunos 

vão estruturando a noção de tempo” (ME- OCP, 2004, p.105) para que posteriormente sejam abordados 

conceitos referentes ao tempo histórico, “partindo da história da família da criança para se alargar à 

história do meio local e às suas ligações com a história nacional” (ME- OCP, 2004, p.110). Alicerçando 

as ideias exteriormente expostas, a ideia fundamental do processo de aprendizagem do tempo histórico 

e das noções que o envolve “é de que as noções temporais vão-se construindo umas sobre as outras 

(tempo na acção; noções temporais fundamentais; tempo físico; tempo social ou convencional) ” 

(Carretero, Pozo &  Asensio, 1989, p. 110).  

Os próprios documentos reguladores do ensino em Portugal dão enfase ao ensino-aprendizagem 

voltado para as orientações temporais desde idades precoces como é o caso das Metas de Aprendizagem 

para o Pré-escolar e 1.º ciclo (2011), que referem como competências que devem ser adquiridas no fim 

do pré- escolar: nomear, ordenar e estabelecer sequências de diferentes momentos da rotina diária e 

reconhecer outros momentos importantes da vida pessoal e da comunidade e remetem ainda para a 

aprendizagem de unidades de tempo relacionadas com o sistema convencional de medição do tempo, 

contribuindo para a construção da noção de tempo cíclico e do tempo linear (Barca e Solé, 2012, p.94). 
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Este tipo de conceções temporais relacionadas com o tempo cronológico são consideradas importantes 

no desenvolvimento de noções mais complexas sobre tempo histórico e por isso devem ser trabalhadas 

com crianças mais novas (Solé, 2009).  

Segundo Groot-Reuvekamp, Boxtel, Ros e Hernett (2014), compreender o tempo histórico é um 

aspeto importante da aprendizagem da história, o contacto com conceitos ligados ao tempo deve ser 

continuo e sistemático, não só porque permite aos alunos colocar eventos históricos, pessoas e 

mudanças no tempo, mas também porque ajuda-os a orientar-se no tempo em geral. Ao aprender a 

compreender o tempo histórico, as crianças desenvolvem a consciência histórica, o que implica a 

coerência entre a interpretação do passado, a compreensão do presente e a perspetiva do futuro (Grever, 

2009; Rüsen, 2012; Seixas, 2009, in Groot- Reuvekamp, Boxtel, Ros e Hernett, 2014, p.4). Assim, a 

noção de tempo torna-se um fator essencial no que diz respeito à análise da realidade e oferece condições 

a nível cognitivo para que cada individuo estruture o seu pensamento e ação num todo coerente e 

mutável. 

2.3. A mudança em História - perspetivas e estudos  

 Dando enfoque ao conceito chave desenvolvido neste projeto podemos salientar que os conceitos 

de tempo e mudança foram menosprezados em tempos, na obstante, têm vindo a receber mais 

contributos investigativos e apesar das diferenças entre tempo e mudança é evidente que estas duas 

dimensões estão extremamente vinculadas, cada um dotado de significado e substância (Crowther, 

1982). 

Considerando que o mundo atual vem suportando constantes e várias metamorfoses de forma 

cada vez mais apressada, que o homem teve de enfrentar grandes desafios e tendo a história como 

objeto de estudo as ações dos homens no decorrer dos tempos torna-se pertinente estudar a 

conceptualização da mudança em história, isto é, compreender “como permaneceram ou evoluíram os 

acontecimentos, situá-los num devido tempo histórico e espaço e explicar as razões que justificaram as 

mudanças” (Machado, 2005, p.6) relacionando tudo isso com o presente e perspetivando o futuro. 

 Antes de mais é pertinente delinear algumas perspetivas acerca do conceito de mudança. Segundo 

Crowther (1982), a mudança é, 

“incessante, inescapável e omnipresente em tudo na vida- é um processo contínuo no qual o 

homem é ativo e passivo ao mesmo tempo (…) A mudança pode ser repentina,  traumática ou 

gradual ou por vezes quase impercetível. Pode resultar de escolhas individuais ou pode ser imposta 

de fora. Podem ocorrer várias tipologias de mudança simultaneamente e níveis de intensidade 
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dispares, e haverá variações nos efeitos associados, podendo existir um melhoramento ou um 

estado mais organizado noutros pode surgir insegurança e desânimo” (p.279). 

 Pagés e Santísteban (2010) também referem que a mudança tem ritmos e intensidades que 

podem ser acelerados ou lentos, dentro destes aspetos, quando se fala de mudança fala-se de evolução 

ou de revolução aparecendo, por vezes, noções sobre crescimento, desenvolvimento e transformação 

consoante o processamento com que ocorre a mudança, que por sua vez pode ser positivo ou negativo 

relacionando-se com o progresso ou a decadência das mudanças históricas. 

 Para Santísteban (2009), “ [e]l cambio, quizá, es el concepto más importante del estúdio de la 

historia. Marca la periodización histórica. Y a su alredor gira la interpretación o la explicación histórica” 

(p.6).    

Nas conceções mais atuais sobre a mudança, esta é concebida de uma forma complexa, sem um 

sentido fixo ou uma direção determinada: entendendo-se que a mesma situação ou evento traz 

consequências positivas e negativas de uma forma variável e relativa tanto para as pessoas como para 

grupos, e que historicamente as eventuais mudanças podem ser interpretadas sob diversos enfoques, 

ritmos e escalas (Barca, 2011). Portanto, a mudança pode submeter-se a uma disparidade de fatores 

que englobam um conjunto de ações tanto individuais como coletivas independentemente do grupo 

político social económico ou cultural, “…nela algo se ganha, algo se perde, algo se retoma e algo 

permanece” (Machado, 2005, p.20). 

Como evidencia o estudo de Barca e Solé (2012), sobre Educação Histórica em Portugal, a 

conceção de mudança quando associada à ideia de evolução, continuidade ou permanência, é possível 

de ser trabalhada com crianças pequenas, através da observação de fotografias de várias fases da sua 

vida, vestuário, transportes, habitação, etc…como também a partir da exploração e sequencialização de 

imagens de épocas distintas ou até mesmo a construção de linhas de tempo, permitindo a perceção da 

mudança temporal. Desta forma, “[a] ideia de mudança, entendida sob vários aspetos, é o que dá sentido 

ao passado, existindo assim uma visão dinâmica do tempo, na medida em que a articulação dos vários 

tempos contribui para dar sentido ao mundo e desenvolver a consciência histórica” (pp.95-96).  

 É evidente que o desenvolvimento deste conceito de segunda ordem nas crianças se deve 

proceder desde cedo. Em concordância com o que está exposto nos documentos que norteiam o ensino-

aprendizagem, na área do Conhecimento do Mundo para a Educação Pré-escolar, na área do Estudo do 
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Meio para 1.º CEB e na disciplina de História para o 2.ºCEB, já são evidentes como objetivos e metas 

atingir e a ser desenvolvidos conceitos e noções estritamente ligados com a mudança. 

 Assim, no final da educação Pré-escolar, a criança identifica permanência e mudança nos 

processos de crescimento, associando-o a diferentes fases nos seres vivos, incluindo o ser humano 

(bebé, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso) (ME- 2010).  

 Também são evidentes como competências específicas a ser adquiridas no final do 1.ºCEB, 

aspetos relacionados com a mudança, assim refere-se que o aluno reconhece as mudanças e 

transformações no homem e na sociedade e através desse conhecimento interpreta e compreende 

diferentes momentos históricos (ME-CE, 2001). Também nas Metas de Aprendizagem do Estudo do Meio 

para este ciclo de estudos pretende-se que os alunos desenvolvam competências relativamente à 

identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo pessoal, local e nacional, reconhecendo 

diferentes ritmos (mudança gradual ou de ruptura) e direcções (progresso, ciclo, permanência, 

simultaneidade). De um modo mais específico, no 2.º ano de escolaridade é espectável que o aluno 

reconheça a existência de mudanças e permanências nos percursos de vida (…), identificando as fases 

da vida como um processo de mudança. Estas mudanças e permanências, também ressaltam à 

comparação das sociedades do passado e do presente ou seja, “o antes” e o “agora”, no vestuário, na 

habitação, nos brinquedos e brincadeiras. No 4.º ano, os alunos já perspetivam estas noções de 

mudança e ainda identificam diferenças e semelhanças entre o passado e o presente quanto a recursos 

materiais, tecnológicos, económicos e sociais (ME- 2010).  

 Estas competências serão refortalecidas no 2.º CEB uma vez que as competências essenciais 

para este ciclo no que concerne ao domínio sobre a temporalidade se estimam na aplicação dos 

conceitos de mudança/permanência na caracterização das sociedades que se constituíram no espaço 

português em diferentes períodos; identifica e localiza no tempo e caracteriza alterações significativas da 

sociedade portuguesa, e estabelece relações passado /presente especificando contributos para o 

Portugal contemporâneo utilizando vocabulário próprio da disciplina (ME- CE, 2001). 

 Alicerçado nestas ideias, o professor destas áreas de ensino deve proporcionar experiências de 

ensino-aprendizagem estimulantes e diversificadas para desenvolver este conceito como por exemplo, 

desenvolver atividades que partam das ideias tácitas dos alunos como base para o processamento do 

conhecimento histórico; atividades relacionadas com a construção de linhas do tempo a nível individual 

ou coletivo, assinalando acontecimentos e fazendo comparações entre passado e presente a nível 
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pessoal, familiar ou da história nacional; atividades com exploração de várias tipologias de fontes, desde 

gravuras, objetos, documentários, fontes escritas de vários períodos da história, pessoal ou social. 

Vários são os autores que se preocuparam em realizar estudos em torno da compreensão de 

conceções de alunos acerca, da mudança, da história e da evolução (Crowther,1982; Levstik e Papas, 

1987; Lomas,1990; Harnett, 1993; Seefeldt, 1993; Barton e Levstik, 1996; Hoodless, 1998; Foster, 

Hoge e Rosch, 1999; Hoge e Foster, 2002; Barton, 2001; Machado, 2005; Freitas e Solé, 2006) que 

estão referenciados no estudo de Solé (2009), no entanto e em consonância com o projeto que 

desenvolvemos iremos salientar apenas alguns dos estudos mais específicos e relativos à mudança.  

Primeiramente destacamos Crowther (1982), no seu estudo, “Understanding of the concept of 

change among children and young adolescents”, procurou perceber como crianças e jovens adolescentes 

percecionavam o conceito de mudança analisando as respostas dos alunos envolvidos a uma questão 

muito simples: “O que significa para ti a mudança?”. Na sua análise verificou que as crianças de sete 

anos de idade percecionam a mudança em termos de ações diretas e como sendo uma mera substituição 

de umas coisas por outras. Na faixa etária dos 10 anos, as crianças já reconhecem a mudança como 

algo universal na transformação e desenvolvimento das coisas. Desta forma, o estudo possibilitou 

mostrar alguns conhecimentos acerca de elementos temporais pelos alunos, pese embora demonstrou 

pouco reconhecimento sofre efeitos da mudança. 

Solé (2009) frisa o estudo de Lomas (1990), destacando essencialmente a importância do 

desenvolvimento do conceito de mudança, bem como, de conceitos como, desenvolvimento, 

continuidade, progresso e regressão. O autor defende que o conceito de mudança deverá ser associado 

à História sendo este necessário para o ensino da História e essencial para as crianças entenderam que 

as coisas sofrem mudanças ou se desenvolvem. No entanto, estes conceitos não devem ser 

constantemente associados ao progresso uma vez que na mudança pode coincidir a ideia de velho e de 

novo, devendo haver uma noção da ordem pela qual os acontecimentos acorrem. 

Também achamos pertinente referir o estudo History for young children de Carol Seefeldt (1993), 

a qual fez uma análise de vários conceitos: tempo, mudança, continuidade e passado. Considerando a 

parte do estudo relativo ao conceito de mudança, a autora refere que este conceito se vai alterando 

consoante a idade das crianças e exige a noção de passagem do tempo o que segundo a autora não se 

verifica em crianças em idades muito precoces, apenas a partir dos 7/8 anos de idade é que as crianças 

começam a associar a mudança com base na sua vida. Neste estudo ainda faz referência a situações 

que podem ajudar à aquisição/construção deste conceito nas crianças, apontando: observação de 
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fotografias de quando eram mais pequenas e de agora ou de edifícios do passado e de agora e 

percecionaram a mudança nelas mesmas e identificarem diferenças. Partindo deste tipo de experiencias 

pode levar-se as crianças a perceber que “a mudança é contínua e está sempre presente, afeta as 

pessoas de diferentes formas e pode registar-se e ser um relato do passado” (p.147). 

Destacamos ainda as primeiras investigações nos E.U.A, concretizadas por Keith Barton (2001), 

em torno das ideias das crianças acerca da vida ao longo do tempo focando o conceito de mudança 

(Barca, 2001,2004). O estudo “Children’s ideas on change over time: Findings from research in the 

United States and Nothern Ireland” de Barton (2001), passou pela realização de uma séria de entrevistas 

semiestruturadas a pares de alunos (6 aos 12 anos), nas quais mostrava um conjunto de fontes icónicas 

ilustrativas de locais familiares dos alunos em diferentes épocas históricas a partir das quais os alunos 

foram induzidos a pensar sobre as relações temporais existentes entre essas imagens. 

Depois de analisar minuciosamente as entrevistas e tendo em conta os padrões de ideias que 

surgiram, foi possível identificar que os alunos assimilaram três tipos de tendências relativamente à 

forma como entendem o conceito de mudança: mudança acerca da cultura material, mudança nas 

relações sociais e diversidade nas mudanças. Os resultados de estudos como os de Barton, que resultam 

de exploração de conceções sobre mudança, edificam algumas perspetivas da consciência histórica, 

nomeadamente quanto às maneiras como as crianças e jovens criam conexões de temporalidade no 

passado e quanto à própria orientação temporal, para além de que “estes estudos mostram 

manifestações de usos da História pelos jovens participantes, que podem ser úteis para a reflexão sobre 

o Ensino da História” (Barca, 2011, p.67). 

Nesta linha de pensamento podemos destacar o estudo português, “Mudança em História – 

Concepções de alunos do 7.º ano de escolaridade”, de Elvira Machado (2005), também ele inspirado 

nas teorias, instrumentos e procedimentos utilizados por Barton (2001), assim, recorreu à realização de 

um conjunto de entrevistas semiestruturadas a pares de alunos (12-13 anos) orientadas por um guião 

tendo como alicerce um conjunto de fontes icónicas representativas de aspetos socio- económicos e 

políticos dos séculos XIX-XX. A partir deste estudo pretendia-se uma aproximação entre as ideias dos 

alunos americanos e irlandeses e os alunos portugueses participantes no estudo. Assim, foi possível 

identificar que todos os alunos, no que respeita à direção da mudança histórica, sugeriram ideias de 

progresso mas sob três níveis: progresso linear; diferentes ritmos de mudança; e situações 

concomitantes de retrocessos, ciclos ou permanências. Nesta conjuntura, por influência do modelo de 

progressão conceptual em História (Shemilt, 1987; Lee 2001, 2003, 2005; Ashby, 2003) produziu-se 
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um protótipo de categorização das ideias dos alunos participantes relativamente à forma como percebem 

a mudança, segundo as sequentes propensões: progresso linear, progresso com diferentes ritmos e 

diversidade na mudança. No que diz respeito às conexões instituídas entre as imagens do passado, os 

alunos apontaram ideias de simultaneidade de situações históricas distintas, a nível social, económico e 

tecnológico. Muitos dos alunos atentaram o passado como deficitário relativamente à tecnologia, mas 

também quanto a aspetos sociais e económicos (Machado, 2005; Barca,2011). 

 Também o estudo realizado por Solé (2009), a alunos do 1.CEB (1.º ao 4.º ano), segue estes 

termos investigativos através do uso de um conjunto de imagens ilustrativas de várias famílias ao longo 

dos tempos. A autora solicitou aos alunos, durante vários momentos do seu estudo, início e final dos 

anos letivos, que sequencializassem 6/7 imagens, da mais antiga para a mais recente, e através das 

entrevistas realizadas ao mesmo tempo da ordenação das imagens, analisou e comparou as escolhas 

de ordenação dos alunos e as justificações prestadas, por idades. A partir da análise realizada, concluiu 

que, principalmente, os alunos,  

“mais novos (1.º, 2.º anos e do início do 3.º anos) (…) tendem a pensar a mudança como um 

processo linear, sugerindo que o desenvolvimento se processa numa sequência progressiva. Esta 

concepção de mudança relaciona-se com a noção de passado deficitário essencialmente 

associada à cultura material e dentro desta principalmente a nível tecnológico” (pp.792-793).  

Por outro lado, foi percetível que principalmente os alunos do 3.º e 4.º ano foram alterando as 

conceções de mudança com base no progresso e na linearidade para conceções associadas à mudança 

como diversidade. 

O pensamento das crianças e jovens acerca da mudança histórica, tanto a nível internacional como a 

nível nacional como podemos destrinçar, tem vindo a ser examinado sob um enquadramento de várias 

perspetivas, repetindo-se uma ideia comum de que “[a]s crianças veem a história como progresso linear” 

e que “tudo no passado é menos desenvolvido.” (Lomas, 1990, in Freitas, Solé e Pereira, 2010).  

Como refere Barca (2011), “pode-se inferir que a mudança em História, num quadro de 

reconhecimento de multiperspectiva, é concebida de forma complexa e problemática, sem um sentido 

fixo ou uma direção determinada” porém, os estudos realizados em torno deste conceito são uma mais-

valia quando repensamos na ação educativa das áreas do saber onde esta conceção está implícita, uma 

vez que, nos fornecem que tipo de ideias acerca de temporalidade e que orientação temporal consentem 

os nossos alunos quando se fala da mudança. 
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2.4. O uso das fontes para o desenvolvimento da compreensão da mudança 

em História: fontes visuais e fontes objetuais 

 “A condição fundamental para o desenvolvimento do conhecimento histórico dos alunos é a 

exploração de fontes. São elas que nos permitem o acesso ao passado. A natureza da História é 

interpretativa e essa interpretação baseia -se em fontes: são elas que nos permitem responder às 

questões problematizadoras em História” (Amaral, Alves, Jesus & Pinto, 2012, p.13) 

 Assim sendo, e como as ideologias construtivistas preveem o uso de estratégias ativas que 

contribuam para o desenvolvimento cognitivo dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, e se o 

ensino ligado ao estudo do meio social se baseia, nos seus diversos temas, em diversas tipologias de 

fontes, é a partir deste tipo de ferramentas didático-pedagógicas que o professor deve edificar as suas 

aulas. 

A História Nova, edificada pelo Movimento da Escola de Annales1, deu um novo tratamento às 

fontes tradicionais e à forma como os historiadores as usam, legando um conceito ampliado e diferente 

ao documento histórico, integrando nele uma multiplicidade de manifestações, onde as fontes orais, 

audiovisuais, visuais e objetuais, isto é, tudo aquilo que é registo da ação humana começou a ser 

considerado fonte da história (Fonseca, 2009). 

Podemos portanto colocar uma questão pertinente: como devemos aprender e transmitir o 

“conhecimento histórico” para as várias gerações? Thompson (1981, in Fonseca, 2009, p.40), refere 

que é através dos “diversos registos das ações humanas, dos documentos, dos monumentos, do 

testemunho das pessoas, de fotografias, objetos, vestuário…” que o que foi realmente vivido pelo homem 

em vários tempos e espaços chega até aos nossos dias, podendo-se transformar essas fontes em 

conhecimento histórico.  

No que concerne ao ensino da história orientado por fontes, para Correia (2013) quando este for 

ajustado numa pedagogia construtivista encerra infinitas potencialidades na medida em que decifrando 

e comparando as mensagens que transmitem, os alunos mais facilmente constroem e trabalham com 

conceitos de segunda ordem e com conceitos substantivos fundamentais para o desenvolvimento de 

literacia histórica. Deste modo, o uso de fontes históricas variadas funcionam como ferramentas de 

reflexão e debate da ação humana no passado dando um precioso contributo no processo de ensino-

aprendizagem e na edificação de pensamento e consciência históricos isto é, “[a] interpretação cruzada 

                                                 
1Burke,P. (1992). A REVOLUÇÃO FRANCESA DA HISTORIOGRAFIA: A ESCOLA DOS ANNALES (1929-1989) 
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de fontes históricas é capaz de tirar o aluno da passividade e auxilia-lo no seu papel enquanto 

interveniente ativo na construção dos seus esquemas pessoais de conhecimento(…)” (Correia, 2013, 

p.32).  

Esta ideia é corroborada por Barca e Solé (2012) quando afirmam que a interpretação de fontes 

variadas é uma outra vertente essencial ao conhecimento do passado em moldes históricos como aponta 

a Meta Final 13 para o 1.º CEB “O aluno interpreta fontes diversas e, com base nestas e em 

conhecimentos prévios, produz informação e inferências válidas e pertinentes sobre o passado pessoal 

e familiar, local, nacional e europeu. Nesta vertente, os alunos deverão saber usar e interpretar fontes 

diversas com formatos (escritas, icónicas e orais), estatutos (privadas/públicas) e mensagens 

diversificadas” (p.96).  

Neste sentido, o uso de fontes é importante pois contribuem para o desenvolvimento do 

pensamento critico, da capacidade de colocar questões às próprias fontes e à informação que delas 

retiram, medrando a aptidão e o gosto de investigar, observar e “olhar historicamente” para os 

acontecimentos (Amaral, Alves, Jesus & Pinto, 2012). 

Assim, num processo de iniciação à abordagem da história, torna-se adequado explorar tanto 

fontes visuais como objetuais em contexto de sala de aula pois constituem um potencial didático bastante 

desafiador, onde através de factos do passado os alunos podem compreender o presente e edificarem o 

seu pensamento histórico.  

Destacando primeiramente o que corresponde às fontes visuais, Calado (2000) diz que “as 

imagens são (…) expressivas e apelativas. Prendem o olhar, despertam desejo, desencadeiam 

evocações, suscitam divergências” (p.731). O mesmo é referido por Solé (2009, 2017), quando afirma 

que a imagem tem grande influência e potencialidade nos nossos dias, uma vez que cada vez mais as 

nossas crianças desde idades muito precoces começam a contactar com uma grande variedade de 

imagens: nos livros, na televisão, nas revistas, em fotografias, nos telemóveis…sendo este contacto, 

ainda que prematuro, um benefício para o ensino da História através de fontes visuais, pois estas 

permitem “estimular as crianças a elaborar perguntas, comentários sobre detalhes, reconhecer 

mudanças e permanências, proceder a sequencializações, realizar inferências e deduções” (Solé, 2017, 

p.13).  

Vários são os autores referenciados no estudo de Solé (2009) que reportam como o trabalho com 

fontes visuais, pode ajudar a melhorar o potencial dos alunos na aprendizagem da História, mais 



 

33 
 

concretamente, como os alunos desenvolvem ou podem desenvolver conceitos de tempo e do 

pensamento histórico num estudo orientado com este tipo de fontes.  

Assim, Blyth (1988, in Solé, 2009, 2017) na sua pesquisa explica como as gravuras podem ajudar 

na compreensão histórica das crianças. Este investigador, concluiu que as crianças ao explorar gravuras 

têm a capacidade de se envolverem na discussão de conceitos abstratos como mudança, poder, 

sequência e evidência. 

Para Hoodless (1996), mencionado por Solé (2009) as imagens são instrumentos que 

proporcionam o desenvolvimento de conceitos relativos ao tempo, do pensamento, da linguagem e da 

discussão nas crianças, reafirmando que “crianças pequenas são capazes de aprender a ‘ler imagens’, 

procurarem pistas para se informarem e colocar questões sobre o passado” (Hoodless,1996, cit. In Solé, 

2017, p.13). Esta autora, para além de valorizar o uso exploratório das imagens, refere ainda que “a 

sequencialização e a comparação de imagens promovem o desenvolvimento de conceitos como o 

conceito de semelhança, diferença e mudança, assim como permite observar todo o processo realizado 

pela criança para colocação por ordem, comparação e sequencialização de conjuntos de imagens (…) 

(Hoodless, 1996, in Solé, 2009, p.160). Também os estudos de Barton e Levstik (1996), Barton (2001) 

e de Hoge e Foster (2002), mencionados por Solé (2009) são alguns dos estudos que mostram como 

crianças mais novas podem desenvolver o conceito de tempo e o pensamento histórico a partir de 

entrevistas de sequencialização de fontes visuais, inclusive Barton (2001), atestou que os alunos 

apresentam noções de mudança e permanência quando exploram este tipo de fontes. 

O’Hara e O’Hara (2004, in Solé, 2009) salientam que o uso de fontes visuais com crianças deve 

partir do contacto com imagens que lhes sejam familiares, ou seja, fotografias delas próprias ou da 

família. Para explorar este tipo de fonte, sugerem a sequencialização de fotos por ordem cronológica, 

construção de linhas de tempo demarcando momentos/acontecimentos importantes da vida dos alunos. 

Nesta mesma linha de pensamento, Pagés e Santísteban (2010) reforçam o potencial didático das 

fotografias como possuidoras de uma grande diversidade de aspetos da vida passada das pessoas, uma 

vez que, os alunos as podem levar para a sala de aula e discutir as mudanças e continuidades de aspetos 

concretos da evolução vida humana assim como, permitem comparar aspetos específicos de outros 

períodos com o presente. 

Isabel Calado (1994), diz-nos que “[a] ideia de que a compreensão das imagens é imediata é uma 

ilusão. Há um alfabeto e uma gramática visuais que é necessário aprender” (p.21) sendo que surge a 

necessidade de uma alfabetização para a promoção e desenvolvimento de uma literacia visual nos 
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domínios da educação histórica (Melo, 2008). Neste sentido, o professor que pretende recorrer às 

imagens como auxiliar didático deve dominar a leitura das mesmas e adequá-las ao contexto educativo 

e curricular bem como aos objetivos que pretende atingir. Harnett (1998, in Solé, 2009), também faz 

alusão ao papel do professor nesta matéria do uso de fontes visuais, como principal promotor de 

atividades com este tipo de fontes visto que estas são uma grande potencialidade para o desenvolvimento 

da compreensão do tempo histórico quando usadas para comparar o passado e o presente. 

No que concerne às fontes objetuais, são muitos os estudos que se têm apresentado acerca do 

uso deste tipo de fontes no ensino da história, onde são evidenciadas as suas potencialidades como 

ferramentas didático-pedagógicas no desenvolvimento da construção do conhecimento histórico em sala 

de aula. 

Solé (2009), inspirada no estudos de vários investigadores (Cooper, 1995, 2005; Durbin, Morris 

e Wilkinson; Hawkes, 1996; Hoodless, 1996; Nulty, 1998; Edinger, 2000; O’Hara e O’Hara, 2004; 

Harnett, 2005, 2006; Turner–Bisset, 2005 ) reafirma que “[a] utilização de objetos antigos do quotidiano 

é uma ótima estratégia que permite aos alunos comparar objetos do passado com objetos do presente 

que tenham a mesma função identificando as diferenças entre a vida no passado e hoje”(p.167),  este 

tipo de fontes pode ser considerado um tipo de “máquinas do tempo” para regressar ao passado 

permitindo aos alunos, através da sua observação, análise e exploração compreenderem o presente. 

Autores como, Durbin, Morris e Wilkinson (1996), na sua obra “A Teacher’s Guide Learning from 

objects”, expõem um conjunto de ideias que valorizam o uso de objetos na sala de aula como 

potencialidades para desenvolver o pensamento e compreensão histórica caracterizando-os como uma 

ferramenta desafiadora pois, envolvem sensações reais (tridimensionais); permitem explorar a vida de 

outras pessoas, sociedades e culturas; possibilitam uma comparação entre a realidade do presente e a 

vida no passado e promovem o desenvolvimento de conceitos associados ao tempo histórico, como 

cronologia, mudança, continuidade e progresso, medrando competências a nível linguístico quando 

aplicam vocabulário específico e diversificado e colocam questões aos próprios objetos, quanto à forma 

(como é?), ao material de que é feito, colocando hipóteses, potenciando a discussão em grupo e o 

desenvolvimento da oralidade. 

Muitos outros estudos se desenvolveram a partir do estudo mencionado anteriormente e que têm 

demonstrado que a “utilização de fontes objetuais por alunos ajudam a desenvolver a compreensão 

histórica e a aquisição de conceitos históricos e o desenvolvimento de conceitos substantivos associados 
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ao tempo histórico como: cronologia, mudança, continuidade e progresso, assim como o de evidência e 

empatia histórica” (Hawkes, 1996; Hoodless, 1996; Harnett, 2006; Nulty, 1998, in Solé & Lonch, 2016).  

Deste modo, destacamos o estudo de Hawkes (1996, in Solé & Lonch, 2016), com crianças de 5 

e 6 anos de idade onde o autor explorou, comparativamente, as potencialidades do uso de fontes 

objetuais e visuais (imagens) em dois grupos de alunos. O investigador atestou que o contacto com fontes 

objetuais revelou-se mais promotor e eficaz para a compreensão histórica e para o desenvolvimento de 

noções temporais (cronologia e período) pelo seu caracter facilitador de proporcionar várias sensações 

(manusear, cheirar, observar, sentir a sua textura…) e maior interesse e independência nos alunos. 

Hoodless (1996, in Solé & Lonch, 2016)) corrobora o carater tridimensional dos objetos como fator 

favorável ao desenvolvimento da conceção do tempo cronológico, reforçando a ideia de que experiências 

que envolvam a exploração de objetos, mais concretamente os mesmos objetos mas de épocas díspares 

são um potencial didático para a constatação da mudança e de permanências.  

 Destacamos ainda estudos realizados no Brasil, por Shmidt e Garcia (2007, in Solé, 2012 e Solé 

& Lonch, 2016) e Cainelli (2006). O primeiro estudo centrou-se na concretizaram um projeto apelidado 

de Recriando Histórias, o qual pretendeu desenvolver a construção do conhecimento histórico a partir do 

uso de um conjunto de objetos antigos e documentos pertencentes aos familiares dos alunos. Quanto ao 

estudo de Cainelli (2006), este foi elaborado no âmbito do projeto Educação Histórica: iniciando crianças 

na arte do conhecimento histórico, teve como mote a utilização de fontes primárias - objetos antigos - 

para levar as crianças a pensarem sobre eles e na forma como estes se modificaram com o tempo e 

como outros deixaram de existir, ou seja, pretendeu relacionar objetos de antigamente com objetos de 

agora, permitindo às crianças, a partir de referencias familiares, manusearem, observarem e fazer as 

suas próprias inferências para posteriormente construir noções históricas e desenvolver a compreensão 

do tempo confrontando o passado e o presente. 

 Nesta linha de pensamento, salientamos o estudo português realizado por Solé (2009), aquando 

do seu doutoramento, sobre a exploração de objetos associados à construção de museus em contexto 

de sala de aula com o intuito de medrar o pensamento e o conhecimento histórico nas crianças. Desta 

forma, foi pedido que cada um dos alunos trouxesse para a sala de aula um objeto da sua família e que 

preenchessem um questionário para obter informações acerca do artefacto, para isso tinham de 

responder a questões como: O que é? De quem era? Quantos anos tem? (…), para além disso foram 

incentivados a procurar saber o mais possível sobre o objeto. A partir da “recolha” dos objetos, foram 

proporcionadas um conjunto de atividades desafiadoras que passaram pelo diálogo acerca do conceito 
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de museu e as suas finalidades, do local onde deveriam expor os objetos, realização de fichas de 

caracterização de cada objeto, atividades de sequencialização dos objetos (do mais antigo para o mais 

recente). Como refere a autora supramencionada, 

“a construção de um museu de sala de aula e a utilização de objetos é um ótimo meio de 

introduzir as crianças em contacto com vestígios do passado e nos métodos da construção da 

História. Fomenta nos alunos o questionar, o elaborar hipóteses, procurar informações, realizar 

conjeturas e iniciá-los na crítica às fontes. A construção de museus na sala de aula constituem 

formas importantes de introduzir a História a crianças pequenas, possibilita-lhes descrever e 

contrastar a vida na atualidade e no passado, enumerar diversas características do passado e 

compreender as mudanças ao longo do tempo, proporcionando o desenvolvimento da 

compreensão e do pensamento histórico e de competências essenciais para melhor 

compreender o passado e melhor orientar-se no presente” (Solé, 2012, p.329). 

Tendo em consideração estes e outros estudos que assumiram as fontes visuais e objetuais 

como ferramentas didático-pedagógicas e impulsionadoras para a construção do conhecimento histórico 

e “de acordo com as novas tendências da educação histórica, a aprendizagem da História não se deve 

limitar à aprendizagem de factos e acontecimentos, mas também à aquisição das ferramentas 

procedimentais inerentes à construção do saber (o que) permitirá que os alunos no futuro sejam mais 

autónomos não apenas em situações de aprendizagem formal da História, mas também em situações 

de ler e actuar sobre a realidade” (Melo,2009, p.73). 
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Capitulo III: METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO E INTERVENÇÃO 
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3.Metodologia de Investigação e de Intervenção 

Este capítulo designa-se a espelhar a metodologia de investigação através da qual fomentamos 

a nossa prática interventiva em contexto de sala de aula, a qual se geriu em duas linhas de pensamento 

específicas: primeiro numa prática educacional que visa a ponderação das práticas em torno de uma 

metodologia de investigação-ação a qual se vem a revigorar de dia para dia como prática de ensino mais 

adotada pelos professores e sustentou a base das nossas escolhas aquando da estruturação das 

atividades implementadas, e em segundo lugar num processo de ensino-aprendizagem que assenta nas 

conjeturas das potencialidades do construtivismo o qual perdura no tempo e se adapta à mudança 

educativa a que se vem assistindo, onde se valoriza a partilha de interações entre os pares (professor-

aluno, aluno-aluno) e a construção do próprio conhecimento. 

 Conciliamos ainda neste termo, as questões de investigação que delinearam o decorrer do nosso 

projeto, os objetivos que nortearam a nossa implementação e os instrumentos de recolha de dados que 

construímos, contextualizados a partir dos planos gerais do projeto para cada ciclo de intervenção. 

 

3.1.Investigação-ação 

 O dinamismo vivido nas sociedades contemporâneas levou à remodelação da imagem rotineira 

e comum do professor vincando constantemente a pertinência da sua participação em tarefas que 

implicam não apenas investigação mas também ação. É neste sentido que a metodologia de investigação-

ação tem alcançado um papel importantíssimo na promoção de uma melhor prática educativa, no palco 

que é a escola, procurando unir intimamente a teoria e a prática, a investigação e a ação, como refere 

Cardoso (2014), “[e]la tem em vista a própria mudança educativa, ajudando os professores a lidar com 

os desafios e os problemas que a prática lhes coloca, e a levar a efeito inovações, de uma forma refletida” 

(p.31). 

 A investigação-ação aviva uma multiplicidade de propostas para a sua definição, uma vez que é 

aplicável a um vasto leque de contextos de investigação. A partir das investigações de Antonio Latorre 

(2004) na área da investigação-ação conseguimos perspetivar várias conceções acerca deste conceito. 

Passamos a apresentar uma das definições mais conhecidas desta metodologia, do autor Jonh Elliot 

(1993, in Latorre, 2004), que refere a investigação-ação como um estudo de uma situação social cujo 

objetivo passa por melhorar a qualidade de ação nela própria. Nesta perspetiva também encontramos 

Lomax (1990) que define a investigação-ação como “uma intervenção na prática profissional com a 
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intenção de proporcionar uma melhoria”. Já para Bartolomé (1986, in Latorre, 2004), a investigação-

ação é um processo reflexivo que articula de forma diligente a investigação, a ação e a formação daqueles 

que atuam na área das ciências sociais acerca da sua própria prática (p.24). 

 Como refere Coutinho, et al (2009,p.360), a investigação-ação pode ser mencionada como uma 

“família de metodologias de investigação” que influi na ação e na investigação através de um 

processamento cíclico, que se alterna entre a ação e a reflexão crítica, para que, como aponta Latorre 

(2004, p.32), todos os momentos da investigação-ação estejam integrados e sejam complementados. 

Deste modo, a reflexão que o professor constrói da sua ação é o ponto essencial da investigação-ação, 

uma vez que “a reflexão sobre o processo e os resultados é uma das fases do ciclo de investigação-ação, 

através da qual se constrói e reconstrói a ação (…)” (Cardoso, 2014, p.38). Portanto, estes autores 

corroboram, de certa forma, a ideia estruturada pelo mentor desta prática educativa, Kurt Lewin (1946, 

in Latorre, 2004), segundo o qual, o processo da investigação-ação se desenrola a partir de ciclos de 

ação reflexiva e cada ciclo se compõem de uma série de passos: planificação, ação, e avaliação da ação 

(Latorre, 2004, p.35). 

 Esta metodologia de trabalho apela a uma variedade de métodos e técnicas de recolha da 

informação que proporcionem ao professor-investigador uma análise mais inteligível aquando da fase de 

reflexão das informações recolhidas, assim, segundo Latorre (2004) podemos destacar três categorias:  

 -Técnicas baseadas na observação, que correspondem a procedimentos centrados na visão do 

investigador a partir da observação direta dos factos, correspondendo às notas de campo (p.56); 

- Técnicas baseadas na conversação, centrando-se numa perspetiva dos participantes, através 

dos momentos de diálogo e interação entre o grupo (p.66); 

 -Técnicas baseadas na análise de documentos, quando o investigador recorre a informações a 

partir de relatos escritos (p.77); 

Neste sentido, a investigação-ação é uma prática promotora de conhecimentos e experiências, 

tendo em vista um sistema em constante construção de novas perspetivas sobre o processo de ensino 

aprendizagem, ponderando as formas de agir e de refletir perante a realidade dos contextos educativos. 

Compete portanto ao professor ser protagonista neste processo educacional, procurando questionar os 

ambientes de aprendizagem e as práticas nele abordadas de uma forma reflexiva, tendo em vista a 

adoção de novas práticas e estratégias pedagógicas adequadas e motivadoras, que vão de encontro às 

necessidades e potencialidades do contexto onde se insere. Esta perspetiva está estreitamente 

relacionada com a alteração da imagem do professor como “técnico”, para a de “um profissional 
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reflexivo” em constante desenvolvimento, capaz de intervir num contexto educativo complexo e dinâmico 

(Cardoso, 2014, p.58).  

3.2.Construtivismo e Aula-Oficina 

A escola dos nossos dias deve ter em consideração pressupostos diferentes daqueles que 

regulamentavam, no passado, a prática educativa e neste sentido também o professor deve acompanhar 

esses pressupostos a fim de manter um bom exercício da sua prática. Assim, o ensino e aprendizagem 

construtivista e significativo constitui um elemento chave para alicerçar o papel do professor na educação 

escolar, o qual se deve rever em ideais diferenciados daqueles que desgastam a aprendizagem como 

sendo um processo de aquisição de conhecimentos, promovendo a efetiva envolvência dos alunos no 

plano educativo sendo eles o centro deste processo pedagógico. Deste modo, o meio escolar é o principal 

promotor do desenvolvimento, na medida em que estimula a atividade construtiva do aluno, e é 

responsável por torná-lo numa pessoa única, no contexto de um grupo social determinado (Solé e Coll, 

2001, p.197, in Coll, et al, 2001). 

Para Fosnot (1996), o construtivismo apresenta uma posição completamente nova face a 

cânones como o behaviourismo e como o maturacionismo, espelhando “uma abordagem do ensino que 

oferece aos alunos a oportunidade de uma experiência concreta e contextualmente significativa, através 

da qual eles podem procurar padrões, levantar as suas próprias questões e construir os seus próprios 

modelos, conceitos e estratégias” (p.9). 

Na perspetiva de Carretero (1997), o construtivismo assenta numa ideia em que o individuo deve 

ser reconhecido a partir de aspetos cognitivos, sociais e afetivos, pois este não é um simples fabrico do 

meio, nem um simples resultado dos seus entendimentos internos, mas, sim, uma construção própria e 

contínua, onde o saber, segundo uma posição construtivista, não é uma cópia da realidade, mas, sim 

uma construção do ser humano.  

Quanto aos professores estes surgem como facilitadores, devendo preocupar-se com o efetivo 

aperfeiçoamento das estratégias a utilizar no processo de ensino e aprendizagem com um determinado 

grupo-turma, uma vez que, “não basta a apresentação de uma informação a um individuo para que ele 

aprenda” (Carretero 1997,p.42), terá assim de transcender à sala de aula e dar ênfase, ao valor que os 

alunos outorgam àquilo que aprendem, tendo por base as suas motivações intrínsecas, as quais estão 

associadas à sua própria individualidade estruturada por ideias, valores, atitudes e interesses que lhes 

possibilitam conferir sentido pessoal e social ao conhecimento escolar, é neste sentido que “não basta 
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avaliarmos as aprendizagens que os nossos alunos e alunas levam a cabo, mas torna-se necessário, 

além disso, avaliar a nossa própria actuação como professores e as atividades docentes que planificamos 

e desenvolvemos com eles” (Coll & Martín, 2001, p.197, in Coll, et al, 2001). 

É nesta circunstância que é importante não deixar de referir o papel fundamental que os 

professores desempenham, pois, para além dos diversos tipos de conhecimentos e dos domínios do 

conteúdo específico da área onde atuam, os professores têm de conhecer os seus alunos mais 

minuciosamente, visto que, a maneira como estes vão aprender define-se, em parte, nas vivências e 

experiências adquiridas no seu dia-a-dia. Para além do mais, “[t]al como um médico cirurgião não 

executa uma operação de acordo com o estudo do caso e o programa de conhecimentos que outros 

tivessem preparado, mas, analisa o caso e decide e age em função dele e dos conhecimentos disponíveis, 

também um profissional docente terá de, cada vez mais, decidir e agir perante as diferentes situações, 

organizando e utilizando o seu conhecimento científico e educativo face à situação concreta, ainda que 

enquadrado nas balizas curriculares e nas linhas programáticas nacionais – isto é, gerindo o currículo” 

(Roldão, 1999, p.48). 

Desta forma, é inteligível a versatilidade que o processo de ensino e aprendizagem, orientado 

pelo professor, deve reconhecer a fim de responder aos interesses dos alunos e consentir a discência do 

indivíduo, não como um depósito mental de conteúdos, apoiada na repetição e uso automático das 

matérias, pois não se trata de um processo que leva à aglomeração de conhecimentos, mas antes à 

integração, modificação e estabelecimento de relações e coordenações entre esquemas de saberes que 

os alunos já possuem, dotados de uma estrutura e organização que pode variar consoante os vínculos 

que fazem em cada nova aprendizagem realizada (Solé & Coll, 2001, p.19, in Coll, et al, 2001). Como 

reforça Alonso (1996), na sua perspetiva construtivista, “[a] construção de conhecimento supõe uma 

interacção activa e produtiva entre os significados que o indivíduo já possui e as diversas informações 

que lhe chegam do exterior. É um processo mediante a qual o sujeito elabora significados próprios, não 

se limitando, simplesmente, a recebê-los ou a assimilá-los; assim, constrói, ao mesmo tempo, o caminho 

específico da sua progressiva evolução” (p. 49). 

 Partindo do pressuposto de que os alunos são agentes do seu próprio conhecimento, isto é, de 

que o conhecimento é promovido a partir de explorações incitadas pelo professor por meio de tarefas e 

atividades desafiadoras ao intelecto do aluno, este projeto seguiu o modelo de aula-oficina, onde o 

professor assume o papel de investigador social, na medida em que procura interpretar e dar ênfase às 

ideias prévias dos alunos, para posteriormente edificar o conhecimento dos alunos em consonância com 
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o desenvolvimento das ideias dos mesmos. Desta forma, o resultado das aprendizagens dos alunos serão 

sempre reconhecidas, avaliadas e readaptadas pelo professor de maneira a tornar a formação dos alunos 

mais significativa (Barca, 2004). 

  

3.3.Questões de Investigação e Objetivos 

  Tendo em conta o tema de investigação que norteou este projeto de intervenção pedagógica, 

“O conceito de mudança em História: conceções de alunos do 1.º e 2.º CEB a partir da exploração de 

fontes visuais e objetuais”, e os valores investigativos do estudo, formulamos três questões de 

investigação: 

1.Que ideias/conceções expressam os alunos sobre mudança?  

2.De que maneira contribui o ensino-aprendizagem orientado por fontes visuais e objetuais para a 

compreensão/perceção da mudança?  

3.Que tipo de conceção de mudança evidenciam os alunos após um ensino orientado para a exploração 

de fontes visuais e objetuais? 

 Perante os pressupostos no currículo para aprendizagem do Estudo do Meio e de História e 

Geografia de Portugal vigente em Portugal e das questões de investigação anteriormente ponderadas e 

enumeradas, propomos alcançar os seguintes objetivos: 

• Explorar as ideias tácitas dos alunos sobre mudança e tempo histórico; 

• Planificar atividades diversificadas e devidamente adequadas para o desenvolvimento da 

compreensão da mudança, em alunos do 1.º 2.º CEB com recursos a fontes visuais e objetuais;  

• Utilizar fontes visuais e objetos como ferramentas cativantes para a perceção do passado (pessoal, 

familiar e social) e das mudanças ao longo do tempo; 

• Fomentar a interpretação de fontes visuais e objetos, partindo da mobilização das ideias tácitas e do 

saber histórico edificado dos alunos; 

• Avaliar como a utilização de fontes visuais e objetos pode proporcionar e desenvolver a compreensão 

do tempo/da mudança; 

• Analisar a evolução das conceções dos alunos sobre mudança em História;   

• Avaliar o impacto do projeto no desenvolvimento do pensamento histórico dos alunos, ao nível do 

conceito estrutural de mudança e consciência de tempo histórico nos alunos do 1.º e 2.º CEB; 
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• Promover através de questões orientadoras competências de reflexividade, espirito crítico e autonomia 

nos alunos. 

3.4.Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

Este projeto de intervenção pedagógica será desenvolvido à luz de uma perspetiva construtivista 

da aprendizagem, onde os alunos serão estimulados a construir o seu próprio conhecimento promovendo 

a constituição do grupo-turma desde a sala de aula até à escola como um todo. Nesta conceção, será 

necessário adotar um ensino que relacione os conhecimentos tácitos dos alunos, orientando-os para que 

a partir desse saber alcancem níveis de conhecimento mais complexos. 

Pretendemos que esta intervenção educativa possibilite “…o desenvolvimento integrado e 

harmonioso do aluno em todas as suas capacidades (cognitivas, afetivas, sociais e psicomotoras) através 

da realização de experiências de aprendizagem significativas e enriquecedoras da sua estrutura pessoal, 

permitindo-lhe progressivamente adquirir: a) Conhecimento e valorização de si mesmo/a como pessoa; 

b) Conhecimento e valorização da realidade cultural, física e social; c) Capacidade de intervenção 

responsável, crítica e colaborativa na realidade (Alonso, 1996, p.11) ” tendo em consideração a 

diversidade de competências, ritmos, estilos e experiências dos alunos. 

 O conceito estrutural de mudança orientado por fontes visuais e objetuais irá constituir o foco do 

projeto e para tal serão ponderadas várias estratégias de intervenção pedagógica para realizar atividades 

desafiadoras, com intencionalidade educativa e que ajudem todos os alunos a desenvolver as suas 

capacidades. Assim sendo, apresentamos de seguida as estratégias de intervenção pedagógica adotadas 

e posteriormente as técnicas e instrumentos de recolha de dados e técnicas de investigação, que 

auxiliaram o desenvolvimento do projeto de maneira a responder às questões de investigação 

estabelecidas: 

 

3.4.1.Estratégias de intervenção pedagógica 

• Levantamento das conceções prévias dos alunos em relação à temática em estudo a partir de 

atividades de sequencialização de imagens e preenchimento de grelhas; 

• Utilização da oralidade/diálogo; 

• Desenvolvimento de tarefas em pequenos grupos e individualmente; 

• Interpretação e compreensão de fontes visuais e objetuais; 

• Construção de linhas do tempo; 
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• Construção de um museu em sala de aula; 

• Assimilação e aplicação de conceitos; 

• Atividades de difusão do projeto e interação com a comunidade educativa; 

• Reflexão sobre os processos de aprendizagem;  

• Pensar sobre o percurso realizado;  

• Desenvolvimento de fichas metacognitivas. 

3.4.2.Técnicas e instrumentos de investigação 

• Técnicas de observação e de registo: Observação direta e participante; registos diários; reflexões 

das aulas; gravações áudio das sessões dedicadas ao projeto. 

• Instrumentos de recolha de dados: Entrevistas de levantamento das conceções prévias; 

atividades de papel e lápis (fichas de trabalho); fichas de consolidação de conhecimentos; 

interações entre professor/aluno e aluno/aluno; diários de aula e notas de campo; 

• Instrumentos de avaliação: trabalhos realizados pelos alunos durante as atividades alusivas ao 

projeto; grelhas de registo de observação e avaliação do desempenho; ficha metacognitiva. 

 

3.5.Plano Geral de Intervenção do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico 

O plano de intervenção foi desenvolvido em contextos escolares do 1.º e 2.º CEB, mais 

especificamente em turmas do 1.º e 6.º ano de escolaridade. Quanto à durabilidade da intervenção, no 

1.ºciclo, ocorreu em oito sessões, todas elas no âmbito do projeto, nas quais destacamos a área do 

Estudo do Meio Social. No 2.ºciclo delineamos dez sessões interventivas, sobre várias temáticas, desde 

o período do Estado Novo à entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia (CEE), das quais 

sete corresponderam aos objetivos do projeto e contribuíram para a recolha de dados investigativos.  

Assim, procuramos estruturar um conjunto de estratégias e recursos que para além de se 

adaptarem às características dos alunos e do contexto, também consentissem a implementação de 

atividades que abrangessem como estratégia principal o usufruto de fontes visuais e fontes objetuais 

para a promoção de um estudo vidrado na conceção da mudança histórica, de maneira a proporcionar 

a compreensão do passado pessoal e familiar, no 1.ºCEB, e a promoção do pensamento histórico tendo 

por base uma época específica da História nacional, no 2.º CEB. 

Deste modo, em ambos os ciclos, aplicamos como fase inicial e diagnóstica, uma entrevista 

semiestruturada que partiu da sequencialização de um conjunto de imagens representativas de várias 



 

45 
 

épocas da história, através da qual pretendemos aferir que conceções de mudança apresentam os 

alunos. Desde já importa salientar que as ideias apresentadas pelos nossos alunos em todas intervenções 

foram tomadas em consideração e em grande parte foram o pilar para a análise e estruturação dos 

dados recolhidos. Desta forma, o diálogo e a partilha de ideias (aluno-aluno, aluno-professor e professor-

aluno) foram os caminhos mais percorridos nas atividades proporcionadas, o que, como já referido, 

foram fulcrais para a recolha de informação, principalmente junto da turma do 1.º CEB, visto que 

estávamos perante uma turma de alunos com apenas 6 - 7 anos de idade. Esta via de interação também 

se demonstrou uma mais-valia, para os alunos do 2.ºciclo já que estes mostraram mais perspicácia na 

partilha de aprendizagens e conhecimentos oralmente do que propriamente pela escrita.  

Também recorremos à realização de algumas fichas de trabalho, de forma a perspetivar as 

conceções dos alunos sobre a mudança ao longo dos tempos de uma forma mais individualizada e 

reflexiva, que principalmente no 2.º ciclo serviram para uma análise mais minuciosa às ideias dos alunos 

acerca da mudança e permitiram perceber se o uso de fontes visuais e objetuais foram uma boa 

estratégia na implementação do projeto.  

De um modo geral, as atividades implementadas foram estruturadas, em benefício da promoção 

e perceção do conceito chave deste projeto – a mudança histórica – e decorreram em torno da exploração 

e análise de fontes visuais e objetuais. No 1.º ciclo, recorremos a temáticas mais próximas dos alunos, 

proporcionando o contacto com o passado pessoal e o passado familiar, através da exploração de fontes 

pessoais (fotografias e brinquedos dos alunos) e fontes dos familiares (brinquedos do tempo dos pais e 

avós). No 2.º ciclo, utilizamos também como recursos pedagógicos as fontes visuais e objetuais, mas, 

neste caso específicas dos períodos históricos em estudo, no entanto também utilizamos outros recursos 

de forma a possibilitar o cruzamento de informações, como fontes documentais, audiovisuais e 

exploração de linhas de tempo. 

Nas tabelas que se seguem apresentamos numa primeira instância o desenho global do projeto 

para o 1.º e para o 2.ºciclo (tabela 1), onde estão patenteadas as questões investigativas e, de uma 

forma geral, os recursos e estratégias utilizadas para responder a essas questões e que tipo de 

informações pretendemos aferir a partir delas. Numa segunda instância, expomos de uma forma 

sistematizada todas as atividades realizadas, para o 1.º e 2.º ciclo, respetivamente, a partir de duas 

tabelas (2 e 3) organizadas por sessões de intervenção, objetivos pretendidos em cada uma delas, 

descrição das atividades e instrumentos de recolha de dados utilizados



 

46 
 

Tabela 1 - Desenho global das intervenções realizadas no âmbito do projeto desenvolvido no 1.º e 2.º CEB 

Questões de Investigação Estratégias e recursos Informações a obter/O que pretendo 

 
Que ideias/conceções 
expressam os alunos sobre 
mudança?  
 
 
 
 
 
De que maneira contribui o 

ensino-aprendizagem orientado 

por fontes visuais e objetuais 

para a compreensão/perceção 

da mudança?  

 
 
 
 
Que tipo de conceção de 
mudança evidenciam os alunos 
após um ensino orientado para 
a exploração de fontes visuais e 
objetuais? 

 
Entrevista semiestruturada: levantamento das conceções prévias dos alunos sobre o 
conceito de mudança a partir da ordenação de um conjunto imagens. 
 

-Aferir as conceções prévias dos alunos sobre 
o conceito de segunda ordem-mudança; 
-Identificar ideias e obstáculos ao nível do 
conceito de mudança em História; 

 
Tarefas diversificadas com recurso à exploração de fontes visuais: 
-Fontes visuais alusivas a brincadeiras e jogos do passado dos pais e avós (1.ºCEB); 
-Fontes visuais e audiovisuais alusivas a temáticas relacionadas com o período do 
Estado Novo, 25 de abril de 1974 e entrada de Portugal na CEE, (2.ºCEB). 
Tarefas diversificadas com recurso à exploração de fontes objetuais:  
- Objetos antigos e de agora (Máquinas fotográficas, discos de vinil, máquina de 
escrever, computador, telemóvel…) e brinquedos antigos e de agora (dos pais, dos 
avós e dos alunos), (1.ºCEB);  
- Objetos antigos da sala de aula do Estado Novo (Palmatória, ardósia…), (2.ºCEB); 
Atividades com linhas de tempo: 
 -Construção e exploração da linha do tempo pessoal (1.ºCEB); 
 -Construção e exploração de um friso cronológico (2.ºCEB); 
Tarefas de papel e lápis (desenho, fichas de trabalho, construção de textos, registo no 
caderno do aluno);  
Entrevista/conversa com avós (1.º CEB); 
Visita à sala museu Carlos Amarante (1.ºCEB); 
Construção do museu na sala de aula – Museu do brinquedo (1.ºCEB); 
Construção de uma exposição na biblioteca escolar – Sala de aula do Estado Novo 
(2.ºCEB); 

-Aferir as conceções de mudança 
demonstradas pelos alunos com a realização 
das atividades; 
 
-Perceber como é que o conhecimento do 
passado pessoal, familiar e da sociedade 
contribuí para compreensão da mudança ao 
longo do tempo e a construção da identidade 
dos alunos; 
 
-Aferir inferências e deduções que os alunos 
apreendem a partir da observação e 
exploração de fontes visuais e objetuais para 
identificar mudanças ao longo dos tempos; 
 
- Apurar a interpretação dos acontecimentos 
em linhas do tempo; 
 

- Ficha de metacognição.  
 

Avaliar o impacto do projeto e a tipologia de 
fontes utilizadas nas atividades.  
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Tabela 2 - Plano de atividades implementado no 1.º CEB 

Sessões/ Atividades Objetivos Descrição da atividade Instrumentos de 

recolha de dados 

1ª Sessão: 

 

Entrevista 

 

4 e 5 de janeiro de 

2017 

-Recolher informações sobre as ideias tácitas 
dos alunos sobre a mudança em História. 
-Sequencializar imagens por ordem 
cronológica; 

-Observação de imagens de famílias de diferentes períodos da história; 
-Interpretação das imagens; 
-Sequencialização das imagens por ordem cronológica; 
-Diálogo com os alunos sobre as suas conceções prévias relativamente ao 
conceito de mudança; 
-Descrição e comparação das imagens. 

-Tabela de registo; 
-Notas de campo; 
-Registo áudio; 
 

2ª Sessão: 

Exploração da 

narrativa: “A Árvore 
Generosa” 

Reconto 

10 de janeiro de 2017 

(1h. e 30 min.) 

-Sequencializar momentos de uma história; 
-Apontar as diferentes fases da vida presentes 
na personagem da história; 
-Retirar uma mensagem da história. 
 

-Visualização de um vídeo da obra “ A Árvore Generosa” de Shel Silverstein; 
-Exploração da história com os alunos através do diálogo; 
-Observação e exploração de uma linha do tempo relativa à personagem 
da história; 
-Pintar as ilustrações que compõem a obra; 
-Sequencialização das ilustrações e reconto da história; 
-Reflexão em conjunto sobre a menagem da obra. 

-Diário de aula; 
-Notas de campo; 
(Instrumento 1) 
 
-Ficha de registo; 
(instrumento 1.1) 

3ª Sessão: 

 

As Mudanças ao longo 

da minha vida - 

Construção de uma 

linha do tempo 

individual 

 

19 de janeiro de 2017 

(3 h.) 

- Compreender as características de uma linha 
do tempo; 
-Caracterizar as várias fases da sua vida; 
-Localizar na linha do tempo os diferentes 
momentos da sua vida; 
-Sequencializar cronologicamente 
acontecimentos; 
-Identificar mudanças e permanências a partir 
de fotografias; 
-Contar momentos do passado pessoal; 

-Observação e exploração de uma linha do tempo de uma criança e de um 
adulto; 
-Identificar as características físicas que se alteraram e se mantiveram ao 
longo das fotos; 
-Realização de uma linha do tempo pessoal a partir da exploração de 
fotografias dos alunos e o desenho de momentos relevantes do seu 
passado e da atualidade; 
-Contar a história de vida ao grupo-turma; 

-Diário de aula; 
-Notas de campo; 
-Registo áudio; 
(instrumento 2) 
 
- Linha do tempo 
pessoal; 
(instrumento 2.1) 
 
-Ficha de registo; 
(instrumento 2.2) 
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4ª Sessão: 

Visita à sala de 

exposições da AECA.- 

Brinquedo Antigo 

 

24 de janeiro de 2017 

(5 h.) 

-Contactar com jogos e brinquedos usados até 
aos anos 70; 
-Perceber como se brincava antes dos 
videojogos;  
-Promover aprendizagens em contextos 
diversificados; 
-Reconhecer a importância de preservar 
memórias de outros tempos; 

-Visita à exposição de brinquedos antigos; 
-Realização de uma pequena tarefa de identificação dos brinquedos que 
observaram; 
-Representação através de um desenho e legenda daquilo que mais 
gostaram de ver durante a visita; 
-Realização e decoração de um barquinho de papel; 
-Correção da tarefa no caderno de registo da visita; 
-Diálogo reflexivo com os alunos sobre o que viram; 

-Diário de aula; 
-Notas de campo; 
(instrumento 3) 
 
-Caderno de registo 
da visita; 
(instrumento 3.1) 

5ª Sessão: 

Entrevista aos avós 

 

Jogo: Brincadeiras de 

agora, de 

antigamente, ou 

intemporais 

 

31 de janeiro de 2017 

(4 h.) 

-Criar perguntas articuladas e significantes; 
- Produzir perguntas articuladas; 
- Perceber realidades dos tempos passados; 
-Conhecer as mudanças mais significativas 
entre o tempo em que os pais e avós eram 
crianças e a atualidade; 
-Compreender como se brincava antigamente; 
-Perceber as mudanças e permanências entre 
brincadeiras do passado e do presente. 
-Interpretação e descrição de imagens; 

-Elaboração de questões para uma entrevista; 
-Diálogo com o avô de um aluno sobre o tempo da sua infância; 
-Diálogo com os alunos sobre as brincadeiras que conhecem de 
antigamente e as brincadeiras que fazem e gostam de fazer agora; 
-Realização de um jogo “Brincadeiras de agora, de antigamente, ou 
intemporais.”, construção de imagens através de um puzzle;  
-Representação de uma brincadeira do tempo passado dos pais ou dos 
avós e de uma brincadeira atual através da realização de desenhos; 
 

-Diário de aula; 
-Notas de Campo; 
-Registo áudio; 
(instrumento 4) 
 
-Ficha de registo; 
(instrumento 4.1) 

6ª Sessão: 

 

Exploração da 

narrativa: “Quando a 

mãe era pequena”; 

Exploração de objetos 

antigos 

2 de fevereiro de 

2017 

(4 h.) 

-Contactar com objetos do passado; 
-Identificar objetos antigos e de agora; 
-Perceber as mudanças entre os objetos 
antigos e os do presente; 
-Conhecer as mudanças mais significativas 
entre o tempo passado e a atualidade; 

-Leitura e exploração da obra “Quando a mãe era pequena.” de Joana 
Cabral; 
-Exploração dos objetos: telefone de teclas; máquinas fotográficas; 
negativos de fotografias; discos de vinil; gira discos; máquina de escrever; 
disquetes; candeeiros a petróleo; enciclopédias… 
-Realização de um jogo: ”Adivinha o que estou a ver.”, falar sobre o 
material e a função de cada objeto, identificar se é de antigamente ou da 
atualidade identificando as principais mudanças; 

-Diário de aula; 
-Notas de campo; 
-Registo áudio; 
(instrumento 5) 
 
-Cartaz; 
(instrumento 5.1) 
 
-Ficha de registo; 
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-Construção de um cartaz de correspondência entre objetos antigos e de 
agora; 

(instrumento 5.2) 

7ª Sessão: 

 

Construção do museu 

em sala de aula 

(realizado em algumas 

sessões e pequenos 

momentos de aulas) 

24 de janeiro a 8 de 

fevereiro) 

-Compreender o conceito de museu;  
-Entender a necessidade de preservar, 
cuidar… os brinquedos dos pais e/ou avós;  
-Contactar com brinquedos do tempo dos pais 
e dos avós; 
-Perceber as mudanças e permanências entre 
os brinquedos de antigamente e de agora; 
 
 

-Diálogo com os alunos sobre o que é um museu e uma exposição; 
-Realização de um questionário (aos pais dos alunos) sobre os brinquedos 
trazidos para a sala de aula; 
-Diálogo com os alunos sobre os brinquedos trazidos para a sala de aula 
(apresentação dos brinquedos); 
-Exposição dos brinquedos numa mesa da sala de aula; 
-Realização de uma ficha de caracterização dos brinquedos; 
-Construção de um cartaz para colocar no museu; 
-Elaboração de um convite para a inauguração do museu na sala de aula; 
-Inauguração do museu; 

-Diários de aula; 
 -Notas de campo; 
(instrumento 6) 

8ª Sessão: 

Avaliação do projeto 

9 de fevereiro 

(1h.) 

- Relembrar conteúdos lecionados ao longo 
das aulas do projeto;  

- Avaliar o projeto e as aprendizagens 
realizadas no âmbito do projeto; 

-Diálogo e realização de uma ficha de metacognição com os alunos sobre 
os conteúdos abordados, a fim de perceber as aprendizagens que os 
alunos realizaram durante a implementação do projeto e de que forma este 
contribui para a perceção da mudança; 
 

-Ficha de 
metacognição; 
(instrumento 7) 
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Tabela 3 - Plano de atividades implementado no 2.º CEB 

Sessões Objetivos Descrição da atividade Instrumentos de 

recolha de dados 

1.ªSessão: 

Entrevistas 

90 min. 

+ 

45min. 

28 e 30 de março de 

2017 

-Introduzir o tema do projeto; 
-Recolher informações sobre as ideias tácitas 
dos alunos sobre o conceito de mudança em 
História a partir da sequencialização de 
imagens de famílias de diferentes épocas.  

-Entrevista realizada aos alunos a partir da observação e sequencialização 
por ordem cronológica de imagens referentes a famílias de diferentes 
épocas, a partir de um protocolo de entrevista, realizada a pares.   
 

-Tabela de registo; 

 

-Notas de campo; 

 

-Registo áudio; 

2ª Sessão: 

As Ideologias do 

Estado Novo 

 

45min. 

20 de abril de 2017 

-Reconhecer os mecanismos de difusão do 
Estado-Novo; 
-Indicar os principais valores defendidos pelo 
Estado-Novo, salientando a máxima “Deus, 
Pátria e Família” e a obediência; 
-Realizar inferências e deduções a partir da 
observação e análise de uma fonte icónica; 

-Breve revisão dos conteúdos lecionados acerca do Estado Novo através 
de questionamento orientado, registando-se as principais ideias no quadro 
num esquema síntese.  
-Diálogo com os alunos sobre os valores do Estado Novo através da 
observação e análise de uma imagem (Propaganda do Estado Novo- capa 
do manual da 3ª classe). 

-Notas de campo; 

-Registo áudio; 

-Ficha de trabalho; 

 

 

3ª Sessão: 

 

 

 

-As ideologias do 

Estado-Novo: Família e 

Educação 

 

 

 

-Realizar inferências e deduções a partir de 
fontes visuais; 
-Extrair informações históricas a partir da 
exploração de fontes icónicas e fontes textuais; 
- Mobilizar conhecimentos históricos na 
interpretação de fontes diversas e com 
mensagens divergentes;  
- Identificar mudanças e permanências;  

-Diálogo com os alunos acerca dos conteúdos abordados na aula anterior;  
-Tarefa de exploração de fontes visuais, objetuais e documentais 
relacionadas com o tema em estudo:  
    -a família no Estado Novo e a família na atualidade;  
    -a sala de aula no Estado Novo e a sala de aula na atualidade; 
     -exploração de objetos da sala de aula dos anos 60 do século XX 
(ardósia, carvão, atlas; manuais (1ª, 2ª e 3ª classe), mapa, palmatória…); 
-Realização de uma ficha de trabalho, a fim de identificarem as mudanças 
e permanências nas fontes analisadas; 

-Diário de aula; 

-Notas de campo; 

-Registo áudio; 

(instrumento 1) 

 

 

-Ficha de trabalho; 



 

51 
 

 

 

90 min. 

27 de abril de 2017 

-Reconhecer a ideologia do Estado Novo em 
relação à família e à educação através dos 
valores preconizados.  
 

-Sistematização através das respostas dos alunos à ficha de trabalho, 
promovendo-se a discussão.  
-Proposta de trabalho de casa: realização de uma entrevista a realizar a 
um dos familiares que tenha vivido na época do Estado Novo;  
-Proposta de construção de uma exposição com os objetos da sala de aula 
do Estado Novo, explorados em contexto de sala de aula, na biblioteca 
escolar.  

(instrumento 1.1) 

4ª Sessão: 

 

-A vida quotidiana 

antes  e após o 25 de 

abril de 1974 

 

90 min. 

2 de maio de 2017 

-Escutar ativamente; 
-Comparar a imagem de prosperidade e paz 
social dada pelo regime com as difíceis 
condições de vida da grande maioria dos 
portugueses e com a opressão; 
- Identificar as razões que levarão à revolução 
de abril a partir da visualização do 
documentário e interpretação de fontes; 
- Identificar as principais mudanças 
comparativamente com a realidade atual;  

-Diálogo com os alunos sobre os conteúdos abordados na aula anterior e 
explanação de algumas entrevistas já realizadas; 
-Visualização de um documentário 
(https://www.youtube.com/watch?v=1zhDk6GjoH8) sobre a vida dos 
portugueses antes e após o 25 de abril de 1974;  
-Realização de uma ficha de trabalho a fim de apontarem que mudanças 
e permanências estão patentes na vida de hoje em dia com a realidade 
que visualizaram no documentário; 
-Correção da ficha de trabalho e discussão em grande grupo sobre as 
mudanças identificadas; 

-Diário de aula; 

-Notas de campo; 

-Registo áudio; 

(instrumento 2) 

 

-Ficha de trabalho; 

(instrumento 2.1) 

5ª Sessão: 

 

 

 

O 25 de abril de 1974 

e o regime 

democrático: 

 

 

 

 

- Identificar as razões que levarão à revolução 
de abril a partir da interpretação de uma fonte 
icónica; 
-Descrever sucintamente os acontecimentos 
da revolução militar e os seus protagonistas; 
-Sublinhar a forte adesão popular e o caráter 
não violento da Revolução; 
-Reconhecer no programa do MFA o fim da 
ditadura e o início da democracia; 

-Exploração de uma imagem que demonstra o descontentamento dos 
portugueses face ao regime ditatorial, a fim de fazer um levantamento de 
conceções prévias dos alunos sobre a Revolução do 25 de abril de 1974; 
-Registo no quadro das razões do descontentamento da população; 
-Observação e análise de fontes visuais, em grande grupo, relativas ao dia 
da revolução para que os alunos as explorem a partir de questões 
orientadoras sobre a Revolução do 25 de abril de 1974; 
- Audição do primeiro comunicado do MFA, transmitido pela Rádio Clube 
Português com informação horária seguida da leitura do primeiro 
comunicado MFA; 

-Notas de Campo; 

 

-Registo áudio; 

https://www.youtube.com/watch?v=1zhDk6GjoH8
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-O golpe militar do 25 

de Abril de 1974 

 

 

 

 

90 min. 

 

 

4 de maio de 2017 

-Reconhecer a Revolução de 25 de abril de 
1974 como um acontecimento fulcral para a 
mudança; 
-Distinguir os conceitos de Ditadura e de 
Democracia; 
 

-Leitura da banda desenhada: “Salgueiro Maia: O rosto da Liberdade” de 
António Martins; 
- Diálogo com os alunos sobre a ação do MFA; 
-Audição e exploração da música “Grândola Vila Morena”, através do 
diálogo em grande grupo; 
-Diálogo com os alunos sobre os conceitos de “Ditadura” e o conceito de 
“Democracia”, através da exploração de imagens que manifestam estes 
dois conceitos;  
-Os alunos escrevem num papel frases onde evidenciem o que acham que 
é uma Ditadura e uma Democracia e posteriormente partilham com a 
turma;  
-Sugestão de atividade de comemoração do 25 de abril: sugere-se aos 
alunos que as frases escritas sejam expostas em placards fora da sala 
assim como, um cartaz em grande dimensão intitulado com: “Escreve aqui 
o que é para ti a Liberdade?”, para que todos os que passarem pelo cartaz 
possam expressar a sua opinião, este cartaz já terá escrito algumas 
mensagens). 

6ª Sessão: 

 

O 25 de abril de 1974 

e o regime 

democrático: A 

Constituição de 1976 

e a construção do 

regime democrático 

 

90 min. 

 

-Reconhecer no programa do MFA o fim da 
ditadura e o início da construção da 
democracia; 
-Identificar mudanças políticas e sociais 
resultantes da Revolução do 25 de abril de 
1974. 
-Compreender essas mudanças 
protagonizadas no regime democrático. 

-Análise do programa do MFA através da leitura e análise de um excerto 
do programa;  
-Visualização de um vídeo sobre as primeiras eleições livres em Portugal; 
(http://ensina.rtp.pt/artigo/o-dia-em-que-se-votou-para-a-constituinte/) 
-Diálogo com os alunos sobre as fontes analisadas; 
- Análise e comparação das eleições de 1949 e de 1975 através da 
exploração e análise de fontes visuais e escritas;  
-Revisão dos aspetos fundamentais da constituição de 1933; 
-Análise da constituição de 1976; 

-Diário de Aula; 

-Notas de campo; 

-Registo áudio; 

(instrumento 3) 

 

-Cartazes 

comparativos; 

 

http://ensina.rtp.pt/artigo/o-dia-em-que-se-votou-para-a-constituinte/
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9 de maio de 2017 -Referir as eleições de 1975 como um marco 
fundamental para a construção do Regime 
democrático; 
-Reconhecer as mudanças patentes na 
Constituição de 1976 na consagração dos 
direitos e liberdades fundamentais. 

-Análise e comparação da constituição de 1933 e 1976, a partir da 
exploração e análise de fontes escritas;  
-Realização de um esquema-síntese comparativo das duas constituições 
através da combinação de frases em dois cartazes; 

7ª Sessão: 

-Os órgãos de poder 

democráticos 

 

90 min. 

11 de maio de 2017 

-Reconhecer os órgãos de poder democráticos 
e as respetivas funções; 
-Destacar a efetiva separação de poderes e o 
sufrágio livre e universal como uma mudança 
politica e social das conquistas de abril; 

-Visita à Assembleia da República a partir de um PowerPoint; 
-Diálogo com os alunos sobre os órgãos de poder democráticos: poder 
central, regional e local; 
-Realização de cartazes em grupo sobre os órgãos de poder democráticos;  
- Apresentação dos cartazes à turma; 

-Cartazes; 

 

-Notas de campo; 

 

-Registo áudio; 

8ª Sessão: 

 

O 25 de abril de 1974 

e o regime 

democrático: A União 

Europeia 

 

90min. 

16 de maio de 2017 

-Reconhecer a entrada de Portugal na CEE 
como um contributo para a consolidação da 
democracia portuguesa e para a 
modernização do país; 
-Enumerar aspetos que comprovem a 
modernização do país após a adesão à CEE; 
- Exemplificar progressos verificados nas 
condições de vida dos portugueses, 
nomeadamente as mudanças verificadas a 
nível da saúde, da educação e rede de 
estradas; 
-Identificar mudanças a nível: económico, 
político e social com a entrada de Portugal na 
CEE. 

-Leitura de excertos do livro “História de Portugal para toda a família: O 
Futuro de Portugal- A União Europeia.” de Paulo Almeida (páginas 20 a 
28), a fim de contextualizar os alunos sobre a construção da União 
Europeia UE; 
-Diálogo com os alunos sobre a adesão de Portugal à CEE e acerca da UE 
partir da obra explorada; 
- Análise de gráficos que evidenciam as redes de estradas, escolas e locais 
de saúde, antes e após a entrada de Portugal na CEE; 
-Sistematização das principais mudanças após a adesão de Portugal à 
CEE; 

-Diário de aula;  

-Notas de campo; 

-Registo áudio; 

(Instrumento 4) 
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9ª Sessão: 

 

Portugal do século 

XX—O 25 de abril de 

1974 e o regime 

democrático: 

-Cronologia (Estado 

Novo – Portugal na 

CEE/UE) 

 

90 min. 

18 de maio de 2017 

-Mobilizar conhecimentos históricos; 
 
-Reconhecer datas e marcos importantes da 
História de Portugal do século XX; 
 
-Sequencializar acontecimentos históricos 
(desde o período do Estado Novo à entrada de 
Portugal na CEE) numa linha do tempo; 
 
-Identificar mudanças e permanências a nível: 
económico, politico e social, desde o período 
do Estado-Novo até à entrada de Portugal na 
CEE; 

-Realização de uma linha do tempo (em grande escala) desde o período do 
Estado Novo até à entrada de Portugal na CEE a partir de um jogo de 
questões sobre os conteúdos abordados durante as sessões de 
intervenção; 
-Realização de uma tarefa escrita (narrativa) em que contemplem as 
principais mudanças exploradas e identificadas desde o período do Estado 
Novo até à entrada do país na CEE; 
 
 
 
 

-Diário de aula; 

-Notas de campo; 

-Registo áudio; 

(Instrumento 4) 

 

-Linha do tempo; 

 

-Narrativas; 

(Instrumento 4.1) 

10ª Sessão 

Avaliação do Projeto 

45 min.  

6 de junho de 2017 

- Relembrar conteúdos lecionados ao longo 
das aulas do projeto;  

-Avaliar o projeto pedagógico; 

-Realização de uma ficha de metacognição com os alunos sobre os 
conteúdos abordados, a fim de perceber as aprendizagens que os alunos 
realizaram durante a implementação do projeto assim como, perceber o 
impacto do projeto; 

-Ficha de 

metacognição; 

(instrumento 5) 
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4. Implementação, Análise e Discussão dos Dados no 1.º e 2.ºCiclos 

do Ensino Básico 

Neste capítulo, para além de se apresentar, analisar e discutir os dados recolhidos no decorrer 

das intervenções pedagógicas no âmbito do projeto, também se pretende, dar a conhecer de forma 

pormenorizada as atividades realizadas em duas turmas dos primeiros ciclos de escolaridade que 

integraram a implementação do projeto de investigação, visando a obtenção de respostas às questões 

de investigação posteriormente prescritas assim como, aos objetivos gerais anteriormente estipulados. 

Desta forma, procuramos criar uma série de instrumentos e atividades que se adaptassem aos contextos 

de intervenção e proporcionassem aos alunos a construção do conhecimento histórico através da 

exploração de fontes visuais e objetuais possibilitando uma maior proximidade dos alunos com o teor 

investigativo da intervenção. 

O projeto de investigação-ação teve a sua primeira fase de implementação junto de uma turma 

do primeiro ano de escolaridade, na qual os alunos se encontravam numa fase muito precoce da 

aprendizagem da leitura e da escrita. Desta forma, o diálogo professor-aluno/aluno- professor, tornou-se 

na base essencial da análise de dados averbados através de suportes escritos sendo estes, por vezes, 

os instrumentos de recolha de dados mais significantes para o 1.º CEB. Já no 2.º CEB, apesar dos 

instrumentos de recolha de dados serem mais abrangentes em termos escritos, visto que já estamos 

perante uma turma do sexto ano de escolaridade, também iremos interligar alguns momentos de diálogo 

exploratório na análise dos dados.  

Em ambos os ciclos, numa primeira instância, pretendemos proceder ao levantamento das 

conceções prévias dos alunos, a fim de aferir que tipo de conhecimentos estes apresentam acerca dos 

conceitos a serem abordados neste projeto de investigação, para posteriormente analisar a pertinência 

das atividades implementadas, centradas no uso de fontes visuais e objetuais. 

Após uma análise reflexiva em torno das respostas dos alunos do 1.º e 2.º CEB, 

discriminadamente, e de construir algumas conclusões através das atividades implementadas, serão 

mencionados alguns comentários mais relevantes no que respeita à viabilidade da aplicação do projeto 

em ambos os contextos cooperantes. 
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4.1.Implementação, análise e discussão dos dados do Projeto de Intervenção 

no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

A análise dos dados que será apresentada é o resultado de uma recolha de dados realizada 

aquando da intervenção pedagógica no 1.º CEB, numa turma do 1.º ano de escolaridade, composta por 

vinte e um alunos (11 raparigas e 10 rapazes). A recolha dos dados incidiu essencialmente na articulação 

entre o conjunto de suportes escritos e os contributos orais dos alunos registados aquando da 

implementação das atividades, uma vez que estes ainda se encontravam numa fase inicial da aquisição 

da leitura e da escrita. 

Para a organização dos dados, procuramos seguir o percurso concetual do projeto e analisar os 

dados de forma indutiva e dedutiva, alicerçada na metodologia da Grounded Theory (Strauss & Corbin, 

1998). Assim, em primeiro lugar, apresentamos a análise das entrevistas que nos permitiu atestar as 

conceções iniciais dos alunos sobre o tema chave deste projeto - mudança em história, a qual 

corresponde à primeira sessão de intervenção junto dos alunos. De seguida, apresentamos todas as 

sessões de intervenção e atividades implementadas durante a execução deste projeto de uma forma 

descritiva, cruzando esta descrição com os dados que foram sendo recolhidos através de vários 

instrumentos dos quais nos possibilitaram apurar de que maneira as atividades realizadas se tornaram 

pertinentes para a compreensão da mudança. 

 

4.1.1. Conceções prévias dos alunos do 1.º CEB acerca de mudança em História  

A realização das entrevistas teve como principal objetivo verificar e explorar as ideias tácitas dos 

alunos sobre a mudança e o tempo histórico permitindo desta forma, recolher informações sobre as 

conceções dos alunos acerca do conceito de mudança em História e dar resposta à questão de 

investigação: “Que ideias/conceções expressam os alunos sobre mudança? ”. Assim, foram realizadas 

um conjunto de 11 entrevistas semiestruturadas orientadas por um guião (anexo I), no início da 

implementação do projeto, a 21 alunos do 1-º ano organizados em 10 pares de alunos sendo que uma 

das entrevistas foi individual. 

Pela análise inicial dos dados (tabela 4), foi percetível que nenhum dos pares de alunos 

conseguiu sequencializar corretamente as 6 imagens (anexo I). No entanto, mais importante do que a 

sequencialiazação correta das imagens, foram as razões apontadas pelos alunos, quando lhes foram 

pedidas justificações acerca da forma como ordenaram as imagens e sobre as mudanças percecionadas. 
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Tabela 4 - Total de imagens sequencializadas corretamente pelos alunos do 1.º ano na 

entrevista de conceções sobre a mudança (n.os absolutos). 

N.º de imagens Sequencializações 
corretas 

1 imagem 0 
2 imagens 5 
3 imagens 1 
4 imagens 4 
5 imagens 1 
6 imagens 0 

Total de pares de alunos 
entrevistados 

11 

 

Ordenação/Sequencialização cronológica das imagens  

Este tópico dedica-se à apresentação, análise e discussão dos dados resultantes das entrevistas 

realizadas junto dos alunos do 1.º ano. Incidindo-se essencialmente na ordenação cronológica das 

imagens, onde foram identificadas diversas tipologias de sequencialização temporal das imagens, dando 

enfase às várias tipologias apresentadas pelos pares de alunos. 

Deste modo, a análise realizada ao nível da sequencialização correta das imagens 

cronologicamente, permitiu constatar a ordem de colocação das imagens colocadas pelos pares assim 

como, as possíveis justificações dadas para elas. 

Tipologias de ordenação/ sequencialização  

Tabela 5 - Tipologias de ordenação temporal das imagens dos pares de alunos do 1.º ano. 

Tipologia Ordenação 
Pares de alunos 

entrevistados do 1.º ano 
1 A-C-B-D-E-F Entrevista individual: A5 

2 A-C-D-E-B-F 
Par n.º1: A1 e A14 e Par 

n.º4: A11 e A16 

3 A-C-E-B-D-F 
Par n.º2: A12 e A19 e Par 

n.º3: A15 e A21 
4 A-B-E-D-C-F Par n.º5:A9 e A20 
5 A-D-E-C-B-F Par n.º6: A3 e A7 

6 A-B-D-C-E-F 
Par n.º7:A10 e A17 e Par 

n.º8: A18 e A6 
7 A-D-B-C-E-F Par n.º9: A2 e A8 
8 A-E-C-D-B-F Par n.º10: A13 e A4 
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Através da análise realizada em torno da tabela 5, pode-se afirmar que existe uma grande 

variedade de propostas de ordenação, verifica-se assim a existência de 8 tipologias de ordenação 

cronológica das imagens. Portanto, é percetível que nenhum dos pares entrevistados, nem a aluna 

entrevistada individualmente, alcançaram a ordenação correta das imagens (A-B-C-D-E-F) e que a 

tipologia 1, a que se aproximou mais da correta, apenas foi proposta na ordenação realizada pela aluna 

entrevistada individualmente, e as tipologias mais perseverantes foram, a tipologia 2 (dois pares de 

alunos), a tipologia 3 (dois pares de alunos) e a tipologia 6 (dois pares de alunos) no sentido em que 

foram as únicas que se repetiram nas escolhas dos pares. É de salientar que as hesitações demonstradas 

pelos alunos se patentearam entre as imagens B, C, D e E, o que se pode compreender através das 

justificações evocadas pelos alunos.  

Partindo da ordenação temporal das imagens verificamos que alguns alunos não colocaram 

corretamente apenas duas das imagens, havendo num dos casos, trocas entre a imagem C (Família da 

Idade Média) e B (Família Romana) considerando a imagem C anterior à imagem B, outra troca que 

verificamos, num dos pares, centra-se na imagem C (Família da Idade Média) e na imagem E (Família 

do século XIX) avaliando a imagem E como anterior à imagem C, e por último, um dos pares fez a 

permuta entre a imagem B e a imagem E, considerando assim, a imagem E anterior à imagem B.  

Apesar de não se verificar uma única sequencialização correta das imagens, todos os 

entrevistados demonstraram grande empenho na sequencialização das imagens e na sua maioria uma 

boa capacidade de argumentação, tendo em consideração que são alunos no início do 1.º ano de 

escolaridade.  

A partir desta atividade de exploração e sequencialização de imagens conseguiu-se verificar que 

os alunos ao longo da entrevista foram alterando as suas opções de ordenação e discutindo entre si a 

sequencialização que lhes pareceu mais correta. 
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Colocação correta das imagens 

 

 

 

 

 

Ao analisarmos o gráfico 1 é de fácil constatação que tanto a primeira imagem como a última, 

Imagem A- Família da Pré-história e Imagem F- Família do século XXI, respetivamente, foram as que 

todos os alunos colocaram na ordem correta, não revelando grandes dificuldades e incertezas em coloca-

las corretamente na sequência. O que se veio a comprovar com o decorrer das entrevistas, nas quais 

verificamos que os entrevistados reconheceram facilmente a imagem A, a da Pré-História, como sendo 

a mais antiga, e a imagem F, da Família do século XXI, como a mais recente. 

As maiores trocas de ordenação temporal sucederam-se em torno das imagens do meio da 

sequência B,C,D e E, como se pode verificar através da observação do gráfico 1, onde apenas dois pares 

de alunos colocaram a imagem B- Família Romana, na 2.ª posição da sequência. Quanto à imagem C – 

Família da Idade Média, só um par de alunos a colocou, corretamente, na 3.ª posição. Já nas imagens 

D e E, dois pares de alunos e a aluna entrevistada individualmente colocaram-nas corretamente na 

sequência, situando-as na 4.ª posição e 5.ª posição respetivamente.  

Com esta análise e tendo por base os dados do gráfico 1, é possível atestar que os alunos foram 

pouco assertivos na colocação das imagens centrais da sequência temporal, uma vez que mais de 

metade dos entrevistados revelaram dificuldades em colocá-las corretamente o que se evidenciou através 

dos argumentos utilizados aquando da entrevista. 
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Gráfico 1 - Colocação correta das imagens pelos alunos do 1.º ano (n.os absolutos). 
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Ordem de colocação das imagens 

Neste ponto, procura-se apurar qual a ordem de colocação das imagens efetuada pelos alunos, 

através da análise da tabela 6, com o intuito de reconhecer qual a posição em que as colocaram quando 

não realizaram a tarefa de sequencialização temporal de forma correta. 

Tabela 6 – Ordem de colocação das imagens pelos alunos do 1.ºano. 

Imagens Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 Posição 5 Posição 6 
1.ªImagem A 11      
2.ªImagem B  3 2 2 4  
3.ªImagem C  5 1 4 1  
4.ªImagem D  2 4 3 2  
5.ªImagem E  1 4 2 4  
6.ªImagem F      11 

 

Como já foi evidenciado anteriormente, os alunos do 1.º ano reconheceram perfeitamente qual 

a imagem mais antiga (imagem A) e a mais recente (imagem F), apesar de durante as entrevistas 

denotarmos num dos pares uma controvérsia quanto à posição da 1.ª imagem, sendo que uma das 

alunas, num primeiro momento julgava que a imagem C seria a 1.ª da sequência. 

Mais uma vez, como já mencionámos e como se pode constatar a partir da visualização da tabela 

6, foram as imagens do meio (B, C, D e E), que sustentaram um maior número de trocas. Um número 

significativo de pares de alunos (5 pares de alunos) colocou a imagem C na 2.ª posição, erradamente, 

considerando-a mais antiga do que a imagem B. Quanto à imagem B, esta foi colocada por quatro pares 

de alunos na 5.ª posição sendo considerada bastante mais recente que as outras. A imagem D foi situada 

pela maior parte dos alunos na 3.ª posição da sequência assim como, a imagem E que muitas das vezes 

foi estimada como mais antiga do que as restantes (B, C e D), sendo essa posição justificada por 

marcadores de pobreza. Por outro lado, a imagem E também foi colocada na posição correta por um 

número distinto dos entrevistados, no entanto não se verificaram argumentos muito persuasivos para 

justificar essa escolha. 

Podemos averiguar, a partir da análise do gráfico 2 que a sequencialização temporal das imagens 

foi bastante dispersa verificando-se uma variedade de tipologias (tabela 5) o que traduz um desempenho 

bastante heterogéneo da turma, onde o total de imagens sequencializadas corretamente varia entre 2 e 

4 imagens colocadas corretamente, como se pode verificar no gráfico 2. Assim, a maior parte dos 

entrevistados (5 dos pares de alunos) conseguiram sequencializar corretamente apenas 2 das imagens, 
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sendo elas a 1.ª (Imagem A) e a última imagem (Imagem F). De seguida, constata-se que 5 dos pares 

entrevistados inclusive a aluna entrevistada individualmente, conseguiram sequencializar corretamente 

4 das imagens e um par de alunos alcançou a ordem correta de 3 imagens bem ordenadas. 

 

Gráfico 2 - Total de imagens sequencializadas corretamente pelos alunos do 1.º ano. 

 

 

Processos e estratégias utilizados nas sequencialização das imagens 

 Este tópico de análise, centra-se principalmente nos argumentos patenteados pelos alunos para 

explicarem e justificarem as suas escolhas no que corresponde à ordenação de imagens apresentadas. 

Assim sendo, todos os alunos, numa fase inicial da entrevista, foram incentivados a observar atentamente 

as imagens apresentadas e ao mesmo tempo foi-lhes pedido para que explicassem aquilo que estavam 

a observar, ou seja, que falassem sobre aquilo que as imagens mostravam e o que estava representado 

nelas, no fundo aquilo que pensavam das imagens. De seguida, foram-lhes colocadas algumas questões, 

das quais umas tiveram de ser reformuladas e outras acrescentadas consoante a ordenação das 

imagens, no sentido de fundamentarem as suas escolhas e, principalmente, dizerem a razão por que é 

que as colocaram por aquela ordem ou por que é que achavam umas mais antigas ou mais recentes do 

que outras. Portanto, nomeamos uma categoria que foi ao encontro do tema chave desta investigação:  

-Ideias acerca da mudança histórica: Progresso linear.  
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Conceções acerca da mudança histórica 

De modo a adequar as categorias ao tema de investigação e de maneira a perceber que ideias 

apresentam os alunos em estudo acerca da mudança histórica partimos da identificação de apenas uma 

categoria:- conceções da evolução da mudança como progresso linear, a qual entendemos como a mais 

adequada às ideias propostas pelos alunos do 1.ºano, que compreendem idades entre os 6 e os 7 anos 

de idade. 

 

Mudança histórica como progresso linear  

  Nesta categoria, foram consideradas as conceções expressas pelos alunos que entendem a 

ocorrência de mudança no decorrer dos tempos centrando os seus argumentos sobretudo numa 

tendência evolutiva e de melhoria contínua a nível do progresso tecnológico e material relacionando-o 

com sectores económicos e sociais. Para justificar esta conceção de mudança linear, os alunos apontam 

alguns marcadores a nível da cultura material como, a habitação, o vestuário e a tecnologia como fatores 

de ocorrência de mudança, para além destes marcadores, os alunos verbalizam expressões de progresso 

constante como por exemplo: “é mais nova”; “mais modernas”; “mais coisas e melhores”; “já têm”; “já 

há; “já começou a haver”; “mais novo”. Os alunos do 1.º ano são capazes de reconhecer diferenças 

entre o passado e o presente, contudo entendem a ocorrência de mudanças, simplesmente numa 

sequência progressiva ao longo do tempo. Deste modo, tendem a legitimar o passado como um tempo 

deficitário, justificando essa visão negativa a partir daquilo que, antigamente não existia 

comparativamente com o seu quotidiano, o que se refletiu nas expressões usadas, “não tinham (…) “não 

há (…)”; “não existiam (…)”; “não têm nada”; “não se tinham muitos (…)”,“não usavam (…)”. Estas 

conceções de mudança demonstram um pensamento positivo face à mudança histórica como avanço 

ao longo do tempo. Apurámos que os alunos que apresentam uma perspetiva de mudança como 

progresso linear, se espelhou na forma como distribuíram algumas imagens e nas justificações que 

acompanharam os momentos de entrevista, apesar de nos seus discursos não verbalizarem 

intencionalmente a conceção de evolução, de uma forma indireta, isso refletiu-se. 

 Assim, procuramos selecionar alguns excertos onde a conceção de evolução está bem patente 

nos argumentos dados pelos alunos acerca da ordenação das imagens. Foi evidente que a maior parte 

dos alunos do 1.º ano fez uma análise descritiva das imagens, embora haja algumas referências á 

evolução no que diz respeito a algumas imagens. No que ressalta à 1.ª imagem (imagem A- Pré-História), 
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apontam o facto de ser antiga pois, não têm roupa nem têm nada (A12), porque nesta época não havia 

nem estradas nem carros (A11), não usavam camisolas (A19). Nas explicações dadas é recorrente o 

presentismo, comparando as imagens com o presente, do que ainda não tem comparativamente ao 

presente.  

É de evidenciar que alguns dos alunos possuem uma perceção bastante clara daquilo que é 

antigo e do que é recente. Quando questionados sobre o que é ser antigo, obtivemos algumas respostas 

como, uma coisa que já passou muito tempo (A14)), é de ser de há muito tempo (A16,A12,A19) apontam 

para pessoas que já viveram há muitos anos (…) como Jesus, é quando não se tinha muitos brinquedos 

nem muita comida, segundo a A5, já o A17 afirma que o que é antigo é o passado. Quanto àquilo que é 

recente maioritariamente os alunos associam o que é recente àquilo que é novo, (A10) que não passou 

há muito tempo (A1),que é de agora (A 18 e A7), é o futuro (A17), coisas novas (A13), de menos tempo 

(A 4). 

 A ordenação das imagens e a comparação destas é feita principalmente com base no progresso 

linear a nível material tanto do vestuário como da habitação. Pois, nas situações em que os alunos 

colocaram a imagem E (Família do século XIX) na 2.ª ou 3.ª posição, quando questionados por que 

achavam que a imagem E era mais antiga que a imagem C, os alunos tendem a justificar estas situações 

a partir de argumentos como: porque têm estas roupas assim velhas e não têm sapatos (A 4 e A13) 

[p]orque nesta (imagem C) a casa está melhor pintada do que nesta (imagem E,A 10)), nesta (Imagem 

C) eles já têm livros. E a roupa está melhor, do que naquela (imagem E,A3 e A7). Através do 

posicionamento das imagens e articulando com os argumentos apresentados, podemos atestar que estes 

alunos se baseiam em indicadores socioeconómicos para justificar o posicionamento destas imagens, 

associando a pobreza à imagem E como elemento justificativo da sua antiguidade e a riqueza à imagem 

C visto que o ambiente representado nesta imagem revela indicadores de melhores condições e por si 

só de mais riqueza. 

Outros argumentos usados para a explicação da sequência de imagens centraram-se em 

justificações que exprimem claramente a ideia de mudança em termos de progresso, salientando 

marcadores bastante evidentes. Assim, o par n.º 3 explica: Esta aqui (imagem A) é em primeiro porque 

eles não usavam roupas como nós. Esta (imagem C) é aqui porque viviam nos castelos antigamente. 

Esta (imagem E) é aqui porque a casa está mais velhinha (…) e relativamente ao vestuário referem que 

as roupas estão velhinhas e sujas, por isso esta (imagem D) é depois porque estas roupas aqui já estão 
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melhores (…). O par n.º 4, a quando da ordenação das imagens também elucidam marcadores evidentes 

de mudança com base no progresso linear: 

 

A11: Esta é a primeira (imagem A) (…) porque não havia casas nem nada, (…) porque nesta 

época não havia nem estradas nem carros.  

Professora: E a seguir qual é?   

A11: Eu acho que é esta (imagem E) 

A16: Mas olha que eu acho que deve ser esta (imagem C), porque não há casas e nessa (imagem 

E) já há. 

Também o par n.º 10, aquando da explicação a cerca da forma como ordenaram as imagens 

inferem um conjunto de marcadores de mudança que lhes permitiu percecionar e explicar a mudança 

de uma forma linear e progressiva, apontando argumentos em torno de marcadores do vestuário: 

Professora: Então porque é que esta (imagem E) é mais antiga do que esta (imagem C)? 

A13: Porque têm estas roupas assim velhas e não têm sapatos. 

Professora: Porque é que esta (imagem C) é mais antiga do que esta (imagem D)? 

A13: Nesta (imagem D) as roupas já são um bocadinho mais modernas. 

Encontram como justificação também as melhores condições materiais ao nível da habitação 

quando comparam a imagem A (Pré-História) e a imagem C (Idade Média): Porque nesta (imagem A) 

ainda havia os homens das cavernas e isto aqui (aponta para os mamutes). E nesta (imagem C) já há 

castelos e têm comida. Quanto à comparação da imagem D (Família do século XVII) com a imagem F 

(Família do século XXI), ressalvam aquilo que é velho e o que é novo: Esta (imagem D) é mais velha e 

esta (imagem F) é muito mais nova. E acho que estes meninos (imagem F) são mais novos do que estes 

(imagem D). Estes (imagem D) tem coisas antigas e estes (imagem F) tem coisas novas. 

Quando pedimos aos pares de alunos para justificarem a escolha da imagem F (Família do 

século XXI) na última posição (6.ª), os alunos acham-na a mais recente destacando importantes 

marcadores do progresso pois referem, essencialmente, a existência de mais coisas (quantidade) e 

melhores (qualidade) e para além disso descrevem-na como semelhante à atualidade. Por exemplo a 

A16, a A3 e a A5 justificam o posicionamento da imagem como a mais recente referindo-se as condições 

económicas bem como as novas tecnologias: E esta (imagem F) é aqui (6.ªposição) de certeza, porque 

já tinham casa, já tinham sofá, já tinham computador, já tinham máquina fotográfica. A A5 salienta, 
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porque têm casa, têm televisão, têm sofás, têm sapatos, já têm tudo (…) Aqui (imagem A) parece que 

as roupas foram encontradas em algum sítio. E nesta (imagem F) a roupa já é comprada (…). A A3 ainda 

menciona, [e] aqui (imagem F) têm casa com televisão e naquela (imagem A) nem tem nada. 

O par n.º 2 também refere uma condição importante a nível de progresso das infraestruturas 

onde apesar de não estar patente na imagem F, referem-na como mais recente comparativamente à 

imagem A, pelo facto de antes conseguiam água do mar (A12) (…) agora a água vem dos tubos (A19).  

Alguns pares de alunos admitem a imagem F como mais recente apontando o fator de 

proximidade temporal com a atualidade: têm coisas mais iguais a nós (A13),já é nova como as nossas 

(A12),eles tem as coisas mais iguais às nossas (A7) antigamente não se usava os computadores como 

agora (A15) 

Quanto às respostas dos alunos à pregunta “O que mudou entre umas e outras imagens?”, as 

respostas oferecidas também se focaram sobretudo na visão da mudança como algo evolutivo que trás 

melhorias. O par n.º 2 explica a mudança com base no vestuário: (…) mudam coisas, porque aqui não 

tinham roupa e aqui já tem, aqui já tem, aqui também (…). O par n.º 4 frisa: Aqui vê-se o tempo a passar. 

As coisas mudaram. Ficou tudo diferente, as casas e a roupa das pessoas. Outros alunos criam a sua 

resposta em torno daquilo que começou a existir: começaram a existir as televisões, computadores, os 

telemóveis. Tudo ficou mais novo e existem mais coisas e melhores (Par n.º 10), e daquilo que deixou 

de existir: há coisas que já não existem, como os mamutes (Par n.º 8).  

Alguns dos pares de alunos limitam-se a dizer que tudo mudou e que as coisas ficaram diferentes 

e mais novas como é o caso da aluna entrevistada individualmente que afirma, as coisas ficaram 

assim…diferentes, o par n.º6 e n.º 9 comentam apenas mudou tudo, ficou tudo mais novo, e mais novo. 

 A partir desta análise é percetível que as ideias de mudança dos alunos em questão são 

apresentadas predominantemente com base num progresso linear, uma vez que estes justificam o que 

mudou e a ordenação das imagens, evidenciando peculiarmente aquilo que não existia no passado, 

rotulando este como deficitário, associando sempre esta mudança a marcadores de cultura material 

(vestuário, habitação e progresso tecnológico) refletindo a mudança como evolutiva onde a quantidade e 

a qualidade dos bens materiais dita a sequencialidade e o tempo das coisas. A ideia de pobreza/riqueza 

pode influenciar também os argumentos apresentados pelos alunos, considerando, alguns alunos, as 

imagens que evidenciam menos bens materiais e mais pobres como mais antigas que imagens que 

representem grupos sociais de estatuto mais elevado e por isso mais ricos. O fator económico pode ser 
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um indicador que condicione o posicionamento das imagens de alguns dos alunos, como o demonstram 

alguns dos argumentos invocados para ordenação das imagens como comprovamos.  

4.1.2. Exploração da narrativa: “A Árvore Generosa” – Reconto. 

Para a análise qualitativa de alguns dos dados recolhidos nesta sessão de trabalho, podemos 

destacar alguns recursos usados como instrumentos para a recolha de dados: Instrumento 1 - Diário de 

Aula da sessão de intervenção (D.A. 10.01.2017) e Notas de Campo (N.C.10.01.2017), o qual 

possibilitou contemplar algumas perguntas e repostas dos alunos aquando da exploração de uma obra 

literária assim como, aferir os momentos do reconto desta através das ilustrações-; Instrumento 1.1 - 

ficha de registo que permitiu perceber a capacidade dos alunos interpretarem imagens e reconhecerem 

momentos de uma história. 

A atividade da exploração da obra literária “A Árvore Generosa” de Shel Silverstein (2011), recaiu 

essencialmente na exploração das ilustrações da história, na maneira como os alunos as interpretaram 

e posteriormente as sequencializaram no reconto, trabalhando noções de tempo através de vocabulário 

“antes” e “depois” e explorando com os alunos o conceito de mudança. Num primeiro momento, 

procedemos à exploração da capa do livro de forma a permitir aos alunos fazerem algumas inferências 

e deduções acerca da história, neste momento, os alunos tentaram antecipar aquilo que ia acontecer na 

história, passando a descrever aquilo que viram na imagem: Vai ser a história de um menino que gosta 

de maçãs; É a história de uma árvore e de um menino. (D.A.10.01.2017) Seguidamente, a história foi 

apresentada a partir da exibição de um vídeo e procedeu-se a uma exploração da mesma partindo de 

algumas questões gerais.  

 Durante a exploração da narrativa são de salientar algumas perguntas e respostas mais 

direcionadas para o tema em estudo. Neste sentido, é essencial atentar ao instrumento 1 dentro do qual 

podemos destacar o diálogo registado: 

Professora (Prof): Ouçam com atenção esta frase: Mas o tempo passou…(ao mesmo tempo que 

mostra a ilustração do livro) O que acham que aconteceu ao menino da história? 

A21: Ficou grande? 

Prof: Sim, e mais? 

A10: Cresceu… A9: Está crescido. A17: Ficou maior. 

Prof: Mas o que acham que está a acontecer ao menino nesta parte da história? (mostra outra 

ilustração do livro) 

A21: Cresceram-lhe mais pernas, agora tem 4 pernas? 
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(…) 

Prof: Quem ajuda a A21? 

A15: Aqui vê-se mais pernas…mas é de outra pessoa. A18: Na árvore já há outro coração 

também…A17: O menino já tem uma namorada (…) 

         (N.C.10.01.2017) 

Através da audição da frase e com recurso à observação da ilustração da história os alunos 

reconheceram apenas uma mudança física que a personagem principal da história sofreu assim como, 

identificaram um novo evento na vida da personagem, o facto de começar a namorar.  

Com o intuito de levar os alunos a raciocinar sobre outras mudanças ocorridas na personagem 

colocou-se uma última questão: Que mudanças existem entre o menino no início da história e este no 

final?, acompanhada de uma linha do tempo onde estavam patentes todas as transformações físicas da 

personagem da história. As respostas a esta questão, na sua grande parte, foram um pouco limitadas, 

na medida em que quase todos os alunos que expressaram a sua opinião apontaram principalmente as 

mudanças existentes entre a primeira e a última imagem como se pode verificar a partir dos excertos 

retirados do D.A.10.01.2017: Ali está novo e depois ficou velhinho (A 4), Era um menino que depois 

ficou velhote (A11), Primeiro ele era criança e no fim já é velhinho (A 1). Neste momento é de evidenciar 

a resposta da A6 que apontando para a linha do tempo projetada no quadro foi capaz de reconhecer 

todas as etapas de desenvolvimento do ser humano: aqui o menino é uma criança, depois cresceu e é 

adolescente, depois ficou jovem, aqui já é adulto e agora ficou idoso. Neste seguimento, foram 

clarificadas algumas questões sobre as transformações físicas que acontecem ao longo do tempo de 

vida de um ser humano como podemos verificar através do diálogo estabelecido com os alunos:  

 

Prof: Então o que acontece ao longo da vida das pessoas? Ficamos sempre iguais? 

Todos: Não…A21: Ficamos mais velhos. A15:Temos mais anos. A18: Um dia vou ser velho como 

o meu avô. 

Prof: E o que acontece ao nosso corpo? 

A1: Vai ficar mais velho. A5:E depois ganhamos cabelo branco…A12: Somos pequenos e depois 

crescemos…e depois ficamos velhinhos. 

                               (N.C.10.01.2017) 

Como se pode verificar os alunos têm consciência, embora de uma forma indireta, que ocorrem 

mudanças, evidenciando essencialmente mudanças a nível do crescimento e do aspeto físico das 
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pessoas, ou seja, mudanças físicas no corpo humano, que resultam do passar do tempo, ou seja do 

tempo físico (anos, décadas de vida). 

Depois da exploração da narrativa com recurso às ilustrações, de modo a passar para o momento 

de reconto da história, exibimos mais uma vez o interior do livro “A Árvore Generosa”, de forma a 

demonstrar que as ilustrações da obra são a preto e branco incentivando os alunos a dar cor à história, 

para posteriormente passarmos à sequencialização das imagens da história e ao reconto da mesma. O 

momento de reconto da história foi realizado, numa primeira instância, individualmente, cada um dos 

alunos recontou o momento da história correspondente à ilustração que lhe foi atribuída e que coloriu, 

ao mesmo tempo as imagens foram sendo colocadas no quadro pela ordem que os alunos inferiram. De 

seguida, em grande grupo, foi-lhes pedido para recontarem a história a partir da ordenação que tinham 

feito das ilustrações, que eram no total 21. Em vários momentos do reconto foi percetível que os alunos 

se aperceberam de imediato que a sequencialização estava organizada de forma errada, o que levou à 

alteração da ordem das ilustrações. Foi possível constatar que as ilustrações colocadas de forma 

incorreta foram as imagens correspondentes ao início da história, o que poderá dever-se ao facto dos 

momentos iniciais serem muito semelhantes e outras incorreções verificaram-se nas ilustrações do meio 

da história. Com esta atividade foi possível constatar que a capacidade de recontar oralmente a história 

é superior à capacidade de sequencializar as ilustrações que representam os vários momentos da 

história, já que esta é composta por um vasto número de figuras. Quanto maior é o número de imagens 

para sequencializar maior é a probabilidade de errarem e de trocarem a ordem das imagens. O elevado 

número de imagens utilizadas para o reconto acabou por de certa forma dificultar esta tarefa, contudo a 

habilidade de recontar histórias a partir das figuras que as ilustram está bem presente neste grupo uma 

vez que é uma estratégia desenvolvida tanto pela professora cooperante como precedentemente no 

Jardim de Infância. Em alguns momentos foi possível assistir a algumas inferências acerca das 

ilustrações da história para além daquilo que já sabiam sobre ela, assim como se verificou o uso de 

vocabulário de tempo (antes, depois, a seguir…) aquando da sequencialização das imagens. Como 

produto final do reconto da história e a partir da sequencialização das ilustrações coloridas pelos alunos 

construímos um novo livro (figura 1 e 2) para a turma assim como, em grande grupo, retiramos a 

mensagem principal da história. 
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Para sistematizar esta atividade foi distribuída uma ficha de registo (instrumento 1.1 – anexo II), 

a qual se geriu apenas por duas perguntas: 1- Coloca um X nas imagens que pertencem à história; 2- 

Liga corretamente as imagens de acordo com a história. Todos os alunos (21) responderam sem 

dificuldades a ambas as perguntas demonstrando reconhecer as personagens e imagens que ilustraram 

a história assim como foram capazes de ligar a imagem representativa da personagem principal ao 

momento da história correspondente, a correção com que os alunos realizaram esta última pergunta, 

principalmente, demonstrou que tinham bem estruturados os momentos chave da história. 

 

4.1.3. “As Mudanças ao longo da minha vida” – Exploração de linhas do tempo e 

construção de uma linha do tempo individual. 

Os instrumentos de recolha de dados para esta sessão incidiram na articulação entre o 

instrumento 2 – Diário de aula da sessão de intervenção (D.A.19.01.2017), Notas de Campo 

(N.C.19.01.2017) e Registos Áudio (R.A.19.01.2017), o instrumento 2.1 – linha do tempo (em grande 

escala) e para consolidação dos conhecimentos dos alunos o instrumento 2.2 – ficha de registo.  

A atividade teve início com a apresentação e exploração de duas linhas de tempo: uma linha do 

tempo de uma criança com a mesma idade dos alunos, e outra da professora estagiária (figura 3). Antes 

da exploração das linhas do tempo, foram relembrados os dias da semana, sendo que todos os alunos 

souberam dizê-los, no entanto quando colocada a questão: Que dia da semana é amanhã? e Que dia da 

semana foi ontem?  alguns alunos ficaram reticentes, dizendo à sorte os dias da semana, o que 

demonstra que ainda não têm bem assimilado o conceito de presente e passado neste caso, ontem e 

amanhã. Posteriormente relembramos os meses do ano e à medida que os foram dizendo, alguns alunos 

Figura 1 - Livro construído pela turma a partir do 
reconto da história. 

Figura 2 - Assinatura dos alunos na 
contracapa do livro elaborado. 
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comentaram: Em dezembro é o Natal (A11); Agora é janeiro então (A8), Eu faço anos em fevereiro (A5); 

E eu faço anos em julho (A12); ((N.C.19.01.2017). Estes argumentos demonstraram desde logo a 

capacidade de alguns alunos identificarem algumas festividades do ano como o Natal e também 

reconhecem o mês do seu aniversário, quando se perguntou: Então quem faz anos primeiro, a A5 ou a 

A12?  A maior parte das respostas dadas careceram de justificação, apenas o A9 respondeu com 

perspicuidade mostrando uma noção de posterioridade: Claro que é a A6, fevereiro já é a seguir a janeiro, 

só depois é que vem o julho. (N.C.19.01.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita à linha do tempo da criança dos 0 aos 7 anos, os alunos quiseram desde logo 

saber de quem se tratava e de seguida apontaram principalmente mudanças ao nível do crescimento: A 

menina foi um bebé e depois cresceu e cresceu (A10), assim como, identificaram alguns momentos 

significativos do passado pessoal fazendo inferências a partir daquilo que observam na fotografia: Ali foi 

no batizado, parece pela roupa dela (A19); Aquela é quando foi para a escola não é? (A17); Parece que 

já anda na escola (A12). (R.A.19.01.2017) 

Quando visualizaram a segunda linha do tempo, alguns alunos identificaram logo que se tratava 

da linha do tempo da professora estagiária e começaram a fazer deduções: A3: Aquela ali (aponta para 

a 1.ª fotografia) foi tirada quando ainda eras muito bebé professora; A8: Tu devias ter um ano 

(R.A.19.01.2017). Outro aspeto interessante, foi o facto dos alunos reconhecerem diferentes idades 

representadas nas fotografias a partir da contagem dos intervalos de tempo por exemplo, quando 

questionados sobre: Conseguem perceber o que aconteceu quando tinha 5 anos?, alguns alunos 

conseguiram localizar a fotografia dos 5 anos, a partir da contagem das unidades na linha de tempo, que 

se encontravam de um em um ano, mas apenas  a A5 conseguiu identificar o momento representado: 

Tu nessa já és escuteira, eu também ando nos escuteiros., talvez a identificação do momento se deva 

Figura 3 - Alunos a explorar linhas do tempo. 
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ao facto da aluna conhecer o movimento em questão. Para finalizar a exploração da linha do tempo e ir 

mais de encontro à temática sobre a “mudança”, lançaram-se mais umas questões: “As fotografias são 

todas iguais?” Existem diferenças? O que mudou?”, as respostas dos alunos  às primeiras duas questões 

foram muito limitadas apenas responderam não e sim respetivamente, quanto à última questão 

centraram-se em assinalar alterações a nível da fisionomia: A6:Na primeira ainda eras um bebé e depois 

cresceste; A:21: O teu cabelo cresceu; A:16: Ficaste um pouquinho maior. (N.C.19.01.2017). 

 Em ambas as linhas do tempo, os alunos identificaram o contexto onde as fotografias foram 

tiradas, os momentos importantes da vida e do passado pessoal, também foram capazes de reconhecer 

as idades correspondentes às fotografias, através de contagem do tempo e identificaram algumas 

mudanças ocorridas. 

Um dos momentos mais relevantes desta sessão, centrou-se na elaboração por parte dos alunos 

de uma linha do tempo pessoal (instrumento 2.1) e na partilha das suas experiências de vida e da sua 

história de vida com o grupo turma. Para a construção do instrumento 2.1, foi necessário pedir, 

previamente aos encarregados de educação, fotografias dos alunos (desde os 0/3 anos até aos 6/7 anos 

de idade) e que conversassem com os alunos um pouco sobre elas ou sobre momentos significativos da 

vida pessoal dos alunos. Deu-se início à atividade, distribuindo pelos alunos uma linha do tempo de 

cartolina, quadrados com as unidades de tempo em anos de 0 a 7 e fotocópias das fotografias pessoais. 

De seguida, foram incitados a colar por ordem crescente os quadrados com os anos e a ordenar as 

fotografias da mais antiga para a mais recente, à medida que iam fazendo a sucessão cronológica das 

fotos, foram percetíveis alguns comentários sobre elas e partilhas de ideias entre eles onde percecionam 

de uma forma indireta que existiram mudanças, como se pode apreciar a partir do diálogo que se segue: 

A:11: Oh A13, já viste como o A8 ficou diferente nestas fotografias. A:10: O A8 era mesmo 

carequinha quando era bebé. A8:Agora já tenho muito cabelo. A13: Olha para estes dentinhos, 

eram mesmo pequeninos. (N.C.19.01.2017) 

 Nos quadrados que não tinham fotografia ou quem não tivesse fotografias para preencher todos 

os espaços, pediu-se para desenharem um momento especial que tivesse acontecido nesse momento 

das suas vidas ou um objeto/brinquedo significativo daquela fase das suas vidas.  

Durante a realização da linha do tempo, foi necessário a supervisão do trabalho dos alunos pois 

alguns deles tiveram algumas dificuldades na sequencialização das fotografias na ordem correta, pois 

alguns tinham um grande número de fotografias e noutros a dificuldade centrou-se principalmente nas 
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fotografias das idades mais próximas como por exemplo a A17: Oh professora não sei bem se esta (3 

anos) é antes desta (2 anos) ou se é a seguir, e o A18: Eu nesta e nesta ainda sou bebé nas duas 

(N.C.19.01.2017). Outros alunos mostraram saber que algumas fotografias são antes ou depois das 

restantes, no entanto mostraram dificuldades em reconhecer que idades teriam. Durante a elaboração 

da linha do tempo (figura 4 e 5) também foi percetível que muitos alunos desenharam o brinquedo 

preferido de quando eram bebés, outros desenharam brinquedos que utilizavam numa determinada 

idade, também ilustraram situações de festas de aniversário, festas da escola ou festividades como o 

Natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a conclusão das linhas do tempo, cada um dos alunos foi apresentar a sua história de vida 

à turma (figuras 6 e 7) focando essencialmente aquilo que se lembravam dos momentos representados 

nas fotografias e daquilo que desenharam nos espaços que não tinham fotografia. Este momento 

mostrou-se muito apreciado pelos alunos uma vez que estavam ansiosos por partilhar com os colegas 

as memórias e as histórias das suas vidas. A nível investigativo, a maior parte dos alunos demonstrou 

ter consciência do seu passado pessoal e ser capaz de associar cada intervalo às respetivas fotografias 

e falar sobre os momentos ilustrados, bem como associar ações a determinado período da sua vida, 

como podemos verificar a partir de alguns excertos transcritos do registo áudio:  

A:15: Eu aqui era muito bebé, ainda mal andava de gatas (aponta para a 1.ª fotografia), depois 

aqui estou com um nenuco na mão, que foi a minha avó de Viana que me deu, a minha avó 

disse-me que eu andava sempre com ele a brincar, depois nos 3 anos não tenho fotografia mas 

desenhei esta roda de brincar que ainda tenho lá, nesta (4 anos) já tenho mais caracóis e foi no 

dia que fiz 4 anos (…), depois aqui (6anos) foi tirada pelo papa, quando fomos a um parque e 

eu estava sempre a passar em cima do tronco, e não caí (…).  

Figura 4 - Aluna a elaborar a sua linha do tempo. Figura 5 - Aluno a elaborar a sua linha do tempo. 
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A:8: Esta fotografia (1.ª) foi o meu pai que me tirou mesmo no dia em que eu nasci, era muito 

pequenino, aqui (3.ª) eu ainda não tinha dentes, e eu lembro-me desta (fotografia a andar de 

bicicleta) foi quando eu aprendi a andar de bicicleta na rodovia. Ah e já tinha os meus primeiros 

óculos. Depois nesta quando tinha 6 anos, foi na casa do meu avô e nos sete anos desenhei o 

meu pai a dar-me as chaves de casa, foi um dos meus presentes de aniversário (…). 

(R.A.19.01.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através de outros momentos de partilha entre o grupo foi possível verificar que alguns alunos 

identificaram a época do ano em que as fotografias foram tiradas, demonstrando assim algumas noções 

temporais, aqui foi no Carnaval do ano passado (A5); esta foi há pouquinho tempo antes das férias do 

Natal (A12) (N.C.19.012017). Outros momentos evidenciados pelos alunos passaram pelo nascimento 

de um irmão, a mudança de casa e de escola. Foi percetível que existem acontecimentos relatados pelos 

alunos que realmente são memórias pessoais das quais se recordam e outros momentos certamente 

são influenciados por aquilo que ouviram os pais contar.  

Quando finalizadas as apresentações, foi solicitado aos alunos a observação atenta da sua linha 

do tempo e questionamos: Que mudanças é que vocês conseguem identificar ao longo da vossa linha 

do tempo?  Mais uma vez, tendo por base o instrumento 2, podemos destacar alguns dados relativos às 

respostas evidenciadas pelos alunos à questão colocada a partir de alguns excertos retirados do 

momento de diálogo: 

A1: Tinha pouco cabelo, agora já tenho mais. 

A2: Ganhamos mais dentes… 

A3:O meu cabelo cresceu e eu também…mas ainda sou pequena mas vou crescer mais. 

 
Figura 6 - Aluno a apresentar a sua linha do tempo pessoal. Figura 7 - Aluna a apresentar a sua linha do 

tempo pessoal. 
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A4: Eu acho que o que mais mudei foi o cabelo, quando fiz a marrafa, nesta fotografia já estava 

com a marrafa. 

A5: Nós aqui (aponta para a 1.ª fotografia) eramos todos pequeninos e baixos, e depois já 

começamos a aprender a falar e a andar e a correr. 

A6: Às vezes crescemos mais que os nossos pais, como o meu irmão ele cresceu muito (…) Mas 

o meu cabelo é que ficou muito grande. 

A7: O que mudou mais em mim foi a altura, eu acho. 

A8:Quando andava no Jardim de Infância só escrevia em maiúsculo e agora já escrevo em 

minúsculo. 

A9: Eu era mesmo careca, olha para isto (aponta para a foto em bebé) depois já tinha mais e 

mais…e agora já tenho muito.  

A10: Mudou o meu cabelo que era curtinho… 

A11:Primeiro somos todos bebés, depois crescemos e viemos para a escola. 

A12: O que eu sei é que os meus olhos ficaram sempre azuis…mas eu tinha caracóis e agora já 

tenho cabelo lisinho. 

A 13: Eu fui para a creche e depois fui para o jardim e agora já ando nesta escola. 

A15: O meu cabelo cada vez teve mais caracóis… 

A16:Já usei marrafa e agora não. 

A17: E o cabelo e altura também mudam mais, ah e eu mudei de casa quando fiz 6 anos. 

A18:Fiquei maior. 

A 19:Quando era bebé, não tinha dentinhos, depois cresceram e agora já estão a cair. E depois 

quando cresci já fui para o Karaté. E crescemos em sabedoria. 

A20: Mudei muito. 

A21: Eu usava chupeta e agora já não uso.  

              (N.C. 19.01.2017) 

Como podemos averiguar num total de 20 alunos (visto que uma aluna faltou nesse dia), as 

mudanças que os discentes identificaram preferencialmente dizem respeito a mudanças físicas pessoais 

e a nível social e familiar: no crescimento e aspeto do cabelo; no crescimento físico (altura); crescimento 

ou queda dos dentes e situações específicas como iniciar uma atividade nova ou aprender algo novo, a 

mudança de casa e de escolas. 
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 Para finalizar esta atividade distribuímos pelos alunos uma ficha de registo (instrumento 2.2 - 

anexo III) composta por 2 questões: 1-Numera as seguintes imagens de 1 a 5 de acordo com as 

fases/acontecimentos vividos pelo menino, a qual confirmou a capacidade dos alunos fazerem distinção 

entre os vários momentos da vida de um ser humano; 2-Os desenhos abaixo representam as várias 

etapas de vida pelas quais uma pessoa passa durante a sua vida. Recorta-os e coloca-os na linha do 

tempo, esta questão revelou-se bastante atingível para toda a turma visto que todos os alunos colocaram 

todas as imagens nos espaços de forma correta, não havendo trocas nem mesmo dúvidas. 

 Foi notório que os alunos revelaram ter consciência do seu passado pessoal e acima de tudo 

manifestaram uma grande capacidade de identificarem e compreenderem um conjunto de mudanças 

ocorridas ao longo do tempo, tanto a nível pessoal como no grupo turma, sendo por si só, capazes de 

localizar na sua linha tempo, através de ilustrações, momentos e eventos significativos do seu passado 

pessoal assim como, partilhar com o grupo turma esses momentos verbalizando diferentes unidades de 

tempo e fazendo referências temporais. Assim, podemos afirmar que esta atividade cumpriu com todos 

os objetivos pensados, proporcionando aos alunos momentos de partilha e de refletir sobre a mudança 

ao longo do tempo numa perspetiva mais pessoal e do tempo próprio, do tempo mais próximo. 

 

4.1.4. Visita à sala museu da AECA - “Museu do Brinquedo Antigo” 

 Esta sessão de intervenção teve como principal interesse promover o envolvimento das crianças 

numa atividade num contexto pedagógico diferente de forma a criarem uma noção do que é um museu 

e de uma exposição, bem como, permitir que os alunos contactassem de forma direta com objetos do 

passado, mais propriamente com jogos e brinquedos usados até aos anos 70 e assim, para além de 

entenderem a importância de preservar as memórias de outros tempo percecionarem as mudanças ou 

permanências entre os brinquedos antigos e os brinquedos atuais, quando foram levados a visitar uma 

exposição de brinquedos antigos, na sala museu da AECA. Para efeitos de análise mais detalhada desta 

sessão recorremos ao instrumento 3 – Diário de Aula da sessão de intervenção (D.A.24.01.2017) e 

Notas de Campo (N.C.24.01.2017), no que concerne à recolha de dados durante a visita, usamos 

também um “caderno de registo”- instrumento 3.1. (anexo IV) o qual apresenta um conjunto de imagens 

de objetos dos quais apenas aqueles que foram observados na visita foram assinalados pelos alunos. 

 Num primeiro momento, ainda na sala de aula, interpelamos os alunos acerca daquilo que pode 

definir um “museu”. Inicialmente alguns discentes focaram-se no facto de já terem estado num museu: 

Já fomos a um quando andamos no Jardim de Infância (A9); Eu já fui ao museu dos automóveis com o 



 

77 
 

meu pai, fui lá e vi muitos carros velhos, mas eram bonitos (A13). Por outro lado, outros inferem aquilo 

que acham que é e qual a sua função: Os museus servem para guardar muitas coisas antigas (A18), Os 

museus têm coisas antigas lá, nas estantes (A5), (N.C.24.01.2017).  

Ao serem informados sobre a visita à exposição do brinquedo, procuramos esclarecer o que era 

uma exposição assim, as respostas dos alunos que opinaram coincidiram bastante com as anteriores: 

Uma exposição tem quadros pendurados (A10); As exposições também têm coisas lá, para as pessoas 

ver (A5). (N.C.24.01.2017) 

Durante a visita à sala museu (figuras 8 e 9) foi possível contemplar a curiosidade dos alunos na 

exploração dos objetos expostos, principalmente, quando tinham dúvidas acerca de alguns dos 

brinquedos podemos atestar algumas das questões colocadas à guia da visita: Isto tem muitos anos? 

(A13), Para que era isto? (A21), De quem eram estes brinquedos? (A7). Enquanto procuravam os 

brinquedos para preencher o caderno de registo denotou-se uma grande entreajuda e empenho do grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No fim da visita, com restos de folhas fizemos barquinhos de papel, ao mesmo tempo que a guia 

da visita elucidou os alunos sobre como se brincava com estes barquinhos, relatando que fazia corridas 

com os amigos nos riachos perto de casa. Os alunos mostraram-se encantados com o que podiam fazer 

com os barquinhos de papel, apercebendo-se assim que esta era uma brincadeira que já não é habitual 

como podemos perceber através do comentário da A 21: Eu nunca pensei em brincar com barquinhos 

de papel (…) (N.C.24.01.2017) 

Num segundo momento, quando voltamos à sala de aula, foi influído um diálogo exploratório 

sobre a visita com o intuito de apurarmos que conceções de mudança os alunos atestaram a partir da 

observação dos brinquedos antigos comparativamente com os brinquedos atuais, aos quais estão 

habituados. Os diálogos registados no instrumento 3  ilustram as ideias apontadas pelos alunos:  

 

Figura 8 - Visita à sala museu dos brinquedos antigos - AECA 
Figura 9 - Aluna a explorar os objetos e a registar os 
brinquedos que observa. 
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Prof: Os brinquedos que viram ainda existem nas vossas casas? 

A11: Eu tenho um pião em casa é do meu pai. A12: Os piões, acho que tenho um que era da 

minha mãe lá em casa. A 16: A minha mãe tem uma boneca igual a uma que está aqui (recorre 

ao caderno de registo). A1: Na minha nunca vi nada disso. 

Prof: Encontraram algumas semelhanças entre os brinquedos que viram lá e os que vocês 

brincam agora? 

A 2:Alguns ainda são parecidos. A5: Eu tenho uma cozinha mas não é como a que está aqui 

(recorre ao caderno de registo), a minha é maior e é de plástico. A9: Pois e os carros agora há 

mas agora são telecomandados. A13:Antigamente também não havia pilhas. A19:Agora há 

brinquedos com pilhas. 

Prof: E de que material eram feitos os brinquedos que viram? Sabem-me dizer?  

A5: Havia lá uma boneca que brilhava, parecia feita de vidro. A13: Os carros deviam ser feitos 

de madeira. A21: E uma boneca e o cavalinho também era de madeira. A8: Mas também havia 

lá brinquedos feitos de ferro. A21:E também havia os barquinhos de papel. 

Prof: E agora que materiais acham que os brinquedos são feitos? 

A13:Agora é quase tudo de plástico acho eu. A11:E agora são mais fortes. 

Prof: Então o que é que vocês acham que aconteceu aos brinquedos desde antigamente até 

agora? 

A11: Os que vimos são muito antiguinhos. A15: São brinquedos dos avós. A13: Eles mudaram. 

A18:Estão diferentes. A10: E são melhores. A12: Evoluíram para melhor.  

        (D.A e N.C.24.01.2017) 

 

Através da análise destas intervenções podemos, eventualmente, assumir que os alunos 

atingiram os objetivos propostos para esta sessão, uma vez que demonstraram reconhecer e identificar 

satisfatoriamente as principais mudanças verificadas nos objetos observados na visita (brinquedos dos 

anos 70), comparativamente com os brinquedos atuais. As principais mudanças apontadas são ao nível 

dos materiais com que que os brinquedos eram e são confecionados. Também é percetível que os 

alunos conseguiram encontrar algumas semelhanças entre alguns dos objetos, no entanto e de um 

modo geral reconhecem a mudança com base no progresso linear, quando se referem aos brinquedos 

atuais como melhores e evoluídos e no progresso tecnológico, quando se referem ao aparecimento das 

pilhas e de brinquedos telecomandados.  
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Ao verificarmos o instrumento 3.1. constatamos que num universo de 24 imagens (14 imagens 

de objetos antigos e 10 imagens de objetos atuais), num conjunto de 20 alunos que participaram nesta 

atividade, 16 alunos identificaram corretamente todos os 14 objetos antigos, 2 alunos não conseguiram 

identificar 2 objetos e outros dois alunos identificaram erradamente 2 dos objetos. Perante estes 

resultados é presumível que esta tarefa foi de fácil execução por parte da maior parte dos participantes, 

através deste instrumento conseguimos com que os alunos observassem atentamente os objetos 

expostos na sala e ao mesmo tempo recolher dados que nos garantiram a fácil identificação por parte 

da maioria dos discentes dos objetos antigos. 

 

4.1.5. Entrevista a um avô e realização do jogo: “Brincadeiras de agora, de antigamente e 

intemporais.” 

O tema tratado nesta sessão teve por objetivo levar os alunos a perceber as realidades vividas 

nos tempos em que os pais e os avós eram crianças e também como se brincava antigamente, 

comparando com a atualidade e identificando as mudanças mais significantes entre o passado e o 

presente. Como instrumentos de recolha e análise de dados iremos nos basear essencialmente no diário 

da sessão de intervenção (D.A.31.01.2017), Notas de Campo (N.C.31.01.2017) e Registos Áudio 

(R.A.31.01.2017) – instrumento 4, e de maneira a complementar a entrevista realizada ao avô de um 

dos alunos optamos como recurso para a recolha de dados utilizar uma ficha de registo – instrumento 

4.1 o qual teve em vista a comparação de desenhos do tempo passado (brincadeiras do passado dos 

pais/avós) e do presente (brincadeiras que os alunos costumam fazer) e através dele conseguir estimar 

conceções de mudança no que respeita às brincadeiras do tempo passado e ao tempo dos nossos dias. 

Esta atividade teve como primeiro momento a realização de uma entrevista ao avô de um dos 

alunos (figura 10) e para a concretização dela foram previamente pensadas e escritas no quadro algumas 

perguntas que os alunos pretendiam fazer, sendo estas sustentadas no objetivo de sabermos mais sobre 

a infância dos avós. As perguntas centraram-se essencialmente na forma como o avô brincava e que 

brincadeiras e brinquedos tinha na sua infância e como eram os materiais que usava e levava para a 

escola. No fundo procuramos estruturar questões com os alunos que os levasse de uma forma simples 

a perceber como era a vida de uma criança à 60 anos atrás. 
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Foi notório que o testemunho do avô surpreendeu os alunos, sendo percetível algumas reações 

momentâneas quando o convidado relatou como ia para a escola, as brincadeiras que tinha na rua com 

os amigos e principalmente quando evidenciou os castigos que sofreu no seu tempo de escola. No fim 

da entrevista diligenciamos um diálogo exploratório, atentando o instrumento 4 percebemos e apuramos 

quais das situações relatadas os alunos:  

 

1- Reconhecem como mais surpreendente/curioso:  

a) a precaridade dos materiais escolares, Antes nem se tinha uma mochilinha para a 

escola (A21), Só tinham (…) o quadro preto pa escrever (A10), Não haver livros e cadeiras para todos os 

meninos (A15  b) a precaridade do vestuário, Eu não sei como conseguia andar descalço (A16); c) 

os castigos aplicados na escola, Os castigos é que eram mesmo maus; d) a separação que 

existia na escola entre géneros, Os meninos e as meninas não puderem andar na mesma escola 

(A 19); e) a inexistência de televisão, Como é que é possível nem se ver desenhos animados (A13).  

 

2- Que mudanças conseguem identificar entre a infância do avô do A18 e a sua infância: 

a) nas brincadeiras: Antigamente podia-se brincar na rua à vontade e agora não (…) já há 

televisão (…) agora as bolas são melhores já não são feitas de meias (A13), Agora já brincamos todos 

juntos no recreio (A8), Temos muitos mais brinquedos (A12), Agora jogamos nos tabletes e no telemóvel 

da mãe (A11), A minha mãe não me deixa brincar na rua sozinho (A20); b) na alimentação: Já não 

há fome, temos lanche (…) (A18); c) na escola: Já temos uma escola com meninos e meninas (A14), 

(…) e temos muitas mais coisas para a escola, livros e cadernos e lápis (…), E não temos aqueles castigos 

como dantes (A9); d) ideias gerais: Eu acho que agora é tudo melhor (A6) Mudou muitas coisas (…) 

Figura 10 - Entrevista ao avô do A18 
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agora nós temos tudo (A17), Agora temos mais coisas (A8), Agora é muito melhor (A7), Ficou tudo melhor 

(A1), As coisas ficaram melhores na escola (A10) 

        (D.A/N.C.31.01.2017) 

Perante a análise realizada podemos atestar que os momentos mais referenciados pelos alunos, 

no que refere aos aspetos mais surpreendentes, dizem respeito à debilidade que existia no passado no 

que concerne às necessidades básicas do ser humano. Contudo, dois alunos mostraram já estar a par 

de algumas situações contadas pelo avô, pois os pais e avós já lhe haviam contado algumas histórias 

das suas infâncias e estes conseguiram articular as histórias dos seus avós com as que foram contadas 

na sala de aula pelo avô do A18. No que respeita à identificação das mudanças, de um modo geral, os 

alunos apresentam ideias de mudança com base no progresso e na evolução das coisas, verificando-se 

assim a identificação de mudanças a nível social, económico e tecnológico no que se refere às 

brincadeiras e à escola procurando enfatizar aquilo que não existia no passado e existe no presente. 

Também importa patentear que a entrevista, além de incitar os alunos para uma aproximação do passado 

mais longínquo, também proporcionou um diálogo rico onde os alunos foram capazes usar expressões 

temporais como antigamente, antes e agora.  

Num segundo momento da atividade, a turma foi organizada em grupos de 5 alunos (visto que 

uma aluna estava a faltar) e a cada grupo foi entregue uma caixa com um puzzle composto por 12 cubos, 

6 imagens ilustrativas de vários jogos e brincadeiras dos tempos atuais e do tempo dos pais e avós e um 

cartão verde. Esta tarefa consistiu na realização de um jogo (figuras 11,12 e 13) no qual os grupos de 

alunos retiraram da caixa, à sorte, uma das 6 imagens e de seguida juntaram o mais rápido possível os 

12 cubos para formar a imagem retirada inicialmente. Desta forma, o primeiro grupo a formar a imagem 

com o puzzle de cubos teve de levantar o cartão verde, descrever a imagem que arquitetaram, 

identificarem a brincadeira ou jogo ilustrado na fonte icónica e posteriormente referir se essa brincadeira 

ou jogo era característica do presente ou do passado ou se permanece no tempo.  
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Durante esta atividade importa considerar algumas situações de jogo depois da construção dos 

puzzles e atentando o instrumento 4 (N.C/R.A.31.01.2017), iremos destacar um momento de cada 

grupo aquando da exploração de uma das imagens do puzzle. Assim, quando os grupos construíram os 

puzzles atestamos um pequeno diálogo com cada um dos grupos com o intuito de perceber as inferências 

que estes suscitaram acerca das brincadeiras retratadas: 

 

Grupo A: Saltar à corda  

Prof: Ao observarem a imagem o que nos podem dizer sobre ela?  

A 16: A nossa imagem é de meninos a saltar à corda, isto é antigamente. 

 Prof: Então porque acham que essa brincadeira é de antigamente? 

A14: É de antigamente, mas nós agora também saltamos à corda muitas vezes. (…) por isso é 

de agora e de antigamente. 

A5:Pois mas é de antigamente porque a fotografia é um bocado antiga e a roupa dos meninos 

também. 

 Grupo B: Jogo do pião 

 

 

Figura 11 – Grupo de alunos a montar o puzzle. 

Figura 13 - Grupo de alunos a montar puzzle 

Figura 12 - Momento de descrição de uma 
imagem e identificação se a 
brincadeira/jogo pertence ao passado, ao 
presente ou se é intemporal. 
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 Prof: Digam lá o que está representado na vossa imagem? 

 A21: Aqui parece um pião (aponta na imagem). 

 A17: É, é um menino a brincar com um pião. 

 Prof: E acham que é uma brincadeira de agora ou de antigamente? 

A19:É uma coisa que se brincou mais antigamente do que agora, eu acho…já ninguém brinca 

com isso. 

A12:Pois mas a minha mamã tem lá em casa um pião (…) eu vou trazer para o nosso museu, 

era dela brincar. 

A19: Mas não é de se brincar agora, por isso é de antigamente. 

Grupo C: Jogar com tablets 

Prof: Que brincadeira ou jogo nos mostra a vossa imagem? 

A10:Estão todos com os tablets na mão… 

A15:Devem estar a jogar a algum jogo… 

A9:Deve ser o Candy Crush 

Prof: E então? É de agora ou de antigamente? 

A8:Isto é o que se joga agora, isto é da atualidade… 

A4:Claro que é mesmo as roupas (…) 

Intervenção de um elemento do grupo B 

 A17:E porque dantes não havia tecnologias, isso só veio no presente. 

Grupo D: Jogar com berlindes 

Prof: O que estão a ver na imagem?   

A2: Meninos a brincar… 

Prof: Conseguem identificar que jogo é? 

A 13: Estão a jogar com os berlindes. 

A11:É isto são berlindes ainda tenho alguns em casa. 

Prof: Muito bem. E acham que é uma brincadeira do passado ou do presente? 

A13: Eu acho que é mais do passado do que de agora. 

     (Relatos retirados das N.C/ R.A.31.01.2017) 

De maneira a fazer uma análise dos comentários supramencionados recorremos mais uma vez 

ao instrumento 4 (D.A articulado com as N.C.31.01.2017), no qual já havíamos feito algumas conclusões 

significativas sobre a execução deste jogo. Logo, relativamente às imagens que ilustravam brincadeiras 
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com pião, triciclo, carrinhos de rolamentos, espadas de madeira e chapéus de papel, arco, mocha, e 

berlindes, os grupos associaram-nas facilmente a brincadeiras do passado e demonstraram saber alguns 

dos nomes específicos da maioria dos objetos usados para algumas das brincadeiras (pião, berlindes, 

espada de madeira e chapéus de papel, bola), no que diz respeito aos nomes de jogos como a mocha e 

do arco os alunos demonstraram alguma dificuldade na identificação do nome, o que de certa forma os 

levou a tomar estas brincadeiras como sendo do tempo passado. No caso das imagens que ilustravam 

crianças a brincar com bonecas, jogar à bola, jogar à macaca e saltar à corda, embora soubessem de 

que brincadeiras se tratavam, os alunos revelaram algumas conclusões diferentes entre os grupos, uns 

inferiram que pertenciam ao tempo passado outros que pertenciam ao tempo atual, como foi o caso de 

algumas alunas que declararam: (…) ainda salto à corda (…), (A3, A12, A16, A15, N.C.31.01.2017); (…) 

nós jogamos à macaca às vezes no parque, (A15, A10, A21, A5, N.C.31.01.2017); outro aluno 

acrescentou: nós hoje jogamos à bola no intervalo (A9, N.C.31.01.2017). Estas situações foram 

esclarecidas através da comparação de imagens de crianças no presente e no passado, a jogar à bola, 

a jogar à macaca e a saltar à corda, deste modo, foi percetível que os alunos se aperceberam que estas 

brincadeiras permaneceram ao longo do tempo, A minha avó e a minha mãe jogavam à macaca na 

escola (A15), o meu avô também jogava à bola com os amigos na escola (A18) (N.C.31.01.2017). No 

que diz respeito às imagens representativas de brincadeiras específicas da atualidade, jogar no Tablet, 

jogar playstation, brincar no parque infantil, ver televisão, todos os grupos de alunos revelaram muita 

clareza na identificação das brincadeiras apresentadas, o que poderá dever-se ao facto de serem 

brincadeiras com as quais os alunos contactam diariamente. 

É de salientar, que algumas das incertezas sobre identificar determinadas brincadeiras como 

intemporais, foram provocadas pela imagem estar a preto e branco, pelo tipo de vestuário das crianças, 

e por algumas brincadeiras serem apresentadas nas ruas, estes foram alguns critérios que tornaram 

evidente para os alunos que a brincadeira pertencesse ao passado, assim como algumas das certezas 

patenteadas relativamente a imagens de brincadeiras pertencentes à atualidade foram provocadas pela 

qualidade das imagens (coloração), por marcadores de vestuário e principalmente por marcadores de 

progresso tecnológico, como podemos verificar através de alguns dos diálogos acima transcritos. 

(D.A.31.01.2017) 

No final destas atividades, distribuímos uma ficha de registo - instrumento 4.1 (anexo V) a qual 

os alunos levaram para casa com o intuito de fazerem um desenho ilustrativo de uma brincadeira dos 

pais ou dos avós e outro representativo de uma brincadeira do quotidiano dos alunos, dentro desta tarefa, 
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com a ajuda dos pais ou avós os alunos responderam a um pequeno conjunto de questões, nas quais 

identificaram quem desenharam e ao que estava a jogar ou a brincar e descreveram aquilo com que 

estavam a brincar ou a jogar (figuras 14,15, 16 e 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Desenhos comparativos de jogos e/ou 
brincadeiras do tempo dos pais e avós e de jogos e/ou 
brincadeiras dos alunos (A5) 

Figura 15 - Desenhos comparativos de jogos e/ou 
brincadeiras do tempo dos pais e avós e de jogos e/ou 
brincadeiras dos alunos (A12) 

Figura 17 - Desenhos comparativos de jogos e/ou 
brincadeiras do tempo dos pais e avós e de jogos e/ou 
brincadeiras dos alunos (A19) 

Figura 16 - Desenhos comparativos de jogos e/ou 
brincadeiras do tempo dos pais e avós e de jogos e/ou 
brincadeiras dos alunos (A11) 
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Assim, a partir da análise do instrumento 4.1, verificamos que dezanove alunos participaram 

nesta atividade e a recolha e discussão sobre os desenhos deu-se no início de uma das aulas facultada 

pela professora cooperante. Os temas dos jogos e brincadeiras dos desenhos elaborados pelos alunos 

são bastante díspares, verificando-se portanto 10 temáticas diferentes nas brincadeiras alusivas ao 

passado dos pais e avós, como podemos asseverar a partir da observação da tabela 7: 

 

Tabela 7 - Temática dos desenhos, brincadeiras dos pais e avós - instrumento 4.1 

Desenhos das Brincadeiras dos pais/ 
avós 

Número ocorrências 

Saltar à corda 3 
Jogar à macaca 6 

Jogar à bola 1 
Brincar com fisga 1 
Jogar com o pião 2 

Arco e gancho 2 
Jogar ao mata 1 

Jogar à amocha 1 
Brincar com berlindes 1 
Brincar com carrinhos 1 

TOTAL 19* 
*apenas 19 alunos entregaram a ficha. 

 Nos desenhos ilustrativos das brincadeiras dos pais e avós, os alunos desenharam 3 vezes os 

avós e 15 vezes os pais, sendo que num dos desenhos a aluna desenhou os avós a brincar juntos e o 

mesmo aconteceu em 3 casos nos desenhos das brincadeiras dos pais, o que de certa forma nos leva a 

inferir que estes alunos associam que os pais e avós estão juntos, convivem no mesmo espaço e 

partilham brincadeiras desde a infância. 

Como conseguimos verificar, todos os alunos desenharam jogos e brincadeiras maioritariamente 

tradicionais, mas essencialmente aludiram ao jogo da macaca (6-ocorrências), estas opções para além 

de se deverem à cooperação dos pais ou dos avós também são notórias pelo facto de podermos equiparar 

os desenhos a algumas das brincadeiras e jogos analisados aquando da construção do puzzle de cubos 

das brincadeiras de agora e de antigamente. 

 No que alude à análise dos desenhos de brincadeiras ou jogos do quotidiano dos alunos, 

ocorreram 11 temáticas diferentes como se atenta na tabela 8: 

 

 



 

87 
 

Tabela 8 - Temática dos desenhos, brincadeiras do quotidiano dos alunos - instrumento 4.1 

Desenhos das brincadeiras dos alunos Número de ocorrências 
Saltar à corda 2 
Escondidas 2 
Jogar à bola 4 

Tocar cavaquinho 1 
Brincar ao faz de conta 1 
Brincar com Bonecas 2 

Apanhadinhas 1 
Macaquinho chinês 2 

Fazer desenhos 1 
Brincar com carrinhos 1 

Brincar no tablet 2 
TOTAL 19* 

                  *dois alunos não entregaram o desenho. 

 Como podemos conferir, as ilustrações dos alunos sobre as suas próprias brincadeiras também 

são bastante dispersas, não se assistindo a uma grande analogia entre as temáticas apresentadas nos 

desenhos. A partir destas ilustrações foram evidenciadas algumas conceções de permanência na medida 

em que os alunos se desenharam a fazer algumas brincadeiras ou jogos intemporais, neste sentido é de 

salientar o desenho de uma das alunas que fez exatamente a mesma ilustração para ambos os espaços 

de desenho, como podemos constatar através das transcrições feitas das respostas às questões do 

instrumento 4.1: Mãe a saltar à corda (desenho alusivo às brincadeiras do passado);Eu a saltar à corda 

(desenho alusivo às brincadeiras atuais) (A3).. Nenhum dos desenhos demonstra brincadeiras mais 

próprias do passado e apenas dois alunos desenharam brincadeiras mais específicas do tempo presente, 

onde se ilustraram acompanhados de um dispositivo tecnológico atual: o tablet, o que de certa forma 

reflete a influência da tecnologia na vida quotidiana destes alunos.  

 Quanto à discussão acerca dos desenhos, é pertinente aludir mais uma vez ao instrumento 4 

(N.C.03.02.2017), assim, depois de solicitar aos alunos que observassem mais uma vez os desenhos 

perguntou-se aos alunos se achavam que existiram mudanças entre as suas brincadeiras e as dos avós. 

Consideraram maioritariamente que sim justificando: Agora nós não brincamos com as fisgas e os piões 

(…) A17); Eu acho que mudaram, porque eu agora jogo com o tablet e a minha mãe dantes fazia outros 

jogos (…) como a mocha (A 19), referindo-se ao próprio desenho que fez (N.C.03.02.2017), no primeiro 

argumento, o aluno faz referência a objetos característicos de brincadeiras do passado que já não se 

usam e num segundo comentário, apercebemo-nos que o aluno dá enfoque à nova tecnologia como 

marcador de mudança sendo este considerado um, brinquedo do tempo presente. Outros alunos, 
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embora que uma minoria apercebem-se que também existem permanências como podemos constatar, 

a partir do comentário da aluna já precedentemente referenciada, Eu desenhei-me a mim e à mamã a 

saltar à corda (A3), embora de uma maneira indireta é percetível que a aluna reconhece esta brincadeira 

como sendo transversal no tempo. 

 A realização desta atividade permitiu aos alunos aperceberem-se que subsistem mudanças e 

permanências entre as brincadeiras dos pais e avós e as brincadeiras que fruem hoje em dia, assim 

como propiciou uma aproximação do tempo passado levando-os a compreenderam que os seus pais e 

avós também já foram crianças (reversibilidade). 

 

4.1.6. Exploração da narrativa - “Quando a mãe era pequena” - exploração de objetos 

antigos e de agora. 

Esta sessão de intervenção teve como primordial objetivo promover aos alunos atividades 

relacionadas com a exploração e análise da narrativa “Quando a mãe era pequena” de Joana Cabral 

(2012), a qual permitiu fazer uma série de comparações entre o passado e o presente, tendo como 

principal enfoque a exploração de fontes objetuais e a identificação de mudanças que estes sofreram ao 

longo do tempo. Para efeitos de análise e interpretação dos dados desta atividade vamos recair 

essencialmente na análise do instrumento 5 – Diário de Aula (D.A. 02.02.2017), Notas de Campo 

(N.C.02.02.2017) e Registos Áudio (R.A.02.02.2017), outro dos instrumentos em que nos vamos 

sustentar são a construção de um cartaz acerca de objetos antigos e objetos atuais – instrumento 5.1 e 

por fim vamos analisar uma pequena ficha de registo de consolidação – instrumento 5.2.  
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c 

Figura 18 - Inicio da exploração da obra literária: Quando a mãe era pequena 
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Assim, a sessão iniciou-se com a referência à capa do livro (figura 18) e a partir desta 

questionamos os alunos: O que acham que se vai passar nesta história?,  uma aluna leu imediatamente 

o titulo da obra  e explicou: Eu acho que a história vai falar da mãe da menina quando era criança (A5). 

Depois de uma breve exploração da capa do livro, procedemos à leitura da obra em voz alta 

acompanhada das imagens projetadas no quadro. Logo de seguida, promovemos um diálogo orientado 

para realizar em grande grupo uma exploração e análise minuciosa de cada uma das partes do livro, 

recorrendo em simultâneo a um conjunto de objetos dos quais alguns estavam presentes na história. 

Deste modo, as várias situações explanadas no livro permitiram, como já referenciamos anteriormente, 

fazer uma constante comparação e identificação das mudanças entre objetos e situações que pertencem 

ao passado e que pertencem ao presente. Neste sentido, e a partir da exploração que fizemos da 

narrativa, podemos categorizar esta análise com base em marcadores (objetos, situações do quotidianos) 

que possibilitam reconhecer mudanças a nível da cultura material e da vida quotidiana, presentes ao 

longo narrativa de maneira a organizar os dados recolhidos através do instrumento 5: 

1.Mudança com base no progresso tecnológico: 

a) telefone 

A primeira análise que fizemos surgiu de uma questão, Como é que as pessoas comunicavam 

antigamente? (D.A.02.02.2017) à qual obtivemos algumas respostas, Dantes usava-se mandar cartas e 

postais quando se ia de férias (A12), E também usavam o telefone para falar (A10). E os telefones agora 

são um bocadinho diferentes (A13) (D.A.02.02.2017). Partindo destes comentários é percetível que os 

alunos reconheceram as formas de comunicação do passado, embora as suas respostas reflitam 

exatamente aquilo que foi relatado na história. Neste momento, foi apresentado à turma um telefone 

antigo e um telefone atual e a partir da sua observação os alunos identificaram as diferenças e as 

semelhanças entre estes objetos, comparando assim, um telefone do passado com um telefone do 

presente: O verde é mais pesado e o branco já se pode andar com ele por todo o lado (A3), No branco 

já conseguimos escrever e no outro só se roda os números (A16), Este dá para ver quem está a ligar e 

aquele não (apontando para os dois telefones respetivamente) (A17), O verde é mais antigo e velho e o 

branco é muito mais novo (A11) (D.A.02.02.2017), alguns alunos até disseram já terem visto alguns 

telefones semelhantes ao telefone antigo nas casas dos avós (N.A.02.02.2017). Como podemos verificar, 

os alunos conseguem identificar claramente as principais mudanças entre os dois objetos, e, salientando 

principalmente: a comodidade do aparelho mais recente, atentando o comentário da A3; as novas 
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funcionalidades do aparelho mais recente apontados pelos alunos A16 e A17 e ainda o A11, refere 

aspetos relativos à antiguidade e à proximidade temporal dos objetos respetivamente. Nesta 

análise também é de evidenciar a intervenção de uma das alunas que refere a cor do objeto como uma 

das mudanças ocorridas no objeto: Acho que também mudou a cor, este é verde e aquele é branco (A21 

(N.C.02.02.2017)), esta intervenção promoveu a reação de outro aluno que explicou: antes haviam 

telefones doutras cores também (A8), demonstrando uma capacidade de entender que a cor do objeto, 

neste caso, não pode ser considerada um marcador de mudança.  

 

b) máquina de escrever e enciclopédia  

A análise que se segue também surgiu de uma questão geradora: Como é que a mãe da menina 

fazia os trabalhos de casa?, uma aluna respondeu literalmente a esta questão com as palavras do texto: 

“Quando a mãe andava na escola fazia os trabalhos numa máquina de escrever” (A5), neste seguimento 

colocamos outra questão aos alunos: Já tinham visto uma máquina de escrever? (D.A.0.02.2017), a 

maioria dos alunos nunca tinha visto uma antes, no entanto, dois alunos referiram: O meu pai ainda tem 

uma assim lá em casa (A17), Também já vi uma na casa do avô, estas máquinas são muito antigas (A1) 

(R.A.02.02.2017), demonstrando assim ter já contacto com este tipo de objeto do passado. Dentro deste 

diálogo foram colocadas outras questões das quais destacamos: 1-E para fazer pesquisas o que é que a 

mãe da menina usava? Computadores? , obtivemos respostas como: Não, porque dantes não havia (A5), 

Usava-se os livros grandes…como se chama (…) enciclopédias (…) (A16), E tinha de ir pesquisar coisas 

aos livros (…) não havia internet. (A13), Era muito mais difícil fazer os trabalhos (A8) (R.A.02.02.2017),  

a partir destas respostas apercebemo-nos mais uma vez que os alunos revem o passado como deficitário 

pois usam expressões que remetem para a carência de certos caprichos da sociedade atual (computador 

e internet).  Quando questionamos: 2- O que é que se usa agora para escrever e fazer pesquisas? (R.A. 

02.02.2017) as respostas frisaram essencialmente dispositivos mais presentes no quotidiano dos alunos 

como: computador, internet, tablets. (N.C.02.02.2017). De maneira a compararmos estas situações do 

passado e do presente recorremos mais uma vez à exploração de objetos, neste caso os alunos 

atentaram as semelhanças e diferenças entre a máquina de escrever e o computador, identificando como 

principais mudanças: a comodidade dos objetos: O computador é muito mais levezinho do que a 

máquina (A8); as funcionalidades dos objetos: Já dá para fazer mais coisas, com a máquina só dava 

para escrever (A14), Com o computador já dá para ir à internet (A18), Agora já não se pesquisa muito 

nos livros (A5). (R.A.02.02.2017) 
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c) televisão  

 Para fazer a constatação de mudanças no que reverencia à televisão, exibimos um vídeo de uns 

desenhos animados relativos a 1931 (Mickey Mouse - Les Orphelins de Mickey VO (1931)), com o intuito 

de demonstrar mais afincadamente como eram os desenhos animados no tempo passado e que os 

alunos se apercebessem melhor das mudanças ocorridas. Empós a visualização do vídeo colocamos 

algumas questões aos alunos que nos levaram à perceção das mudanças que os alunos identificaram. 

Aludindo ao instrumento 5- R.A.02.02.2017 constatamos como mudanças referenciadas: 

 1-Nos desenhos animados: Dantes os desenhos animados só davam ao sábado e ao domingo 

e agora dão todos os dias (A5), a aluna refere como mudança a frequência com que os desenhos 

animados eram e começaram a ser transmitidos; Os desenhos animados davam a preto e branco e 

agora dão a cores, vários alunos referiram este aspeto, levantando como marcador de mudança o suporte 

material, mais precisamente a qualidade, a tonalidade e cor das imagens apresentadas. 

2-Na forma/tamanho da televisão: As televisões antigas eram muito grandes, o meu avô ainda 

tem uma assim (A5), Agora as televisões são muito fininhas, pelo menos a minha é. (A15). 

(D.A/R.A.02.02.2017). 

 

d) disco de vinil 

Para analisarmos a parte da história referente ao modo como se ouvia música no passado, 

questionamos os alunos: Como é que se ouvia música antigamente?, ao que todos referenciaram o 

momento da história em que essa situação estava patente através da descrição da imagem 

representativa dos discos de vinil e do gira-discos, uma vez que estes não conseguiram identificar o nome 

“disco de vinil” nem “gira-discos”. Para que os alunos se familiarizassem com estes objetos, passamos 

alguns discos de vinil pela turma para que estes contactassem com o objeto explorado, quanto ao gira-

discos, exemplificamos como é que este aparelho funcionava. 

Ao mesmo tempo que os alunos iam contactando com os discos de vinil perguntamos: E agora 

onde é que costumam ouvir música?, as respostas dos alunos centraram-se todas nos aparelhos que 

estão habituados a usar para esse efeito (computador, o rádio do carro, o mp4, tablet, telemóvel…), e a 

partir das respostas apontadas conseguimos já recolher algumas informações sobre as mudanças acerca 

desta situação, como: Eu ouço música no tablet (A1), Nós agora podemos ouvir música em todo o lado, 

basta ter um telemóvel (…) (A5), agora ouvimos pelo computador e dantes ouvia-se nisso (refere-se ao 

gira-discos). (A3) Eu nos anos tive um mp4, e a minha mãe passou músicas para lá (A9), Agora também 
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ouvimos rádio no carro (A13), quando evidenciam mudanças os alunos focam principalmente o suporte 

onde a música está armazenada, um aluno fez a comparação entre o disco de vinil e os CD’s atuais, 

referindo principalmente a transformação estética do objeto: Dantes os CD,s eram assim grandes e 

pretos, agora já são pequeninos e brilham (A11) (N.C.02.02.2017). 

e) máquina fotográfica 

Ao explorar a parte da narrativa relativa às máquinas fotográficas, foram mostradas duas 

máquinas fotográficas, uma antiga e outra moderna e mais uma vez os alunos ao observarem estes dois 

objetos fizerem uma comparação identificando diferenças e semelhanças e posteriormente aferiram as 

principais mudanças, as quais destacamos tendo por referência mais uma vez o instrumento 5 (N.C e 

R.A.02.02.2017): Na máquina antiga era preciso pôr uma coisa que parece uma pilha com fita (referindo-

se ao rolo de fotografias) e nas novas já não é (A5),E já podemos tirar as fotografias e ver (…) se ficou 

bem ou mal (A10), estas alunas aludem essencialmente ao modo de funcionamento da máquina. Duas 

alunas identificam as mudanças fazendo referência àquilo que foi dito na história: As fotografias ficavam 

desfocadas e tortas e com olhos vermelhos (…) agora se quisermos já podemos apagar as que estão 

mal (A5 e A14). Outro aluno faz referência a mudanças a nível da qualidade e da estética: Aquela é 

melhor do que aquela, agora já são mais bonitas (A19). 

 

2-Mudança com base na vida quotidiana: 

a) brincadeiras 

Outra das situações explorados a partir da obra centrou-se nos locais onde as brincadeiras 

aconteciam e que tipo de brincadeiras eram mais populares no tempo passado, através deste momento, 

procuramos que os alunos refletissem sobre o tipo de brincadeiras que existiam no passado e onde se 

brincava, fazendo uma comparação desta circunstância com o presente. Assim, apelando mais uma vez 

ao instrumento 5 – R.A (02.02.2017) apuramos algumas ideias sobre as mudanças que surgiram neste 

âmbito e para isso questiona-mos: Quais eram as brincadeiras que a mãe da menina fazia?, as respostas 

dos alunos incidiram exatamente nas brincadeiras ilustradas no livro e voltamos a questionar: E agora? 

Vocês fazem algumas destas brincadeiras?, os alunos ao responder já ressalvaram algumas mudanças 

como podemos demonstrar pelas respostas que se seguem: Oh professora, agora eu também ando de 

bicicleta mas tem de ser no parque da Rodovia. (A8), Nós andamos de bicicleta na rua mas temos de 

ter cuidado porque agora há muitos mais carros (A4) (R.A.02.02.2017), estes alunos enfatizam as 

mudanças nas brincadeiras recorrendo a questões de segurança que hoje lhes são iminentes quando 
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desfrutam deste tipo de brincadeira. Ainda podemos frisar que algumas alunas reconhecem o jogo da 

macaca como uma brincadeira intemporal, afirmando que ainda costumam jogar no recreio da escola. 

b) infraestruturas  

  Outros aspetos salientados na exploração da obra corresponderam às formas de comércio 

existentes no passado e aquelas que os alunos contactam atualmente. Através da identificação dos 

espaços onde se faziam compras antigamente e agora os alunos realçaram mudanças essencialmente 

a nível do espaço como podemos verificar a partir do pequeno diálogo transcrito do instrumento 5- R.A. 

(02.02.2017):  

Prof: Onde é que a avó fazia as compras?  

A20: Era numa loja. A6: Era uma loja que não cabia lá nada. A5: Era numa mercearia pequenina. 

Prof: E agora como são os nossos supermercados? 

 A3:Grandes. A4: E têm muitas coisas. (…) 

Ainda dentro das mudanças assinaladas ao nível das infraestruturas, é de destacar o momento 

de comparação entre as viagens de carro que se faziam antigamente e as viagens de carro que se fazem 

agora, onde foram evidenciadas mudanças ao nível da estrutura das estradas mas também ao nível da 

potência dos carros, como a razão da rapidez ou morosidade das viagens: Dantes as estradas tinham 

muitas curvas, agora já há estradas mais retas (A7)), As estradas dantes tinham muitas curvas e 

demorava-se muito para chegar agora é mais rápido (A8), Os carros agora também são mais rápidos 

(A9). R.A. (02.02.2017)  

Para finalizar este momento de exploração da obra literária, a turma foi incentivada a refletir 

sobre uma frase do texto “…muitas coisas nunca mudam e são sempre iguais”, solicitou-se aos alunos 

que mencionassem exemplos de coisas que nunca mudam. Desta forma, os alunos mencionaram 

principalmente algumas brincadeiras intemporais, saltar à corda, jogar à macaca, jogar à bola, estes 

exemplos podem ter sido de certa forma influenciados pelo facto dos alunos em sessões anteriores já 

terem falado sobre estas brincadeiras que perduram ao longo dos tempos e já terem assimilado a ideia 

de permanência. 

Este momento de análise e reflexão acerca dos momentos estruturantes da narrativa, 

proporcionou uma interessante discussão comparativa a vários níveis entre objetos e situações tanto do 

tempo passado como do tempo atual, permitindo manifestar-se mais uma vez o conceito de mudança 

no sentido daquilo que é diferente ou permanece em relação ao passado. Sendo que é evidente que a 
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conceção de mudança está presente nos argumentos destes alunos quando foram capazes de salientar 

aquilo que mudou, que ficou diferente, que sofreu alterações. 

O segundo momento desta intervenção centrou-se na realização do jogo “Adivinha o que estou 

a ver”, o qual incidiu na exploração de vários objetos (figura 19) tanto antigos como atuais desde 

máquinas fotográficas, CD’s, telefones, uma máquina de escrever, computador, discos de vinil, 

candeeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos objetivos do jogo passou por levar os alunos, individualmente, a observar atentamente 

um dos objetos expostos e a dar pistas aos colegas sobre esse mesmo objeto, referenciando a forma, o 

material de que é feito, a sua funcionalidade, se integrava o conjunto de objetos antigos ou dos objetos 

atuais. Depois de darem as pistas os outros alunos tinham de adivinhar o objeto que o colega descreveu, 

passando assim para o objetivo primordial do jogo, isto é, para a comparação do objeto com outro com 

a mesma funcionalidade apontando as mudanças que nele ocorreram, neste ponto de situação do jogo 

podemos analisar alguns dos dados recolhidos através do instrumento 5 -N.C.02.02.2017, que nos 

possibilitou verificar a espontaneidade com que os alunos assimilaram algumas das mudanças ocorridas 

nos objetos explorados. Deste modo, passamos a apresentar as mudanças identificadas entre dois dos 

objetos, isto é, a comparação entre o candeeiro elétrico e o candeeiro a petróleo, uma vez que este objeto 

foi dos quais despertou mais interesse por parte dos alunos: (…) aquele é antigo porque só se podia ligar 

com aquela coisa que a professora disse (petróleo) (A21) (…) está mais velho e tem ferrugem (…),e este 

é moderno (aponta para o candeeiro a petróleo) (…) porque é elétrico (A13) (…) e está melhor (A9)(…) 

aquele é de ferro e este já é de plástico e tem fio (A7), (R.A/N.C.02.02.2017), estes alunos inferem 

mudanças e evoluções a nível do progresso tecnológico, sendo que o estado de conservação dos objetos 

também é depreendido como marcador para a identificação não só de mudanças no caso do material 

Figura 19 - Objetos expostos para exploração durante o jogo “ Adivinha o que estou a 
ver!” 
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que o objeto era composto e de que é composto, mas também ajudou os alunos na perceção da  

antiguidade ou modernidade do objeto. 

A partir da observação das reações dos alunos no decorrer do jogo verificamos também algumas 

dificuldades por parte de alguns no que concerne às pistas dadas aos colegas principalmente quanto à 

funcionalidade de alguns objetos que desconheciam, como o caso da disquete. Por outro lado, a 

realização deste jogo proporcionou uma dinâmica diferente para a exploração dos objetos e uma maior 

aproximação com objetos do passado e de agora de maneira a apurarem as mudanças que os objetos 

sofreram ao longo dos tempos partindo da observação da forma, do material e da funcionalidade de cada 

objeto. 

O terceiro momento desta atividade consistiu na construção de um cartaz (figuras 20 e 21), cujo 

objetivo consistiu em identificar objetos como “antigos” ou “de agora” e também fazer correspondência 

entre os objetos do passado e os objetos do presente. De seguida, foram apresentadas aos alunos um 

conjunto de imagens plastificadas (de objetos de agora e de antigamente), das quais os alunos tiveram 

de identificar se o objeto correspondia ao presente ou ao passado e o porquê da sua escolha (através de 

questões orientadas pela professora estagiária) para posteriormente colarem a imagem na coluna 

correspondente do cartaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A construção do cartaz- instrumento 5.2 - permitiu-nos fazer uma análise a partir das justificações 

dadas aquando da colocação das imagens no cartaz, assim sendo, recorremos ao instrumento 5 – D.A, 

para constatar algumas das ideias anteriormente apuradas. Deste modo, para a justificação da colocação 

das imagens dos objetos na coluna relativa a objetos antigos selecionamos a resposta do aluno 17 acerca 

do relógio de bolso como exemplo: Este relógio é antigo, era de andar no bolso, o meu avô ainda tem 

Figura 20 - Aluno a completar cartaz  Figura 21 - Aluna a completar cartaz. 
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um…agora usa-se mais os relógios no braço. Quanto à justificação da colocação das imagens 

relativamente a objetos de agora apuramos a resposta do aluno 19 sobre o leitor de CD’s: É do presente 

(…) porque já tem uma anteninha e já dá para pôr um CD.  

  Após a realização do cartaz procuramos mais uma vez fazer referência às mudanças mais 

evidentes entre os objetos “antigos” e os objetos “de agora” e tendo em conta aquilo que os alunos 

disseram averiguamos que as mudanças mais espelhadas pelos alunos se centraram especificamente 

em ideias de mudança a nível do progresso tecnológico, da qualidade e da evolução dos objetos. 

Neste sentido, os argumentos apresentados tanto para explicar a posição da imagem no cartaz 

como para justificar as mudanças identificadas apresentam, tanto ideias de mudança com base no 

progresso linear o que se reflete nas expressões usadas como “já tem”,“já dá”, “os objetos evoluíram 

muito”, “os objetos ficaram modernos”, “agora há mais coisas e melhores”, assim como também 

refletem ideias de mudança com base na diversidade quando expressaram comentários como: “está 

tudo diferente” , “agora usa-se mais…” e “mudaram muito”. 

Esta sessão de intervenção concluiu-se com a realização de uma ficha de consolidação- 

instrumento 5.2- (anexo VI), a qual teve uma estrutura bastante aproximada do cartaz construído 

anteriormente. Através da análise da ficha foi possível perceber que os 21 alunos conseguiram fazer 

facilmente correspondências corretas entre os objetos antigos e os objetos atuais. À medida que os 

alunos terminaram as fichas, dois a dois, foram direcionados para a mesa onde estavam expostos os 

objetos e incentivados a explorar livremente os objetos de forma a contactarem realmente com o objeto 

(D.A.02.02.2017).  

 Este conjunto de atividades mostrou-se bastante dinâmica para os alunos uma vez que estes 

participaram de forma ativa e bastante assertiva. Portanto é de considerar que as atividades propostas e 

o desenrolar das mesmas permitiu aos alunos contactarem com memórias do passado - fontes objetuais 

- mas principalmente promover nos alunos a compreensão temporal e aperceberem-se das grandes 

mudanças que os objetos analisados sofreram quando compararam objetos com as mesmas 

funcionalidades mas de períodos diferentes. 

 

4.1.7. Construção do museu em sala de aula – com brinquedos dos pais, avós e dos alunos. 

 A construção do museu na sala de aula, foi uma ideia que surgiu antes da implementação do 

projeto em conversa com a professora supervisora e a professora cooperante e iniciou-se efetivamente a 

partir das férias de natal, mais especificamente na reunião de encarregados de educação onde estes 
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foram informados e entusiasmados a participar nesta atividade, uma vez que teve como objetivo 

incentivar os alunos a preservar objetos antigos, uma memória, assim como dar-lhes a entender que 

mudanças aconteceram entre os brinquedos usados pelos pais e os brinquedos que eles possuem 

atualmente. Para isso, foi-lhes pedido para durante as férias de natal irem pensando num brinquedo 

antigo que os alunos pudessem trazer para a escola, aqueles que não tivessem possibilidade de trazer 

um brinquedo antigo, solicitamos que trouxessem um brinquedo dos alunos. O que posteriormente nos 

facilitou na comparação e identificação de mudanças entre os brinquedos. A edificação do museu na 

sala de aula passou por várias fases estruturantes uma vez que, foram usados pequenos momentos de 

aulas para o construir.  

Para a análise dos dados recolhidos nestas sessões de intervenção evocamos essencialmente o 

instrumento 6, o qual se revê no Diário de Aula das sessões – D.A. assim como nas Notas de Campo 

(N.C) que foram sendo recolhidas durante as várias pequenas partes da construção do museu, sendo 

que esta vai ser uma análise de teor particularmente descritivo. 

Assim, num primeiro momento procuramos perceber que ideias é que os alunos assimilam sobre 

um museu, esta constatação ocorreu no início da sessão do dia 24 de janeiro aquando da visita de 

estudo à sala museu da AECA, quando questionamos os alunos sobre o que é um museu, neste sentido, 

destacamos aquilo que já referimos na sessão 4: 

 

“Inicialmente alguns discentes focaram-se no facto de já terem estado num museu: Já fomos a 

um quando andamos no Jardim de Infância (A9); Eu já fui ao museu dos automóveis com o meu 

pai, fui lá e vi muitos carros velhos, mas eram bonitos (A13). Por outro lado, outros inferem 

aquilo que acham que é e qual a sua função: Os museus servem para guardar muitas coisas 

antigas (A18), Os museus têm coisas antigas lá, nas estantes para as pessoas ver (A5), 

(N.C.24.01.2017).” (Transcrição sessão 4) 

 

Os comentários supramencionados espelham uma pequena noção de conceção de preservação 

do passado, quando veem o museu como um espaço de conservação de objetos antigos. Foi no término 

desta mesma sessão que os alunos foram incentivados à construção de um museu do brinquedo na sala 

de aula que mostrasse aquilo que tínhamos vindo a trabalhar - a mudança. As reações dos alunos 

demonstraram desde logo grande interesse em executar esta proposta. Assim, passamos a discutir os 

objetivos da criação do museu na sala de aula, alguns alunos destacaram que esta era uma forma de 
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mostrar e dar a conhecer à comunidade brinquedos antigos da sua família reconhecendo assim a sua 

importância como reflexo do passado familiar como podemos verificar a partir dos comentários de dois 

alunos retirados do instrumento 5-N.C. (24.01.2017): É importante (…) mostrar aos outros os brinquedos 

antigos dos nossos pais (A5), Assim as pessoas que vieram ver podem conhecer os brinquedos de 

antigamente (A7) outros alunos realçam as comparações que se podem fazer entre objetos de 

antigamente e de agora: Dá para ver o que os pais brincavam e o que nós brincamos agora (A8); Vamos 

mostrar como eram os brinquedos velhos e como são os novos (A16). De certa forma os alunos destacam 

a função do museu relacionando-a com a significância histórica quando reconhecem a sua importância 

e apercebem-se que é uma forma de aferirem mudanças entre os brinquedos do passado e do presente, 

sobressaindo a ideia de mudança com base no progresso e na evolução. 

Num terceiro momento, entregamos aos alunos um questionário (anexo VII), para levarem para 

casa e juntamente com os pais responderem a algumas perguntas elucidativas acerca do brinquedo que 

iam trazer: O que é o brinquedo ou nome? Quantos anos tem o brinquedo? De quem era? Que 

brincadeiras tinha com o brinquedo? Onde brincava com o brinquedo e com quem? Para além destas 

perguntas foi pedido aos familiares que falassem um pouco sobre o brinquedo aos alunos para que 

posteriormente partilhassem essas informações com a turma aquando da apresentação do objeto. Neste 

momento também foi discutido o local onde poderíamos construir o nosso museu, chegando ao consenso 

que o melhor local seria ao fundo da sala. 

Num quarto momento, quando a maioria dos alunos já tinham trazido para a sala de aula os 

brinquedos e respetivos questionários preenchidos, discutimos em grande grupo o nome que poderíamos 

dar ao museu e após várias sugestões escolheram nomeá-lo: “O museu do brinquedo da GUA X”, ao 

mesmo tempo, pensou-se na organização dos brinquedos quando os expuséssemos e para isso os alunos 

foram questionados sobre como seria a melhor forma de os organizar. Uma das sugestões e com a qual 

toda a turma concordou foi a de uma aluna que disse: é melhor pôr os dos pais e dos avós primeiro e 

os mais novos no fim (A5), o que mostra a noção de anterioridade e posterioridade. (D.A.03.02.2017)   

 É de frisar que os alunos trouxeram uma boa variedade de objetos dos quais 14 brinquedos 

antigos (dos pais e avós): bonecas, máquinas de costura; carros; autocarro; fisga; piões; berlindes; arco 

e gancheta; mini- helicóptero; almofadinhas; mini cadeira de verga. Quanto aos brinquedos atuais, foram 

trazidos 6: barbies, bonecos de pelúcia, coches, animais de plástico. Dois dos brinquedos antigos vinham 

referenciados no questionário como réplicas (pião, boneca de trapos), e os brinquedos atuais remetiam-
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se para brinquedos de quando os alunos eram bebés e outros para períodos mais recentes. (D.A. 

03.02.2017) 

 Este momento também foi marcado pela apresentação e preenchimento das fichas de 

caracterização dos objetos, o que se mostrou bastante demorado, alongando-se pelo período de uma 

semana, uma vez que estávamos perante uma turma de alunos do 1.º ano de escolaridade que ainda 

não sabia ler nem escrever autonomamente. Portanto, foi imprescindível acompanhar todos os alunos 

individualmente na transcrição das informações dadas no questionário. Nesta ficha de caracterização 

(figuras 22 e 23 e anexo VIII) os alunos indicaram: o nome do objeto, a idade do objeto, o proprietário e 

como é que o proprietário brincava ou brinca com ele no caso de brinquedos atuais dos alunos. Tentamos 

ser bastante simples nas informações que requeremos para que a tarefa se simplificasse ao máximo e 

ao mesmo tempo os alunos fossem capazes de reter essas informações de modo a que a apresentação 

do objeto à turma se torna-se fácil e clara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apresentação dos objetos e a construção da exposição foi feita consoante a finalização da ficha 

de caracterização de cada objeto, o que de certa forma ajudou os alunos na apresentação do seu objeto 

à turma. Ao apresentar o objeto à turma e ao coloca-lo no espaço destinado à exposição foi possível 

desenvolver uma série de competências, para assinalar essas competências evocamos o instrumento 6- 

(N.C): 

a) a nível da aplicação  de noções de tempo: A minha mãe disse que esta máquina já tem mais 

de 30 anos (A17); Isto (pião) tem mais de 50 anos (…) ( A12), (N.C.06.02.2017); Isto é um coche e eu 

recebi nos meus anos do ano passado (A21) (N.C.03.02.2017), Este boneco mickey é de quando eu era 

 Figura 22 - Aluno a preencher a ficha de 
caracterização dos objetos. 

Figura 23 - Objeto com ficha de caracterização  
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bebé (A1), Este brinquedo era do meu tio quando era bebé (…) é de muitos anos atrás (A10) 

(N.C.07.02.2017); 

b) a nível da autenticidade da fonte, quando dois dos alunos realçaram, embora indiretamente, 

que os objetos que trouxeram eram réplicas e tivemos de explicar este conceito: Esta boneca é parecida 

com uma que a minha mãe brincava, porque ela não sabia da outra.(A15) (N.C.06.02.2017); Este pião 

não é mesmo o que o meu avô brincava (…) (A11) (N.C.07.02.2017); 

 c) a nível da conceção de mudanças, quando compararam os brinquedos dos pais e avós e os 

que os alunos trouxeram, assim como outros brinquedos com que estão habituados a brincar mas não 

estavam expostos: A boneca que era da minha mãe é diferente da que A7 trouxe (A3); Estas bonecas de 

antigamente são de pano e agora são de plástico (A12), São diferentes. (A19). Eu tenho uma que fala 

mas não pude trazer (A16), Agora não brincamos com esses brinquedos, temos de ter cuidado (A11). 

Nós brincamos mais com o tablet (A20), Os nossos carros de brincar são telecomandados (…) os 

brinquedos dos avós são muito mais frágeis (A13). 

O quinto momento da construção do museu iniciou-se a partir de um pequeno momento onde 

solicitamos aos alunos que recordassem a visita que haviam realizado à sala museu –AECA e focarem 

essencialmente em quem nos encaminhou durante a visita. Desta forma, os alunos chegaram á 

conclusão de que era necessário alguém que orientasse os visitantes do nosso museu e que era preciso 

alguém ficar responsável por não deixar que mexessem nos brinquedos expostos, uma vez que nas aulas 

extra curriculares a turma misturava-se com outra. Assim, foi eleito um aluno para guia da visita, sendo 

dadas indicações sobre o que um guia deve fazer durante as visitas, e dois alunos para supervisionarem 

os brinquedos. Neste mesmo momento também realizamos, em conjunto, um convite em forma de 

cartaz (anexo IX) a convidar toda a comunidade educativa para a inauguração do museu, o qual foi 

colocado em pontos estratégicos da escola. De forma, a embelezar o museu, antes da abertura ao 

público, realizamos um placard decorativo com o nome do nosso museu, desenhos coloridos e as 

assinaturas dos alunos.  

O museu do brinquedo foi inaugurado no dia 8 de fevereiro de 2017 (figuras 21 e 22) e foi 

visitado por quase todas as turmas da escola, pelos professores e funcionários e por alguns encarregados 

de educação e todos se mostraram encantados com o nosso museu, foi de notar principalmente a reação 

dos professores que se reviram nos seus momentos de infância ao observarem alguns dos brinquedos. 

É importante salientar a atitude do guia da visita, porque este desempenhou o seu papel da melhor 
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forma, visto que mesmo com a sua tenra idade demonstrou bastante à vontade nas suas intervenções 

as quais se focaram especialmente em explicar como se brincava com alguns dos brinquedos expostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Esta atividade foi muito acarinhada tanto pelos alunos como por todos os visitantes. Através dela 

foi possível aos alunos desenvolverem competências de observação, de valorização das memórias do 

passado e principalmente aperceberem-se das mudanças que ocorreram no que diz respeito aos 

brinquedos usados pelos pais e avós e os brinquedos atuais. 

 

4.1.8. Avaliação do projeto – Ficha metacognitiva 

A última sessão de intervenção foi realizada com o intuito de relembrar os conteúdos lecionados 

ao longo das aulas de implementação do projeto e perceber a opinião dos alunos acerca das atividades 

propostas, para recolha desses dados utilizamos uma ficha metacognitiva- instrumento 7 (anexo X). É de 

salientar, que esta ficha metacognitiva foi realizada apenas por um total de 20 alunos, uma vez que um 

dos alunos faltou por motivos de saúde, noutras atividades constam no seu total menos de 20 alunos 

por nos dias da atividade terem faltado e posto isto não tinham opinião acerca da atividade. 

 Assim, a primeira pergunta apresentada no instrumento, continha o conjunto de atividades 

realizadas ao longo das várias sessões, sendo que os alunos, tinham de assinalar Gostei muito, Gostei, 

Figura 25 - Visitantes no dia da inauguração  

Figura 24 - Museu do brinquedo da Gua X - aluna a assinar o moral. 
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Gostei pouco e Não gostei, de acordo com a sua opinião. Para percebermos de uma forma mais 

organizada as suas escolhas de cada aluno, apresentamos o gráfico 3, com a opinião dos alunos e os 

principais recursos utilizados para cada atividade: 

  

  

  

   

Ao observarmos o gráfico 3 é de fácil perceção que a maioria dos alunos fez uma apreciação 

bastante positiva de todas as atividades concretizadas e como se repara não inferem grandes 

ponderações negativas, o que se verifica apenas numa atividade por parte apenas de um aluno. Podemos 

salientar ainda que existiram duas atividades que agradaram ao universo total dos alunos das quais: a 

visita à sala museu da AECA- exposição do brinquedo antigo, assim como as atividades que envolveram 

a construção do museu na sala de aula. 

A partir da questão n.º 2 “Pinta de vermelho as atividades que achaste mais difíceis e 

pinta de verde as atividades que achaste mais fáceis:”, do instrumento 7, constatamos as 

atividades que os alunos percecionaram como atividades: as mais fáceis assinaladas a verde e as mais 

difíceis assinaladas a vermelho. A tabela 9 demonstra de forma mais clara as opções dos alunos: 
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Gráfico 3 - Opinião dos alunos sobre as atividades realizadas durantes o projeto 
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Tabela 9 - Opções identificadas pelos alunos relativamente ao que acharam mais difícil e 
mais fácil. 

Atividades Difícil Fácil 
Organizar por ordem as imagens da obra “ A Árvore Generosa.” 5 15 
Construir a minha linha do tempo 4 16 
Registar os brinquedos que observei durante a visita à exposição* 9 10 
Descrever as imagens do jogo das brincadeiras de agora e de antigamente 
e identificar possíveis mudanças  

5 15 

Identificar diferenças entre os objetos antigos e os de agora 1 19 
Completar o cartaz dos objetos antigos e objetos de agora 1 19 

 *uma aluna faltou no dia da atividade 

Como se pode verificar, de um modo geral, na sua maioria, as atividades foram avaliadas pelos 

alunos como sendo de simples execução. Podemos no entanto afirmar que existiram duas atividades 

consideradas mais fáceis das quais, a identificação de diferenças entre os objetos antigos e os de agora 

e a construção do cartaz acerca dos objetos antigos e de agora, onde apenas um aluno as considerou 

difíceis. Quanto à atividade mais difícil, num total de 19 alunos que participaram na atividade, 9 

consideraram como difícil a identificação e registo de objetos na visita de estudo. 

No que respeita à última questão, “Assinala com um   X   o que aprendestes com este projeto”, 

pretendíamos perceber de uma forma genérica se os alunos compreenderam aquilo que o conjunto de 

atividades implementadas lhes proporcionou. Para isso utilizamos uma questão de escolha múltipla onde 

os alunos indicaram aquilo que aprenderam com o projeto. Para ordenar os dados e conseguirmos uma 

visão mais explícita das escolhas dos alunos dispomos os dados na tabela 10: 

Tabela 10 - Opções dos alunos relativamente àquilo que aprenderam com o projeto. 

 

 
Opções para assinalar sobre o que aprendeu: 

Número de 
ocorrências 

a)Conhecer sobre o meu passado e da minha família 20 
b)Conhecer a infância dos meus pais e avós e comparar com a minha 20 
c)Sequencializar momentos e acontecimentos da minha vida e de uma história 20 
d)Perceber que as coisas nunca mudam, são sempre iguais 0 
e)Perceber que há coisas que mudam ao longo do tempo e outras se mantém 18 
f)Saber que podemos aprender muito com os objetos do passado 19 
g)Saber que os objetos não são importantes para serem usados na sala de aula 0 
h)Observar imagens não é nada importante para conhecer o passado e 
compreender o presente 

0 

i) Descrever imagens é importante para conhecer passado e compreender o 
presente 

19 



 

104 
 

É notório que num conjunto de 9 alíneas, as opções escolhidas pelo total de alunos (20) 

corresponderam a assuntos relacionados com o conhecimento sobre o seu passado e da sua família, a 

sequencialização de momentos e acontecimentos da sua vida e a comparação entre a infância dos pais 

e dos avós e a sua. Porém, alíneas que também correspondiam a objetivos que queríamos ver alcançados 

pelos alunos – e),f) e i), foram assinaladas pela grande maioria.  

Pela análise realizada às respostas dos alunos é possível afirmar que o grupo compreendeu o 

propósito das atividades propostas. 

4.1.9. Conclusões sobre a implementação do Projeto de intervenção no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico 

 As várias etapas de execução deste trabalho de investigação-ação, com os alunos do 1.º ciclo, 

mereceram uma reflexão que as acompanhou em todos os momentos da implementação das atividades, 

centrando o nosso cuidado na escolha criteriosa e adequada dos materiais construídos e utilizados e nas 

interpretações e dificuldades dos alunos perante as propostas de trabalho estabelecidas para assim, 

proporcionarmos uma introdução ao desenvolvimento do meio social e dos conceitos históricos. Estes 

conceitos englobaram, essencialmente, a discência do conceito de mudança em história o qual, por sua 

vez, incitou ao desenvolvimento de outros conceitos substantivos aleados a um conjunto de fontes – 

visuais e objetuais. 

 Como estávamos perante uma turma do 1.º ano de escolaridade, procuramos analisar as 

conceções de mudança destes alunos ao logo do estudo, partindo de atividades que envolveram 

realidades mais próximas dos alunos, isto é, focalizando inicialmente no seu passado pessoal (passado 

próximo) e posteriormente no passado familiar, uma vez que, o estudo do passado próximo e da família 

são duas das temáticas a ser abordadas na disciplina de Estudo do Meio para este ano.  

As várias atividades que concretizamos aferiram um grande impacto no reconhecimento de 

mudanças a vários níveis. Antes de mais, a partir das entrevistas, com base na sequencialização de 

imagens, constatamos que apesar de os alunos estarem numa fase inicial de ensino-aprendizagem já 

oferecem algumas conceções de mudança mais associadas à mudança como progresso linear do que à 

mudança com diferentes ritmos e intensidades, a esta ideia surge também a visão do passado como 

deficitário comparativamente com o presente no que respeita principalmente à qualidade e quantidade 

de bens. 

Quanto às restantes atividades, permitiram utilizar a história pessoal e familiar dos alunos como 

objeto de estudo, possibilitando aplicar um conjunto de diferentes conceitos relacionados com o conceito 
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de tempo, nomeadamente nesta fase do tempo pessoal e do tempo cíclico, reconhecer as diferentes 

fases da vida de um ser humano e de si próprio e assim perceber as principais mudanças que foram 

surgindo e que surgem ao longo do tempo no ser humano. Neste sentido, os alunos mostraram facilidade 

em reconhecer as mudanças que subsistem na vida de uma pessoa e na sua vida evidenciando 

momentos específicos quando relataram a sua história pessoal através das fotografias na sua linha do 

tempo, mas tendem a especificar e a ser mais claros quando expressam mudanças que ocorrem a nível 

físico. 

Relativamente às atividades que se focalizaram especialmente na exploração do passado 

familiar, estas consentiram introduzir temáticas subjacentes ao teor investigativo deste projeto, uma vez 

que, através da comparação de vivências do passado familiar e do dia-a-dia dos alunos, tendo por base 

as fontes orais (entrevista ao avô), visuais e objetuais que foram transportadas para dentro da sala de 

aula, tornamos a sala de aula numa espécie de museu familiar e pessoal, dentro da qual estes 

conseguiram descobrir as mudanças e as permanências que o tempo faz acontecer. 

Foi neste sentido que o projeto que implementamos enfatizou a valência do uso de fontes visuais 

e objetuais como estratégia pedagógica significativa para avaliar diferentes conceções de mudança e 

alteração dessas conceções relativamente a este conceito de segunda ordem. Particularmente, em 

alunos que frequentam o início do 1.º CEB, verificou-se que o contacto e exploração com este tipo de 

fontes foi uma mais-valia na promoção de diálogos comparativos entre o tempo passado e o presente 

associado a marcadores de cultura material e da vida quotidiana, fortalecendo laços de temporalidade 

entre aquilo que foi o passado dos pais e avós e a realidade vivida pelos alunos promovendo também a 

ideia de conservação da memória familiar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 
 

4.2. Implementação, análise e discussão dos dados do Projeto de Intervenção 

no 2.º Ciclo do Ensino Básico 

A análise que se segue é referente aos dados obtidos no 2.º CEB resultado da intervenção 

pedagógica junto de uma turma do 6.º ano de escolaridade constituída por 25 alunos (15 raparigas e 10 

rapazes). A implementação do projeto de investigação-ação teve a necessidade de se adaptar aos 

domínios e subdomínios que estavam programados para lecionação neste ciclo: Portugal do século XX : 

o Estado Novo, o 25 de abril de 1974 e o regime democrático, cujo seu desenvolvimento se desenrolou 

em grande parte através de atividades estruturadas em torno do conceito de mudança em história, tendo 

por base especialmente fontes visuais e objetuais características dos períodos e temáticas abordadas.  

 Importa salientar que todas as intervenções realizadas, de uma forma ou de outra, estiveram 

relacionadas com a temática deste projeto, no entanto para efeito de análise e discussão dos dados 

iremos apenas selecionar o conjunto de atividades cujos instrumentos nos orientaram para o 

desenvolvimento deste projeto. 

Como efetuamos no 1.º CEB, iremos seguir a sequencialização exata da implementação das 

atividades e  analisar os dados de forma indutiva e dedutiva, alicerçada na metodologia da Grounded 

Theory (Strauss & Corbin, 1990), Assim, numa primeira instância apresentamos a análise dos dados 

com base nas entrevistas, que corresponderam à primeira sessão do projeto de intervenção, que nos 

consentiram apurar as conceções prévias dos alunos da mudança em história. Seguidamente iremos 

fazer uma abordagem pormenorizada e descritiva das sessões de intervenção e atividades 

implementadas no âmbito do projeto, fazendo uma análise a partir da articulação entre a descrição e os 

dados recolhidos tendo por base os instrumentos e recursos concretos que proporcionaram aos alunos 

uma visão dos domínios e subdomínios em estudo com base na mudança em história e nos 

possibilitaram verificar a adequação e pertinência das atividades para a construção de conceções de 

mudança pelos alunos. 

 

4.2.1. Conceções prévias dos alunos do 2.º CEB acerca da mudança em História  

A concretização das entrevistas, assim como no 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.ºCEB), teve como 

principal objetivo apurar e analisar as ideias tácitas dos alunos sobre a mudança e o tempo histórico, 

condescendendo desta forma recolher informações a cerca das conceções dos alunos acerca do conceito 

de mudança em História e dar resposta à questão de investigação: “Que ideias/conceções expressam 

os alunos sobre mudança?”. Assim, foram realizadas um conjunto de 13 entrevistas semiestruturadas 
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orientadas por um guião (anexo XI), no início da implementação do projeto, a 25 alunos do 6.º ano, 

organizados em 12 pares de alunos sendo que uma das entrevistas foi individual. Procuramos assimilar 

esta primeira parte da investigação áquilo que foi feito na análise de entrevistas do 1.º CEB. 

Reconhecemos, mais uma vez, que mais significativo do que a ordenação correta das imagens, 

foram as justificações dadas pelos alunos quando questionados acerca da forma como ordenaram as 

imagens e acerca das mudanças percecionadas. No entanto, pela análise inicial dos dados (tabela 11), 

foi percetível que apenas um dos pares de alunos conseguiu sequencializar corretamente as 7 imagens 

(anexo XI), sendo que nesta entrevista foi acrescentada mais uma imagem relativamente às entrevistas 

do 1.º CEB. 

 

Tabela 11 - Total de imagens sequencializadas corretamente pelos alunos do 6.º ano na 
entrevista de conceções sobre a mudança (n.os absolutos). 

N.º de imagens Sequencializações 
corretas  

1 imagem 0 
 2 imagens 0 
3 imagens 4 
4 imagens 6 
5 imagens 2 
6 imagens 0 
7 imagens  1 

Total de pares de alunos 
entrevistados 

13 

 

Ordenação/Sequencialização cronológica das imagens  

Neste ponto pretendemos analisar a ordenação cronológica das imagens dos alunos do 6.º ano, 

partindo da identificação e análise de várias tipologias de ordenação temporal. Desta forma, a análise da 

colocação correta das imagens na sequência cronológica permite-nos inferir de maneira clara quais as 

posições que as várias imagens apresentam, a variedade das disposições bem como, que argumentos 

os alunos pronunciam a cerca das suas escolhas. 
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Tipologia de ordenação/ sequencialização  

Tabela 12 - Tipologias de ordenação temporal das imagens dos pares de alunos do 6.º ano. 

Tipologia Ordenação 
Pares de alunos 
entrevistados do 6.º ano 

1 A-B-C-D-E-F-G Par n.º10: A20  e A21 
2 A-C-B-D-E-F-G Par n.º8: A15 e A16 

3 A-B-D-C-E-F-G Par n.º 5: A9 e A10 

4 A-B-D-E-C-F-G 
Par n.º7: A13 e A 14 e Par 
n.º9: A17 E A18 

5 A-C-B-E-D-F-G Par n.º11: A22 e A23 

6 A-C-E-B-D-F-G Par n.º 6: A11 e A12 

7 A-C-D-E-B-F-G Par n.º 4: A7 e A8 
8 A-C-E-D-B-F-G Par n.º 1: A1 e A2 

9 A-E-C-B-D-F-G 
Par n.º 2: A3 e A 4 e Par 
n.º12: A24 e A25 

10 A-D-C-E-B-F-G Entrevista individual: A19 
11 A-E-D-B-C-F-G Par n.º 3: A5 e A6 

 

Após a observação dos dados da tabela 12, relativamente aos alunos do 6.º ano, verificámos 

que foram apresentadas 11 tipologias de ordenação cronológica das fontes icónicas. 

No conjunto das entrevistas as ordenações mais frequentes foram a tipologia 4 (dois pares de 

alunos) e a tipologia 9 (dois pares de alunos), na medida em que foram as únicas que se repetiram nas 

opções dos alunos, no entanto não se mostraram as mais corretas, apontando-se para além destas mais 

oito tipologias diferentes, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 11. Entre todas as tipologias, foi percetível que apenas 

um dos pares de alunos, o Par n.º 10, conseguiu alcançar a ordenação correta correspondente à tipologia 

1 (A-B-C-D-E-F-G) sendo estes alunos considerados bons alunos especialmente na área da História, 

seguindo-se dois pares de alunos que apresentaram a tipologia 2 (A-C-B-D-E-F-G) e 3 (A-B-D-C-E-F-G), as 

quais se aproximaram mais da tipologia correta. Estes pares de alunos evidenciaram não só uma 

ordenação correta ou mais correta, respetivamente, como também se refletiu uma argumentação mais 

válida para as suas escolhas na ordenação temporal.  

Individualmente, a partir desta atividade de ordenação de fontes icónicas, podemos verificar que 

as situações mais duvidosas em relação às posições das imagens incidiram sobretudo entre as imagens 

do meio da sequência (B, C,D e E). Por outro lado, verificamos que pelo menos dois pares dos alunos 

entrevistados colocaram erradamente apenas duas das imagens, havendo nestes casos, trocas 

essencialmente entre as imagens B (Família Romana) e C (Família Idade Média), sendo colocada a 
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imagem B posteriormente à Imagem C (tipologia 2- A-C-B-D-E-F-G), e trocas entre a imagem C e a imagem 

D (Família do século XVII), colocando a imagem D antes da imagem C, considerando assim esta última 

mais recente (tipologia 3- A-B-D-C-E-F-G). Outro caso que podemos salientar é o que ocorreu na tipologia 

5 (A-C-B-E-D-F-G) em que o par de alunos trocou especificamente as imagens B e C e D e E. 

Com desta atividade de exploração e sequencialização de imagens conseguiu-se verificar que os 

alunos ao longo da entrevista foram alterando as suas seleções de ordenação e debatendo entre si a que 

lhes pareceu ser a mais correta. Apesar de apenas um dos pares ter alcançado a sequencialização 

correta das imagens e de existirem uma grande variedade de tipologias, todos os entrevistados 

manifestaram grande interesse em sequencializar as imagens e alguns apresentaram argumentos 

bastante válidos para a justificação das suas escolhas.  

 

Colocação correta das imagens 

 

Ao analisarmos o gráfico 4, é possível constatar que tanto a primeira imagem (Imagem A- Família 

da Pré-História) como as duas últimas imagens (imagem F- Família do Estado Novo e imagem G- Família 

do século XXI), foram as que todos os alunos colocaram na posição correta, não sendo estas alvo de 

trocas. Os 12 pares de alunos e a aluna entrevistada individualmente, reconheceram facilmente a 

imagem A, a da Pré-História, como a mais antiga, e a imagem G, a da Família do século XXI, como a 

mais recente da sequência temporal, revelando-se bastante óbvias para o conjunto de alunos, como 

manifestaram nos seus argumentos. 
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Apenas se verificaram trocas na ordem das imagens centrais da sequência (B-C-D-E), como se 

pode verificar pela visualização do gráfico 4, foram apresentadas uma grande variedade de disposições 

destas imagens pois só quatro pares de alunos colocaram na posição correta a imagem B (Família 

Romana) e a imagem C (Família da Idade Média), 2.ª e 3.ª posição respetivamente. As imagens D 

(Família do século XVII) e E (Família do século XIX), também apresentam um baixo número de 

posicionamentos corretos, uma vez que, como se pode averiguar, somente três pares de alunos as 

ordenaram corretamente. Esta heterogeneidade na sequencialização das imagens do meio, revela que 

as maiores dificuldades nas escolhas dos alunos foram nestas imagens o que se veio a comprovar com 

as suas justificações no desenrolar das entrevistas. 

 

Ordem de colocação das imagens 

Através da análise do tabela 13, procura-se inferir qual a ordem de colocação das imagens 

efetuada pelos alunos, a fim de reconhecer qual a posição em que as colocaram quando não realizaram 

a tarefa de sequencialização temporal de forma correta. 

Tabela 13 - Ordem de colocação das imagens pelos alunos do 6.ºano. 

Imagens Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 Posição 5 Posição 6 Posição 7 
1.ªImagem A 13       
2.ªImagem B  4 2 4 3   
3.ªImagem C  5 4 1 3   
4.ªImagem D  1 5 3 4   
5.ªImagem E  3 2 5 3   
6.ªImagem F      13  
7.ªImagem G       13 

 

 Como já revigoramos e como seria previsível, os alunos do 6.º ano reconheceram facilmente a 

imagem mais antiga (imagem A- Família da Pré-História) e a mais recente (imagem F- Família do Estado 

Novo e imagem G- Família do século XXI). As imagens colocadas mais incorretamente foram as imagens 

do meio da sequência, como podemos observar na tabela 13.  

 Assim, a imagem B (Família Romana) foi colocada na posição correta, 2.ª posição, apenas por 

quatro pares de alunos, em contrapartida esta foi considerada, erradamente, pelo mesmo número de 

pares de alunos mais recente do que as imagens C (Família da Idade Média) e E (Família do século XIX) 

mais especificamente. Quanto à imagem C, foi colocada de forma errada e maioritariamente, na 2.ª 

posição, sendo que cinco pares de alunos a consideraram mais antiga do que a imagem B, no entanto 
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reconhecem-na como mais antiga do que as imagens D e E. A imagem D (Família do século XVII) quando 

colocada na posição errada, ocupou principalmente a 3.ª posição, por cinco pares de alunos e a 5.ª 

posição por quatro pares de alunos. No que respeita à imagem E (Família do século XIX), a maioria dos 

alunos situou-a na 4.ª posição e na 2.ª posição, ainda que o número seja equiparável à posição correta 

(5.ªposição), considerando esta imagem como uma das mais antigas, sendo que esta foi a que suscitou 

mais dúvidas no seu posicionamento por identificarem vários marcadores de mudança ao nível da 

habitação e do vestuário, evidenciando como principal referência para a ordenação desta imagem na 

sequência cronológica a má qualidade desses marcadores temporais. 

 Tendo por base o gráfico 5, é de clara perceção que só um dos 13 pares de alunos entrevistados 

conseguiu sequencializar as sete imagens de forma correta, tendo-se verificado que a sequencialização 

das imagens se dispersou por uma significativa variedade de tipologias (tabela 12) o que se veio a 

manifestar num desempenho bastante dissemelhante dos alunos entrevistados, variando entre três e 

sete imagens ordenadas eficazmente. Nenhum dos alunos sequencializou menos de três imagens 

corretamente (4 pares de alunos), todavia estas imagens correspondem à 1ª imagem (A) e às duas 

últimas (F e G) das quais todos os pares de alunos ordenaram corretamente e sem dúvidas. 

Maioritariamente foram ordenadas de forma correta quatro das imagens, por seis pares de alunos e 

apenas dois pares de alunos conseguiram ordenar cinco das imagens das quais as trocas recaíram 

essencialmente entre as imagens B e C e C e D. 
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Processos e estratégias utilizados na sequencialização das imagens 

Como efetivado no 1.ºCEB, este ponto de análise vai focar-se nas estratégias e argumentos 

explicativos apresentados pelos alunos aquando da ordenação das imagens apresentadas nas 

entrevistas. As entrevistas no 2.º CEB tiveram as mesmas orientações que as entrevistas do 1.º CEB. 

Deste modo, num primeiro momento, os alunos foram incitados a observar as imagens enquanto as 

ordenavam e a falar sobre aquilo que as imagens mostravam e o que para eles lá estava representado. 

Num segundo momento, foram-lhes colocadas algumas questões anteriormente estruturadas as quais 

tiveram de ser reformuladas e outras acrescentadas em consonância com a ordenação das imagens e 

com as respostas que iam dando de maneira a justificarem a sequência e sobretudo justificarem por que 

razão umas lhes pareciam mais ou menos antigas do que outras. 

  

Conceções acerca da mudança histórica 

  Neste sentido, tornou-se necessário, assim como no 1.º CEB, ir de encontro à temática 

investigativa bem como ter em consideração as ideias apresentadas pelos alunos sobre mudança 

histórica e assim procuramos identificar e adaptar algumas categorias de ideias acerca da mudança em 

História, das quais nomeamos: Ideias de evolução e de diversidade na mudança, uma vez que algumas 

das respostas dos alunos para justificar a colocação das imagens recaem na melhoria evolutiva, enquanto 

outras entendem a mudança com base na diversidade. 

 

Mudança histórica com base na evolução e na diversidade  

Neste tópico, agregam-se as ideias dos alunos do 2.º CEB, que entendem a mudança ao longo 

do tempo de uma forma evolutiva e com base na diversidade, uma vez que os argumentos apresentados, 

para além de patentearem, principalmente, um crescendo na melhoria contínua a nível económico, 

social, dos materiais e da tecnologia, nesta tendência também se verificam ideias de mudança a vários 

ritmos, ou seja, a mudança com diversas direções onde os alunos são capazes de encarar a mudança 

não apenas como uma evolução podendo assim existir períodos de adaptação e permanências dessas 

mudanças (Solé, 2009; Lagarto, 2016). 

Numa primeira instância, é importante frisar que quando os pares de alunos foram questionados 

sobre as primeiras impressões que retiraram da observação das imagens no geral, todos reconheceram 

que estavam ali representadas várias famílias mas mais do que isso foram capazes de ir de encontro ao 
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do grande objetivo das entrevistas, ou seja, apontaram desde logo para a mudança, a evolução, o passar 

dos anos, o que se pode atentar a partir dos excertos que se seguem: Isto é as mudanças…Tipo são as 

famílias…sim, mas de ano para a ano. Não sei bem como dizer…mas…acho que são algumas famílias 

pelos anos. (Par n.º1). São as famílias do antigamente e de agora… Mostram como eram as roupas, as 

casas, ao longo do tempo… (Par n.º 3) A mudança dos tempos, a evolução do homem, das famílias… 

(Par n.º 4). Tem famílias antigas e famílias modernas que ao longo do tempo mudam. São todas 

diferentes. (Par n.º 6). Tem coisas da História de Portugal…mostram coisas de antigamente…famílias… 

A evolução das pessoas e das coisas. Como são tão diferentes entre umas e outras. (Par n.º 12). Mostram 

a evolução, mostra as famílias. A forma como as coisas foram evoluindo, mudaram as casas onde as 

pessoas viviam. (Par n.º 13). Como se verifica, desde o primeiro contacto com as imagens estes alunos 

expressam verbalmente a conceção de mudança embora de uma forma superficial, sustentam também 

a ideia de evolução (progresso) e refletem sobre as diferenças ocorridas ao longo dos tempos nas 

pessoas, nas habitações, no vestuário quando aludem à “ evolução das coisas”.  

Como seria espectável todos os alunos identificaram claramente a imagem mais antiga como a 

imagem A (Família da Pré-História) e a mais recente a imagem G (Família do século XXI). Para 

justificarem a posição da imagem A, na 1.ª posição, referem o período da história representativo na 

imagem (A Pré-História), como se pode rever nas respostas expostas: Isto é é…na Pré-História (Par n.º1), 

Isto é antes de cristo (Par n.º2). Outros, para além de associarem a imagem ao período da história 

também se referem a esta como representativa do momento da descoberta do fogo: São homens pré-

históricos. E se calhar quando conseguiram criar o fogo…com as pedras, supostamente porque está aqui 

o fogo. (Par n.º 4). O par n.º 5, reconhece na imagem animais característicos deste período: Porque 

mostra animais da pré-história como os mamutes e os tigres dentes de sabre. Para além destes 

argumentos algumas das justificações inferidas assumem esta imagem como própria do passado 

longínquo e um pouco deficitário usando expressões que revelam a escassez de bens materiais e 

alimentares: Porque aqui (imagem A) eram muito pobres, tinham de caçar para sobreviver (Par n.º3). 

Não tinham fogão como agora. Tinham só uma lareira. (Par n.º 5). Porque é do tempo em que ainda não 

haviam tecidos, só havia peles de animais. Não haviam casas, não havia roupa não havia os bens que 

há agora. (Par n.º6). É a Idade da Pedra…não eram muito evoluídos e não comiam quase nada (Par n.º 

11) (…) Aqueciam-se com a fogueira. (Par n.º12). Mantém-se em alguns alunos ideias de presentismo e 

de deficit nos argumentos invocados para justificar a antiguidade da imagem, usando expressões: “não 

tinham… “, “não havia” comparativamente ao presente.  
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  Quanto às explicações dadas para justificarem a posição da imagem G (Família do século XXI) 

como a mais recente os alunos apontam essencialmente, as novas tecnologias, o tipo de roupa e 

habitação característicos da atualidade e da realidade em que vivem como se pode verificar pelo relato 

do par n.º 4 e o par n.º 12 respetivamente: porque têm muitas tecnologias. E têm sofás dos nossos 

tempos de agora e tem as roupas que nós usamos agora normalmente. Só pode ser esta (imagem G), 

porque têm as novas tecnologias, uma casa moderna. A roupa também é nova, é aquilo que se usa 

agora.  

As diferenças a nível do vestuário são apontadas por grande parte dos alunos e é percetível que 

estes reconhecem especificidades de vestuário de determinadas épocas da História. Alguns, para 

justificarem a ordenação das suas imagens mencionam a precaridade do vestuário entre as imagens, 

centrando-se naquilo que existia ou não existia, como é o caso dos pares n.º6, n.º10 e n.º 12 quando 

justificam a posição da imagem A (Família da Pré-História), no início as roupas eram esfarrapadas e 

feitas de peles… é do tempo em que ainda não haviam tecidos, só havia peles de animais. Depois já se 

começa a ver e a aparecer os tecidos… 

 Relativamente ao posicionamento da imagem D (Família do século XVII) em relação à imagem 

E (Família do século XIX) o par n.º 10 recorre mais uma vez ao tipo de vestuário usado numa época 

específica e para tal dão ênfase a algumas particularidades desse vestuário e evocam personalidades da 

História de Portugal: Isto aqui (imagem D) é do tempo do Marquês de Pombal…Por causa das roupas e 

assim estas golas e rendas. E esta (imagem E) é mais perto do tempo de Salazar. 

Ainda no que diz respeito à imagem D o par n.º 8 apresenta um argumento sobre a mesma que 

demonstra a capacidade de entender que a mudança não é apenas evolutiva mas que existem 

permanências: Tipo esta (imagem D) pode ser mais antiga, mas não é porque tem aqui um rei, porque 

isto aqui até pode não ser um trono, estas cadeiras qualquer pessoa tem agora. Neste caso, apercebe-

se que o estilo das cadeiras apresentadas, nesta imagem, ainda continuam a existir, isto é 

permaneceram ao longo dos tempos. 

Em relação à imagem E (Família do século XIX), existiram bastantes dúvidas quanto à ordenação 

desta uma vez que, na maior parte dos casos em que foi colocada incorretamente na 2.ª, 3ª ou 4.ª 

posição a justificação passou por apontar a precaridade do vestuário ou da habitação ou até mesmo das 

condições de vida das pessoas como podemos verificar pela justificação dada pelo par n.º 2: Porque 

nesta (imagem E) a maneira de vestir é mais pobre, a casa em si, nota-se pelo modelo da casa que é 
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muito pobre. E também porque eles têm o bebé num cesto de palha e nós temos os berços agora, as 

coisas são mais confortáveis, por isso aquela (imagem E) é das mais antigas.  

 O par n.º 12, quanto à justificação do posicionamento desta imagem, na 2.ª posição da 

cronologia refere: é aqui (imagem E) porque as pessoas aqui ainda andam descalças (A24), tem por 

base este argumento é percetível que um dos alunos justifica a antiguidade da imagem E partindo do 

facto das pessoas representadas estarem descalças, ou seja, infere a inexistência de sapatos como razão 

para o posicionamento da imagem E na 2.ª posição, contudo o outro elemento não assume essa 

justificação válida uma vez que agora também se anda descalço dentro de casa…(par n.12). Assim, 

pode-se considerar que o aluno revê nesta imagem (E) atos da atualidade, atos ou ações que 

permaneceram ao longo dos tempos.  

Quando o par n.º 4 faz comparações entre as imagens D e E, recorrem mais uma vez às 

condições habitacionais: Nós demos há pouco tempo que as casas dos pobres só tinham duas divisões 

não era? E aqui (imagem E) parece só ter para ali uma e esta. Então esta (Imagem D) é mais moderna 

que aquela (imagem E) não é? (…) nesta (imagem D) já têm tapetes, já têm cadeirões… Quando 

constatada com este facto a A8 faz uma observação bastante plausível: Sim mas neste tempo (imagem 

E) também havia essas coisas estes (imagem E) é que são pobres. Esta observação demonstra que a 

aluna reconhece a existência de situações sociais dissemelhantes entre as pessoas representadas nas 

imagens e que dentro do mesmo período de tempo podem ocorrer uma simultaneidade de situações a 

nível social e económico, isto é, na mesma época podem coexistir realidades bem diferentes de pobreza 

ou riqueza, aplicando-se aqui a ideia de simultaneidade e de contemporaneidade.  

 O mesmo par de alunos (par n.º4), reflete ainda um argumento com base na mudança a nível 

das mentalidades quando fazem referência à imagem E: as senhoras já não se vestem assim e os bebés 

já não nascem em casa, agora nascem no hospital… desta forma referem mais uma vez a mudança a 

nível do vestuário/moda, e constatam que as condições a nível de saúde, quanto aos nascimentos em 

relação ao presente, também mudaram. 

A maior parte dos entrevistados, quando questionados sobre o que mudou entre umas imagens 

e outras imagens/ o que mudou entre as imagens ao longo do tempo, tendem a realçar a especificidade 

e as diferenças ao longo dos tempos apontando vários níveis da cultura material (vestuário, habitação, 

tecnologias…) como por exemplo, o par n.º6 destaca no seu discurso: As roupas primeiro eram feitas de 

peles de animais, depois já havia tecidos, as casas começaram a ter mobília e a roupa começou a ser 

mais requintada, depois já se veem mais materiais feitos de outras coisas e por fim já aparecem as 



 

116 
 

tecnologias. Não se limitando apenas a afirmar que algumas coisas “não haviam” mas realçam o facto 

de começarem a aparecer, este par entrevistado utilizou com frequência as palavras “mudaram ou 

mudou” e o seu discurso demonstra a ideia de sequencialidade/continuidade. O par acrescenta ainda: 

as casas mudaram, começou a haver coisas de madeira e de outros materiais, tipo ferro e acho que o 

vestuário também mudou tipo começaram a haver meias que acho que até aqui (imagem D) não havia. 

Identificando aqui, o uso de meias, um marcador de relativa contemporaneidade.  

Outros exemplos deste tipo de discurso acima descrito, que identificam a mudança em 

marcadores temporais como o vestuário, habitação e progresso tecnológico são os argumentos 

fornecidos pelos pares n.º 2, 3 e 4 quando refletem sobre as grandes mudanças entre as imagens: O 

vestuário, a habitação… Mesmo as pessoas tipo ali (imagem A) eramos tipo macacos…e isso mudou. 

(Par n.º 2). A forma de viver das pessoas, as casas.O vestuário e começaram a haver tecnologias também 

(Par n.º3).O que eu mais reparo é o vestuário… É bastante diferente…e as casas também. Ali (imagem 

A) viviam ao ar livre e depois já se começam a ver sítios bem estruturados. Vieram as tecnologias 

principalmente…E os sofás também mudaram… porque ali (imagem E) deviam ser tipo sofás de fardos 

de palha se calhar. (Par n.º 4). Quando observam a sua sequência evidenciam como principais mudanças 

o tipo de vestuário e as condições das habitações, assim como ainda fazem referência ao modo de vida 

das pessoas e há evolução do ser humano. Ao fazer referência às mudanças entre as imagens 

exploradas, o par n.º 5, também enumera e descreve aquilo que observa de diferente nas imagens mas 

também recorre a outros conhecimentos históricos acerca de acontecimentos específicos: Nesta altura 

(imagem G) começou a haver mais tecnologias…no final do tempo dos reis também começou a haver o 

comboio (…) E os instrumentos também mudaram, porque aqui (imagem A) usavam o fumo para falar 

e aqui (imagem D) já se usava o telefone daqueles fixos talvez e nesta (imagem G), já há telemóveis e 

televisão.  

Dois dos pares entrevistados quando questionados sobre o que mudou entre as imagens, para 

além de mencionarem o que outros pares já tinham frisado, foram capazes de associar alguns aspetos 

patentes da imagem D que revelam permanência, assim, o par n.º 10 explica: por exemplo, esta mobília 

houve, mas contínua a haver, só que melhorou e outra que desapareceu. As joias também …agora há, 

mas já não se vê muito como estas.  

Destas conceções de mudança, em que os alunos propendem a reconhecer as diferenças e 

mudanças a níveis da cultura material, também surgiram as tipologias de famílias quando alguns dos 

alunos inferiram que o número de pessoas nas famílias apresentadas também sofreu alterações ao longo 
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dos tempos. Este facto foi evidenciado por quatro pares de alunos que justificaram as suas escolhas e 

especificaram como principais mudanças estas evidências como podemos rever nos discursos 

apresentados: Noutras eles têm mais filhos e depois têm menos. Tipo antigamente tinham mais filhos 

do que agora (Par n.º1). (…) Antigamente era normal as pessoas terem mais filhos (…) (Par n.º 

3).Também mudou o tamanho das famílias, antes eram maiores e agora são mais pequenas agora são 

tipo 4 pessoas no máximo (Par n.º 6). Antigamente as famílias eram muito grandes. Ya, a minha avó 

tem vinte e tal irmãos (Par n.º8). Estes raciocínios demonstram que estes alunos são capazes de 

compreender certos hábitos e comportamentos, como o facto de se ter mais filhos no passado e menos 

filhos no presente que estão ligados a uma mentalidade específica de um determinado período do 

passado. 

De um modo geral, reconhecemos que os entrevistados tendem a pensar na mudança como 

evolutiva mais do que numa perspetiva de diversidade, uma vez que ainda veem o passado como 

deficitário quando comparado com o presente (presentismo). No entanto, alguns alunos conseguem 

situar-se no tempo de maneira a reconhecerem características específicas de uma época da história (Pré-

História, Monarquia, Tempo do Marquês de Pombal, Atualidade), bem como reconhecem mudanças a 

nível das mentalidades e dos comportamentos. Reconhecem situações de simultaneidade e de 

diversidade no mesmo período, assim como ritmos de evolução uns mais rápidos e outros lentos (“ainda 

se mantém”, “ainda se usa”….).  

 

4.2.2. As ideologias do Estado-Novo: Família e Educação  

Com o intuito de realizar uma análise mais ponderada acerca do tema abordado nesta sessão 

de trabalho iremos utilizar como instrumentos de recolha de dados, a articulação do diário de aula da 

sessão (D.A.27.04.2017), notas de campo (N.C.27.04.2017) e alguns registos áudio (R.A.27.04.2017) 

– instrumento 1, principalmente quando fizermos a descrição das atividades implementadas e 

posteriormente faremos uma análise mais específica ao instrumento 1.1 - ficha de registo, a partir da 

qual iremos aferir que inferências os alunos influem acerca da mudança após a implementação de 

atividades. 

 Portanto, a primeira sessão de intervenção implementada em torno do projeto teve por base a 

exploração e análise de fontes visuais e fontes objetuais das quais estavam intimamente ligadas com as 

temáticas subjacentes para este ciclo: “Mecanismos de difusão dos ideais do Estado Novo” e “Valores 
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defendidos pelo Estado Novo”, mais concretamente no que respeita à família e à educação daquela 

época de forma a contrastar com a realidade atual. 

Assim, após aludir aos aspetos tratados na sessão anterior, iniciamos a atividade a partir da 

projeção de uma imagem de um dos cartazes da “Lição de Salazar” (anexo XII), depois de deixar os 

alunos observar atentamente a imagem, passamos à exploração da mesma a partir de algumas questões 

orientadores: Alguém já viu esta imagem?, Qual será o objetivo desta imagem? (N.C.27.04.2017), ao 

que os alunos responderam: Esta imagem é do Estado Novo já a vi em algum livro (A6), Essa imagem 

mostra bem aquilo que era a família na época do Estado Novo (A21) (R.A.27.04.2017), as respostas dos 

alunos demonstram ter já alguma familiaridade com a fonte apresentada e perceberam aquilo que esta 

transmitia, assim como a conseguem localizar temporalmente a partir de informações retiradas da fonte. 

Com a exploração da imagem foi possível focar a expressão: “Deus, Pátria, Família: a trilogia da educação 

nacional.” e partindo desta, os alunos foram identificando na imagem elementos representativos de cada 

um dos valores ideológicos do Estado Novo. À medida que os alunos foram partilhando os seus 

contributos, esses elementos foram sendo sinalizados no PowerPoint. 

É importante salientar que através da análise exploratória da imagem inicial demos mais ênfase 

à exploração da família, mais precisamente à identificação dos papéis correspondentes a cada um dos 

elementos apresentados na imagem relativa à família do período do Estado Novo, para isso evocamos o 

instrumento 1, a partir do qual destacamos algumas das ideias apresentadas pelos alunos: 

a) quanto ao papel da mulher os alunos declararam: a mãe tem de fazer de comer para 

o marido (A2); ela é que tem de limpar a casa (A9); a mulher é que tem de cuidar dos filhos (A20); ela 

é que trata das tarefas domésticas (A14); (D.A./ R.A21.04.2017), os alunos através da interpretação da 

fonte conseguem perceber a condição feminina daquela época. 

b) no que concerne ao papel do filho os alunos destacaram: o filho parece que está 

fardado e a ler ou a estudar (A21), partindo desta situação outro aluno acrescentou: o filho anda na 

Mocidade Portuguesa (A20), revelando aqui a capacidade de cruzar informação com aquilo que foi 

lecionado em aulas anteriores. (R.A.27.04.2017) 

c) quanto à filha mais nova foi destacado: A menina está a brincar com panelinhas, parece 

que está a fazer como a mãe (A8) R.A (27.04.2017) (…) ela já sabe o que lhe vai tocar quando for grande 

(A6) (R.A.27.04.2017), esta constatação reflete a perceção dos alunos acerca dos hábitos que já estão 

a ser incutidos à menina desde criança. 
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d) no que concerne ao papel do pai evidenciaram: É o homem da casa, é só ele que 

trabalha e no campo (A24) (R.A.27.04.2017), assim associam o homem como o suporte da família e o 

único que sustenta a casa. 

 Posteriormente a esta análise minuciosa da imagem sobre família do período do Estado Novo, 

foi projetada uma segunda imagem representativa de uma família atual (anexo XII) e o objetivo centrou-

se na exploração desta imagem refletindo, mais uma vez, sobre os papéis que cada elemento da família 

desempenhava mas agora reportando-nos para a realidade atual. Neste momento já conseguimos apurar 

algumas reações dos alunos quando tiveram o primeiro contacto com a segunda imagem partindo dos 

dados recolhidos através do instrumento 1: Eiii! Está tudo ao contrário! (A22), Está tudo mais 

modernizado (A3), revelando já a perceção da ocorrência de mudanças. Quando realizamos a exploração 

mais específica da imagem podemos constatar algumas das ideias mais demarcadas pelos alunos acerca 

de mudança a vários níveis, para isso recorremos mais uma vez ao instrumento 1 de recolha de dados 

para atestar essas ideias: 

 a) ideias de mudança quanto ao papel da mulher: Pela imagem podemos ver que a mulher 

está achegar a casa (…) deve estar a chegar do trabalho (A23 e A21),(R.A. 27.04.2017), este contributo 

demonstra a ideia de que os alunos reconhecem a saída da mulher da domesticidade para o mundo do 

trabalho. 

 b) ideias de mudança quanto ao papel do homem: Nesta imagem o homem já cozinha, o 

meu pai por acaso também cozinha quando a minha mãe sai tarde do trabalho (A11), os alunos 

reconhecem na imagem uma representação do seu quotidiano constatando que o homem atual também 

desempenha alguns papéis que anteriormente eram específicos das mulheres. 

c) ideias de mudança quanto ao papel dos filhos: as crianças nesta imagem de agora já 

brincam mais com tablet ou no computador (A16), reflete-se aqui o contraste entre as brincadeiras 

apresentadas no imagem anterior e as brincadeiras usuais da atualidade. 

d) ideias de mudança quanto ao interior da casa: Oh professora e esta casa já tem fogão, 

televisão e outras coisas e mesmo as roupas mudaram muito (A20), para além de se referirem ás 

mudanças dos papeis de cada elemento da família, um dos alunos dá enfase aos adornos da casa tendo 

por base o progresso tecnológico. 

De maneira a introduzir a temática a cerca da escola e ensino, procedemos à mesma estrutura 

utilizada nos momentos de exploração das imagens relacionadas com a Família, no entanto, 

acrescentamos um momento de exploração de fontes objetuais aquando da análise da imagem ilustrativa 
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de uma sala de aula do Estado Novo (anexo XII) e posteriormente é que analisamos a imagem relativa a 

uma sala de aula da atualidade (anexo XII). 

Relativamente ao momento de análise da imagem de uma sala de aula do Estado Novo, a 

exploração centrou-se na descrição daquilo que estava representado na figura como podemos verificar a 

partir de alguns momentos transcritos do instrumento 1- R.A (27.04.2017): Têm um cruxifixo em cima 

do quadro (A12) (…) não têm cadernos (A7), o quadro é preto de giz (…) e parece pequeno (A23), Tinham 

batas todas iguais (A10). Para tornar este momento de exploração mais dinâmico, articulamos a 

exploração da fonte visual com alguns objetos característicos das salas de aula do Estado Novo dos 

quais: dois mapas; uma palmatória; uma caneta de tinta permanente e um tinteiro; uma ardósia e lápis 

de ardósia; cadernos de registo de professoras; manuais escolares e um atlas. Esta atividade foi realizada 

em pequenos grupos, de 3 a 4 elementos os quais realizaram uma ficha de caracterização dos objetos 

(anexo XIII) cujo objetivo passou por: identificar o nome do objeto; identificar a sua função; identificar o 

tipo de material; identificar em que contexto era utilizado e por quem era utilizado. Durante a exploração 

dos objetos foi percetível o interesse e o cuidado com que os alunos manusearam os objetos, inclusive 

apercebemo-nos de alguns momentos de chamada de atenção do porta-voz de alguns dos grupos: 

Cuidado A18 é que isto (atlas) já está mesmo velho (A15), Oh A11 pega nisso (ardósia) devagar, com 

estes objetos todo o cuidado é pouco. (A8). Olha vê lá o que se aprendia (…) estes textos eram mesmo 

estranhos (A23), e com orações e tudo para aqui (A20) (N.C.27.04.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No fim de examinarem os objetos, cada grupo fez uma breve apresentação (figura 26), do seu 

objeto de análise, tendo por base a ficha de caracterização que preencheram e outras ideias que foram 

sendo expostas através de questões orientadas pela professora estagiária. Apresentamos de seguida os 

Figura 26 - Aluno a fazer a apresentação do objeto explorado em grupo - Palmatória 
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diálogos estabelecidos aquando das apresentações dos objetos de quatro dos sete grupos, através do 

instrumento 1- N.C/R.A (27.04.2017):  

a) Palmatória: A21:Este objeto chama-se palmatória, ou menina dos cinco olhos por ter estes 

buraquinhos aqui. É feita de madeira e era usada pela professora. Isto servia para castigar os 

alunos, ainda bem que já não há (…), e também batiam nos alunos que se portavam mal e 

naqueles que não sabiam a matéria. 

A20: O meu pai ainda me contou que levava com isso quando não sabia a tabuada (…) 

Professora: E agora quando são castigados o que acontece? 

A10: Agora nós poucas vezes somos castigados cá na escola.  

A24: Nem sequer nos podem bater com a mão o que fará com isso. 

A7: Isto devia ser muito doloroso é que é mesmo duro e ainda é pesado. 

A15: Até gostava de experimentar para ver se doía muito (…) 

b) Mapas escolares: A6: Isto são mapas escolares e como agora, serviam para ver onde são 

as terras, as localidades, as cidades e assim… 

A10: Mas este servia mais para a professora ensinar os rios e as montanhas, e aquele servia 

mais para mostrar as colónias de Portugal na altura do Estado Novo. 

A6: Eles são feitos de tecido mas tem uma espécie de papel por cima e para se segurar tem este 

cordão preso nesta barrinha de madeira.  

Professora: E agora ainda se usam esses mapas? 

A6: Não se usam destes, porque estes já são muito antigos e estão desatualizados. Agora quando 

vimos algum mapa é no quadro projetado. 

A22: Ou nos manuais também mas para ver melhor a professora procura na net e depois é só 

projetar (…) 

c) Ardósia e lápis de ardósia: A8: Ora bem como se pode ver isto é uma ardósia, era assim 

que lhe chamavam. E servia como o nosso caderno de agora, para fazer exercícios e escrever 

tópicos das aulas com este lápis próprio que parece feito de carvão ou pedra. 

A9: (…) Era usado pelos alunos na sala de aula e em casa para os trabalhos de casa (…)  

Professora: Já viram o que era passarem a matéria para uma ardósia? 



 

122 
 

A8: Pois…não era fácil (…) Felizmente, agora escrevemos nos cadernos de cada disciplina e nos 

livros e temos lápis e canetas (…)  

A16: Agora até há escolas em que os alunos escrevem nos tablets em vez do caderno (…) 

d) Caderno de registo de uma professora: A4: Este é um caderno de registo de uma 

professora e servia para fazer os sumários das aulas, para fazer o plano das aulas e descrever 

os elementos didáticos que ia usar. 

A14: Era uma espécie de livro de ponto e agenda pelo que nos pareceu. 

A1: Isto é uma relíquia, tem a data de 1960 (…) 

A4: Era feito de cartão na capa e também está plastificado. No seu interior tem folhas com 

espaços para pôr a data, escrever e outras coisas como bonequinhos autocolantes, 

desenhos…pelo que parece era usado na escola mas também em casa pela professora para 

planear as aulas. 

Professora: Acham que agora ainda é usado este tipo de instrumento? 

A14: Acho que sim… pelo menos como agenda…para apontar as coisas mais importantes (…) 

A4: Mas…com as novas tecnologias, estas coisas já nem se usam muito, a professora até escreve 

o sumário e faz a chamada pelo computador e as planificações das aulas também e marcar 

testes é tudo feito no PC (…) (A4). 

Com este momento conseguimos levar os alunos a questionar as fontes objetuais e a promover 

nos alunos a evidência histórica, a empatia histórica, assim como a significância histórica atribuída a 

cada um destes objetos. Apercebemo-nos das ideias de mudança que os alunos construíram a partir da 

exploração deste tipo de fontes. Assim, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer e contactar com 

cada um dos objetos disponibilizados, aproximando-se da realidade vivida na sala de aula no período 

histórico em estudo, relacionando o objeto com o contexto da época bem como, aperceberem-se das 

grandes mudanças que ocorreram neste contexto, como podemos verificar pelos comentários 

supramencionados onde os alunos atestam principalmente a mudança com base na cultura material, na 

mudança de mentalidade e no progresso tecnológico. De maneira a dar a conhecer esta atividade à 

comunidade educativa, edificamos uma exposição destes objetos, juntamente com as fichas de 

caracterização dos mesmos elaborados pelos alunos, na biblioteca escolar (figuras 27 e 28).  
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Após esta exploração dos objetos, procedemos à apresentação de uma imagem de uma sala de 

aula atual (sala de aula dos alunos) (anexo XII) e em grande grupo, mais uma vez, repetimos o processo 

de análise que havíamos realizado em torno das imagens anteriores. Deste modo, os alunos fizeram uma 

análise um pouco descritiva da imagem mas automaticamente procederam à comparação de alguns 

aspetos entre esta imagem e a imagem relativa à sala de aula do período do Estado Novo. Assim, 

asseveramos, a partir de transcrições do instrumento 1, algumas das observações proferidas pelos 

alunos principalmente no que respeita ao material e ornamento da sala de aula: Já se vê cadernos (A14) 

… e estojos (A18) (…) e temos ali o projetor (A17) (…) já não há aquela coisa do chão…(A15)…o estrado 

(A6), já não vimos a cruz de jesus (A20)…agora já temos os computadores (…) pois naquela época ainda 

não havia (A15). (R.A.27.04.2017) 

De forma a consolidar as aprendizagens de toda a sessão de intervenção, passamos à realização 

de uma ficha de trabalho - instrumento 1.1 (anexo XIV) a qual teve como objetivo primordial a 

identificação das mudanças que ocorreram quer ao nível familiar quer ao nível do meio escolar desde o 

período do Estado Novo até à atualidade, tendo por base as fontes exploradas e os documentos que 

acompanharam a ficha. A este instrumento responderam um total de 25 alunos, o qual era composto 

por duas questões: Questão 1.1- Após a exploração das figuras 1 e 2 e dos teus conhecimentos, indica 

que mudanças ocorreram no quotidiano das famílias portuguesas; Questão 2.1- Tendo por base as 

figuras 3 e 4, os documentos 1 e 2, e os objetos explorados na aula, refere as principais mudanças que 

ocorreram na educação e na escola. 

 Para analisar os dados subjacentes no instrumento 1.1 procedemos a uma categorização das 

respostas dos alunos conforme a tabela 14 e de seguida procuramos fazer uma análise mais qualitativa 

Figura 27 - Exposição na biblioteca escolar dos objetos 
representativos da sala de aula do Estado Novo 

Figura 28 - Exposição na biblioteca escolar dos objetos 
representativos da sala de aula do Estado Novo 
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conforme as categorias dando alguns exemplos das respostas oferecidas pelos discentes às duas 

questões colocadas.  

Tabela 14 - Categorização das respostas dos alunos ao instrumento 1.1 (25 alunos) 

Categorias Descritores 
N.º de ocorrências 

Questão 
1.1 

Questão 
2.1 

Inferência 
fragmentada ou 

vaga 

Respostas sem uma estrutura lógica, confusas no que 
diz respeito às ideias expostas, apesar de existir uma 
explicação, ainda que insuficiente, no que respeita à 
mudança. 

3 11 

Inferência 
cópia- cola 

Respostas em que a ideia de mudança está subjacente 
a pequenos excertos copiados das fontes fornecidas 
para explicar a mudança. 

- 2 

Inferência 
descritiva 

Respostas onde se denota uma descrição detalhada 
das fontes icónicas, com enumeração daquilo que 
observam ou retiram das fontes, identificando 
elementos, situações ou vivências do passado e logo 
de seguida contrapõem com aquilo que que é próprio 
da atualidade. 

16 6 

Inferência 
cruzada e 

contextualizada 

Respostas que expressam ideias de mudança ao nível 
do progresso tecnológico, mas também dos 
comportamentos e mentalidade a partir das 
constatações observadas nas fontes icónicas e 
escritas. 

6 6 

TOTAL 25 25 
 

Como colocamos ambas as questões categorizadas na mesma tabela, visto que assistimos 

apenas a uma das categorias que não se revê nas respostas apresentadas pelos alunos para a questão 

1.1.- Inferência cópia- cola, a análise que vamos fazer será articulada entre ambas as questões, 

apresentando inicialmente a categoria a analisar e seguidamente expomos um exemplo de cada uma 

das respostas inseridas nas categorias para a questão 1.1 e 2.1 respetivamente. 

No que se refere à categoria Inferência fragmentada ou vaga, houve uma grande 

heterogeneidade no que diz respeito ao número de ocorrências entre as respostas à primeira e à segunda 

questão. Confirmamos que apenas 3 das respostas, à questão 1.1, correspondem a esta categoria e 11 

das ocorrências corresponderam a respostas à questão 2.1. As respostas que cabem neste grupo 

refletem uma estrutura pouco articulada, cujas ideias apresentadas não transmitem clareza, no entanto 

são apresentadas algumas ideias acerca de mudança, como se pode verificar nos exemplos que se 

seguem: 
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a) exemplo de resposta à questão 1.1: O homem na atualidade já pode fazer tarefas 

domésticas ao contrário do período do Estado Novo. As raparigas já tem direito a mais anos de 

escola na atualidade. No período do Estado Novo, os rapazes e as raparigas dos 7 aos 14 anos 

eram obrigados a andar na mocidade portuguesa. No período do Estado Novo a mulher 

encarregava-se das tarefas domésticas. (A23) 

Como se pode verificar, apesar deste aluno fazer algumas comparações entre o período do 

Estado Novo e a atualidade, a resposta evidencia uma estrutura desorganizada quando volta a focar em 

aspetos específicos do período do Estado Novo, no entanto, aparenta uma pequena noção da ocorrência 

de mudanças principalmente no que diz respeito à mudança de mentalidades relativamente ao papel do 

homem no lar e ainda faz um pequeno apontamento à situação escolar feminina porém um pouco 

descontextualizada daquilo que era solicitado na questão. 

b) exemplo de resposta à questão 2.1: As principais mudanças na escola eram que não se 

utilizava turmas mistas, tinha que ser só rapazes ou raparigas, eram muito religiosos, tinham 3 

símbolos alinhados (…) tinham uma palmatória para quem não asserta-se ou se porta-se mal 

(A16) 

Esta resposta enuncia uma clara destruturação das ideias apresentadas, pois inicialmente ainda 

se prevê uma referência às principais mudanças, no entanto acaba por não as identificar integralmente 

de uma forma coesa. 

Na categoria Inferência cópia-cola, integramos apenas duas respostas onde os alunos 

simplesmente copiam literalmente as informações presentes nas fontes escritas, detetando-se a 

incapacidade de cruzar e selecionar informações das várias fontes fornecidas. O exemplo que 

apresentamos constitui uma das respostas que compõem este pequeno grupo que se verifica apenas na 

resposta à questão 2.1:  

Os rapazes e raparigas frequentavam escolas diferentes e a escola começava às 9 horas e 

acabava às 17h e só havia um intervalo no almoço. Havia uma ardósia que substituía os cadernos 

de agora. Quando entravam na sala de aula tinham que cantar o hino nacional. Os professores 

aplicavam castigos com frequência castigos corporais. (A14) 

Como se verifica este aluno não se preocupa em interpretar as fontes fornecidas, copiando a 

maior parte dos excertos do documento (Doc.2 do instrumento 1.2), à exceção da frase, Havia uma 

ardósia que substituía os cadernos de agora, que para além de ser o único ponto da resposta que 
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evidencia a mudança face ao material que veio substituir o anterior é uma informação que o aluno 

possivelmente transferiu aquando da exploração dos objetos antigos. 

As respostas inseridas na categoria – Inferência descritiva, tiveram uma grande expressão 

principalmente nas respostas à primeira questão (1.1), sendo que 16 dos alunos tenderam a utilizar uma 

estrutura escrita organizada por descrições específicas baseadas naquilo que está à vista, isto é, fazem 

uma descrição daquilo que estão a ver numa e noutra fonte, cruzando a informação de ambas sem 

grandes análises e interpretações, preocupam-se principalmente em enumerar aspetos e a conceber 

comparações entre as fontes facultadas, como exemplos deste tipo de resposta apresentamos os 

seguintes textos: 

a) exemplo de resposta à questão 1.1: As mudanças que eu vejo a partir das figuras são: 

a estrutura da cozinha, a da figura 2 está mais moderna em relação à da figura 1. Na figura 1 o 

pai chega do trabalho cansado, a mãe cozinha, o filho estudo e a filha mais nova brinca (…). Na 

figura 2 já se vê que as coisas mudaram pois é a mãe que chega cansada do trabalho e o pai 

está a cozinhar, a filha mais nova está a estudar e já se vê uma televisão coisa que na figura 1 

não existe dentro de casa. (A17) 

b) exemplo de resposta à questão 2.1: Antigamente as turmas não podiam ser mistas e 

agora são. (…) Antigamente haviam muitos alunos e agora reduziram o número. (…) Antigamente 

o quadro era de uma pedra específica e escrevia-se com giz já que agora é um quadro de plástico 

e escreve-se com marcadores (…) Antigamente as mochilas eram sacos de sarapilheira e agora 

são de tecido. (…) Antigamente não existiam projetores e agora sim (…) (A3) 

Os exemplos apresentados exibem uma estrutura de resposta com alguma articulação, contudo 

verifica-se uma grande fixação em redigir uma resposta com base na comparação descritiva de vários 

aspetos patenteados nas fontes, principalmente nas respostas à questão 1.2. assistimos a um relato 

detalhado de todos os aspetos que podem ser equiparados entre uma e outra imagem, já na resposta à 

questão 2.1. revemos uma conexão cruzada entre a informação das fontes fornecidas e alguns 

conhecimentos dos alunos, mas são respostas baseadas em enumerações constantes. Como podemos 

apurar, as respostas às duas questões tendem a identificar a mudança a vários níveis no entanto de uma 

forma bastante superficial. 
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  Por fim, a última categoria corresponde às Inferências cruzada e contextualizada, dentro 

deste grupo abarcamos as repostas de seis alunos para ambas as questões, esta categoria compreende 

respostas onde os alunos evidenciam apenas as principais mudanças que apuraram através das fontes 

fornecidas embora não as descrevam ou identifiquem, fazem mais referência às mudanças com um 

olhar sobre a atualidade. Um dos exemplos de cada resposta apresenta-se de seguida: 

 

a) exemplo resposta à questão 1.1: Houve mudanças porque a mulher também já pode ir 

trabalhar, o homem já ajudava a mulher nas tarefas domésticas (…) apareceu a tecnologia, 

computadores, tablets e telemóveis. As casas ficaram diferentes porque há fogão, frigorifico, 

máquinas de lavar a louça e a roupa, etc… Do Estado Novo para agora as coisas mudaram muito 

principalmente nas casas e nas tarefas do ser humano. (A1). 

b) exemplo resposta à questão 2.1: Agora os rapazes e as raparigas já podem estudar 

juntos, os professores já não batem nos alunos, a escola já é obrigatória até ao 12.º ano, temos 

intervalos de meia hora, 15 ou 10 minutos. As disciplinas também mudaram (…) Já não é 

obrigatório andar na catequese nem rezar na escola. 

 Nos exemplos apresentados denota-se que os alunos fazem um apanhado das ideias principais 

acerca de mudança e procuram sintetizar bastante as suas respostas, enumerando as suas inferências 

em pequenas frases. 

 Após esta análise, podemos constatar que estes alunos apresentam algumas ideias acerca da 

mudança em história, no entanto na sua grande maioria, para aferirem as principais mudanças nos 

campos que foram abordados, tendem a fazer comparações muito robustas e detalhadas entre o tempo 

passado em estudo e a atualidade sem descortinarem aspetos mais evidentes, por outro lado, 

conseguem fazer uma distinção temporal entre aquilo que pertence ao passado e aquilo que pertence à 

atualidade. Apesar das respostas não serem muito congruentes, as principais mudanças assinaladas 

correspondem à mudança das mentalidades no que diz respeito ao papel feminino e ao papel masculino 

na sociedade, assim como a mudança a nível do método de ensino. As respostas integradas na categoria 

Inferências genéricas, foram as que mais transmitiram a ideia de mudança com base no progresso 

tecnológico e da cultura material.  

Fazendo agora uma constatação geral desta análise, englobando todos os instrumentos de 

análise utilizados nesta sessão de intervenção é evidente que estes alunos apresentam uma grande 
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dificuldade no que diz respeito à construção de respostas e articulação de ideias quando fazem tarefas 

de papel e lápis articuladas com a interpretação de fontes, demonstrando mais à vontade quando 

questionados oralmente, apresentando inferências mais ricas e articuladas. Deste modo, emerge uma 

clara necessidade de explorar e realizar mais este tipo de estratégias pedagógicas de interpretação de 

fontes diversificadas. 

 

4.2.3. O Estado Novo: A vida quotidiana antes e após o 25 de abril de 1974  

A estrutura desta sessão de intervenção incidiu essencialmente na visualização e análise de um 

documentário figurativo daquilo que era a vida dos portugueses antes e após do 25 de abril. A atividade 

teve como principais objetivos mostrar aos alunos as realidades vividas no período do regime ditatorial 

salazarista de forma a estes estabelecerem comparações entre o passado e o presente através da 

exploração da fonte audiovisual e, posteriormente, reconhecerem as mudanças e permanências que 

ocorreram relativas à sociedade portuguesa. 

Para efeitos de análise mais detalhada desta sessão recorremos ao instrumento 2 – articulação 

entre o Diário de Aula da sessão de intervenção (D.A.02.05.2017), Notas de Campo (N.C.02.05.2017), 

Registos Áudio (R.A.02.05.2017), principalmente para contextualizar e descrever a sessão, 

posteriormente faremos uma contestação dos dados relativos às fichas de trabalho- instrumento 2.1- 

propostas para esta sessão, as quais consentiram afirmar as conceções que os alunos têm acerca da 

mudança após uma atividade fundamentada na visualização e exploração de uma fonte audiovisual. 

 Antes de dar inicio à sessão, fez-se uma breve alusão aos conteúdos tratados na aula anterior e 

alguns alunos partilharam as entrevistas que tinham sido propostas para trabalho de casa na aula 

anterior sobre as vivências de uma familiar no período do Estado Novo.  

 O momento da visualização e análise do vídeo abarcou a maior parte da sessão de intervenção. 

Depois de falar com a professora cooperante chegamos ao consenso que seria melhor fazer a divisão do 

vídeo em três partes uma vez que este era um pouco extenso. Assim, a cada paragem do vídeo foram 

discutidas e registadas no quadro, em grande grupo, e a partir dos contributos dos alunos, as ideias 

principais de cada momento estruturante e desta forma, tornou-se mais fácil para os alunos assimilarem 

todo o conteúdo abordado no documentário. 

No primeiro momento de paragem do documentário, as ideias assinaladas partiram de uma 

questão geradora: Depois de visualizarem esta parte que ideias podemos levantar acerca da realidade 

vivida? (R.A.02.05.2017), as respostas dos alunos focaram essencialmente as ideias que se seguem: 
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Nasciam muitos bebés mas também morriam porque dantes não havia condições (A14), E aquela 

senhora que disse que com trinta e tal anos já tinha cinco filho, onde é que isso já se viu agora (A15), O 

pior era comer sardinhas e vinho logo de manhã e muitos nem comiam (A6)…pois  a minha avó dizia 

que dantes uma sardinha era para três (A21)(…) agora até sobra comida (A15) (R.A.02.05.2017). Como 

podemos atestar, os alunos no seu discurso inferem algumas conceções de mudança linear quando 

apontam ideias que contrastaram com a atualidade como porque dantes não havia condições, onde é 

que isso já se viu agora. Agora até sobra comida, articulando até fontes orais recebidas por familiares 

como no caso do A21, conseguindo identificar várias temáticas presentes no vídeo, os nascimentos e a 

mortalidade infantil, a alimentação e o elevado número de filhos. (N.C.02.05.2017) 

 As ideias atestadas na segunda parte do documentário focaram-se nas principais atividades 

económicas praticadas naquela época, a agricultura e a pesca, no elevado número de analfabetos, o 

fraco desenvolvimento dos transportes, a inexistência de água canalizada e eletricidade e a falta de 

serviços de saúde, educação, correios e bancos (N.C.02.05.2017). É de reparar que os alunos ao 

apontarem estas ideias, automaticamente fazem comparações com a sua realidade evidenciando 

algumas mudanças ainda que de uma forma não ponderada como podemos atestar a partir dos 

seguintes comentários extraídos de um diálogo expressado no instrumento 2- (D.A/ R.A.02.05.2017): 

Como é possível viver sem água e sem luz em casa…(A4) (…) agora se faltar a luz já nem temos aulas 

(A18), Antigamente tinha de se ir buscar água à fonte e agora é só abrir a torneira (A6) A escola dantes 

não era obrigatória por isso havia muitos analfabetos e agora já temos de andar aqui até ao 12.º ano. 

(A20), Dantes não havia mesmo nada isto evoluiu mesmo, agora temos carros, motas, autocarros, 

comboio tudo para andar para trás e para a frente (A10), Olha o que era termos de ir para a pesca ou 

para o campo trabalhar (…) (A21), Agora vamos todos para o desemprego é isso (A23). 

 Na última parte do documentário foram salientados aspetos que dizem respeito aos ideias 

defendidos pelo regime salazarista, às liberdades limitadas - censura, à obrigação dos jovens irem para 

a guerra colonial (N.C.02.05.2017), neste momento podemos averiguar alguns argumentos dos alunos, 

retirados do instrumento 2 (D.A/R.A 02.05.2017), onde sobressaem algumas ideias de mudança: Havia 

muita censura, não se podia publicar nada de mal (A1) (…) agora temos liberdades demais (…)( A6), Era 

obrigatório ir para a guerra de África aos 18 anos e agora nem sequer se é obrigado a ir para a tropa (…) 

(A15), (…) e não se tinha muitos direitos, só depois do 25 de abril é que se começou a votar. (A4). 
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 Como podemos verificar, durante as várias paragens do vídeo foram debatidos alguns temas 

comparativamente com a realidade vivida pelos alunos, estes momentos proporcionaram vários 

confrontos de ideias através da análise superficial de alguns dos comentários aferidos.   

Após a visualização do documentário e uma breve reflexão sobre o mesmo, distribuiu-se uma 

ficha de trabalho - instrumento 2.1 (anexo XV) – cujo objetivo centrou-se em proporcionar aos alunos a 

consolidação das conjeturas apreendidas durante a visualização e análise do documentário. Como 

objetivo investigativo, pretendemos apurar a capacidade dos alunos identificarem as principais mudanças 

patentes na vida de hoje em dia, comparativamente com a realidade que conheceram de Portugal à 

cerca de 70 anos atrás, sendo que todas as questões foram direcionadas para este mesmo ponto - a 

conceção da mudança entre dois períodos distintos tendo por base tanto o documentário, como no caso 

de algumas questões o uso de outras fontes e conhecimentos.  

Para a análise da atividade de papel e lápis designada instrumento 2.1 -“Como era a vida dos 

portugueses antigamente, período do Estado Novo, e como é na atualidade?”, iremos analisar as 

respostas dos 23 alunos participantes a sete das nove questões que englobam a ficha, tendo por base o 

conjunto de categorias conforme apresentamos na tabela 15 e posteriormente apresentamos uma 

análise recorrendo a um exemplo de um relato correspondente a cada categoria.
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Tabela 15 - Distribuição das respostas dos alunos por categorias, às questões 2.1, 3.1, 3.1.1, 4,5, 6 e 9 do instrumento 2.1 

*apenas 23 alunos entregaram a ficha de trabalho. 

 

 

Categorias 

 

Descritores 

Q.2.1 Q.3.1 Q.3.1.1 Q.4.1 Q.5 Q.6 Q.9 

Número de ocorrências  

Não responde Ausência de resposta. - - - - 2 1 1 

Inferências vagas Repostas onde os alunos apresentam ideias completamente destruturadas, que revelam incongruências e insuficiente 

explicação no que corresponde à conceção e identificação de mudanças. 

9 3 8 5 6 3 3 

Inferências 

genéricas válidas 

Respostas onde os alunos evidenciam uma tentativa de inferir a ocorrência de mudanças, veiculando apenas informações 

superficiais e de um ponto de vista geral. Incluímos também nesta categoria, discursos que se baseiam nos próprios 

conhecimentos e /ou na interpretação das fontes disponibilizadas. 

6 11 9 8 11 11 9 

Inferências 

detalhadas 

Repostas em que os alunos apontam para uma tentativa de inferir conhecimento acerca de mudança, partindo de detalhes 

mais concretos presentes nas fontes disponibilizadas (visuais e audiovisuais), denotando-se também em alguns casos uma 

tendência descritiva e linear, constatada a partir da reprodução de relatos com base em informações veiculadas pelas 

fontes (visuais, audiovisuais), mobilizando e articulando essas agnições com outros conhecimentos pessoais ou do senso 

comum.  

6 5 4 7 2 7 7 

Inferências 

contextualizadas 

Respostas que evidenciam uma interpretação mais elaborada das fontes exploradas e fornecidas, sustentadas e articuladas 

por conhecimentos prévios e inferências pessoais, aclarando de forma mais particular algumas das ocorrências de 

mudança identificadas ao longo dos tempos. 

2 4 2 3 2 1 3 

TOTAL 23* 



 

 

 
 

Em relação à questão 2.1.”Comparativamente com a atualidade, que mudanças ocorreram ao 

nível da natalidade, fecundidade e mortalidade infantil?”, relacionava-se com o levantamento das 

inferências que os alunos eram capazes de fazer, partindo da exploração das fontes fornecidas (visuais 

e audiovisuais), incitando numa análise cruzada destas e possivelmente à mobilização de outros 

conhecimentos. 

Constatamos portanto, que as respostas de nove alunos se inseriram na categoria Inferência 

vaga, os quais não revelaram uma posição clara perante os propósitos estabelecidos para esta questão, 

assim como não estabeleceram um relato coeso, limitando-se a um tipo de explicação escasso e por 

vezes sem aclarar conceções ligadas à mudança, que podemos verificar no exemplo que se segue: 

“A natalidade foi baixando cada ano e a mesma situação com a fecundidade e mortalidade 

infantil, porque a higiene mudou.”(A9) 

 Por outro lado, seis dos discentes mostram uma tentativa de inferir a ocorrência de mudanças, 

divulgando apenas abordagens bastante superficiais assentes em ideias próprias, porém revê-se em 

alguns casos a interseção de aspetos simplistas atentados nas fontes disponíveis (visuais e audiovisuais) 

que consideramos Inferências genéricas válidas, como nos corroboram os seguintes excertos:  

No ano de 1960, relativamente à taxa de natalidade, fecundidade e mortalidade infantil, 

diminuíram porque ao passar dos anos Portugal foi melhorando os serviços de saúde e a 

assistência. (A24)  

As taxas foram diminuindo e começou a haver preservativo e pilula e melhores condições 

médicas (A23). 

O mesmo número de alunos (6) também se enquadraram num nível mais avançado, 

Inferências detalhadas, os alunos traçam ideias de mudança a partir de detalhes mais observados 

nas fontes articulando essas descrições com fundamentos do censo comum. Veja-se o exemplo seguinte: 

“Ao nível da natalidade desde antigamente até agora o número de nascimentos e a fecundidade 

têm diminuído, como podemos ver temos valores altos no inicio (1960) e valores mais baixos no 

fim (2005) dos gráficos devido aos métodos de prevenir a gravidez como a pilula e os 

preservativos. A mortalidade infantil também tem diminuído, como se vê no gráfico em 1960 

tinha-se mais de 77% e em 2016 só 3,2%, isto porque antes as pessoas eram pobres e tinham 

os filhos em casa e agora têm no hospital.”(A3) 
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 Como se revê na  tabela acima, apenas dois alunos se integram na categoria mais sofisticada 

no que toca à enunciação inferencial, Inferência contextualizada, este grupo integra interpretações 

mais elaboradas tanto ao nível da interpretação das fontes como no que respeita à integração dos seus 

próprios conhecimentos para explicar a mudança, tal como podemos atestar pelo exemplo: 

“Como se vê pelos gráficos, agora nascem muito menos crianças, agora as pessoas têm menos 

filhos porque agora há mais métodos de prevenir a gravidez (pilula, preservativo etc…), as 

pessoas, atualmente, começam a ir trabalhar com mais idade e para ter um filho é preciso estar 

bem de dinheiro. A taxa de mortalidade também tem baixado porque agora as crianças nascem 

“obrigatoriamente” nos hospitais e mesmo em suas casas têm mais condições e não morrem 

tanto por terem estes cuidados de saúde e higiene melhores.” (A13) 

A partir desta análise é notório que os alunos encaram esta questão de uma forma satisfatória 

apesar de alguns dos discentes apresentarem ideias pouco articuladas e claras àquilo que era previsto 

responder na questão. Outros apresentaram algumas ideias de mudança relativamente às temáticas 

abordadas. Neste seguimento é possível fazer um apanhado geral das mudanças mais evidenciadas 

pelos alunos quando tentam explicar/justificar a descida das taxas de natalidade, fecundidade e 

mortalidade infantil: aparecimento dos meios de contraceção, melhorias a nível da assistência dos 

serviços de saúde e a melhor higienização.  

Relativamente à questão 3.1. Com base no que ouviste no documentário e na figura 1 como era 

a agricultura nos anos 50 em Portugal? E agora? A agricultura sofreu mudanças? Justifica a tua resposta 

e à questão 3.1.1. A maior parte da população trabalhava na agricultura (figura1) e na pesca (figura2) e 

hoje em dia, na tua opinião isso ainda acontece? Justifica a tua resposta.”, como ambas as questões 

estão intimamente relacionadas com a temática acerca das atividades económicas, deliberámos em 

fazer uma análise conjunta apresentando em cada uma das categorias, um exemplo de resposta para 

cada uma das questões.  

Todos os alunos responderam às questões em causa, apontando-se apenas três ocorrências na 

categoria, Inferência vaga, para a questão 3.1, e oito ocorrências para a questão 3.1.1, nas quais os 

alunos divulgaram algumas incongruidades no que se refere a aspetos estruturais ou delinearam relatos 

não coerentes com aquilo que era expectável responder, como por exemplo: 
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a) exemplo de resposta à questão 3.1: “Era pobre e tratavam dos seus animais e da 

pescaria. Não está muito pobre mas continuamos a ser. Sim porque começou a haver 

máquinas.”(A19) 

b) exemplo de resposta à questão 3.1.1: “Não porque as pessoas tinham mais experiência 

o que ajuda no trabalho mais moderno (A5) Acho que sim, porque o peixe e a carne faz bem à 

nossa boa alimentação.”(A11) 

 Noutra instância mais aprimorada que a supramencionada, Inferências genéricas válidas, 

posicionaram-se onze das repostas à questão 3.1 e nove respostas da questão 3.1.1. é notório que os 

alunos fazem referência às mudanças dando enfase à modernização das atividades económicas a nível 

tecnológico e económico embora de forma pouco sustentada e simplista, atendemos aos exemplos: 

a) exemplo de resposta à questão 3.1. “A agricultura era um trabalho muito frequentado, 

eram usados os carros de bois, o que sofreu mudanças pois passou a usar-se máquinas.” (A17) 

b) exemplo de resposta à questão 3.1.1. “Não, pois agora a maior parte da população 

trabalha em serviços públicos. A agricultura e a pesca está a ficar sem pessoas porque não dá 

muito dinheiro.” (A21)  

 Para as questões 3.1 e 3.1.1, quatro e cinco alunos, respetivamente, apresentaram respostas 

com mais particularidades, traçando uma abordagem mais significativa no que corresponde às 

mudanças identificadas, das quais incluímos na categoria Inferência detalhada, vejamos: 

a) exemplo de resposta à questão 3.1. Sim sofreu mudanças, agora há químicos e 

máquinas agrícolas, etc. Na atualidade há tecnologias, o que permite um trabalho menos duro 

e cansativo e mais rápido. (A25) 

b) exemplo de resposta à questão 3.1.1. Acho que sim, mas há poucas pessoas agora a 

fazê-lo porque esse tipo de trabalhos cansam muito e não têm muito lucro. Agora há trabalhos 

que dão mais lucro e são menos cansativos como médicos, juízes etc…(A25) 

 

Num nível inferencial mais sofisticado, Inferência contextualizada, destacamos para a 

questão 3.1, quatro ocorrências e para a questão 3.1.1 apenas duas, estes relatos expressam uma 

leitura mais elaborada, sustentada nas fontes mas também na articulação de conhecimentos adquiridos 

aquando da exploração da parte do documentário que integrou temáticas relativas às atividades 
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económicas, fazendo uma apreciação tendo em conta o contexto da época e o contexto atual, como 

averiguamos a partir dos exemplos:  

a) exemplo de resposta à questão 3.1. Nos anos 50, as pessoas trabalhavam de sol a sol. 

Homens e mulheres usavam a sua força no cultivo da terra. Alguns animais ajudavam nesse 

trabalho (carros de bois).Agora já há menos pessoas a dedicar-se à agricultura e há muitas 

máquinas para ajudar no cultivo e plantação dos campos. Hoje a agricultura tornou-se uma 

atividade menos cansativa para o homem pelo avanço das tecnologias desta atividade.(A21) 

b) exemplo de resposta à questão 3.1.1.Não, acho que isso já não acontece. Hoje a maior 

parte da população portuguesa estuda até mais tarde e segue outros ramos de atividade como 

o ensino, as engenharias, medicina, etc…Hoje em dia as pessoas têm mais facilidade em 

escolher uma profissão que lhes dê prazer em fazer. Antigamente isso era impensável pois havia 

menos possibilidades económicas para pôr os filhos a estudar e por isso tinham de ir para o 

campo desde cedo. Agora também os ramos da indústria têm muitos trabalhadores. (A16) 

Nesta análise apercebemo-nos que os discentes não apresentam noções erradas acerca da 

mudança, mas sim diferentes perceções de mudança através das fontes são capazes de inferir 

conceções de mudança a vários níveis, destacando essencialmente mudanças com base no progresso e 

continuidade uma vez que os relatos exibidos, especialmente os mais sofisticados, dão expressividade a 

mudanças relacionadas com o avanço tecnológico comparando com a substituição da força animal e 

humana pelas máquinas, demonstrando ainda preocupação em contextualizar as épocas (passado-

presente) tanto no que se refere às atividades económicas em si, como à parte económica e social que 

as envolve. 

  A propósito da questão 4.1 “Na tua opinião, o que aconteceu na sociedade portuguesa para a 

taxa de analfabetismo, em Portugal, baixar acentuadamente desde 1960 até aos nossos dias? “, 

pretendíamos mais uma vez levar os alunos a refletir acerca da mudança, mas desta vez no âmbito do 

ensino /alfabetização ao longo dos tempos, através da análise do gráfico que acompanhou a questão e 

perceber se os alunos eram capazes de articular essa informação com outros conhecimentos subjacentes 

a este tema aquando da visualização e exploração da fonte audiovisual. 

 Como podemos contatar pelo quadro x, não existiram ausências de respostas a esta questão. 

No grupo de respostas menos compostas, inferências vagas, assistimos a cinco respostas onde os 

alunos se limitaram a descrever de uma forma pouco especifica aquilo que estava patente no gráfico 
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como por exemplo: “As raparigas é que tinham mais analfabetismo.” (A11), e por outro lado, assistimos 

a respostas destruturadas e sem clareza naquilo que queriam transmitir como podemos contatar a partir 

do exemplo: 

 “Como só havia escolas gratuitas as crianças puderam frequentá-las.” ( A5) 

 O maior número de ocorrências (8) verificou-se na categoria de análise, Inferências genéricas 

válidas, em que os alunos inferem ideias de mudança, no entanto de uma forma bastante superficial, 

recorrendo a poucos pormenores, como se denota pelo exemplo de resposta:  

“Começou a haver mais escolas primárias e o ensino começou a ser obrigatório para 

todos.”(A19) 

 Nesta questão, os alunos circunscreveram sete respostas de caracter, Inferências 

detalhadas, onde expressam referências à mudança de uma forma descritiva apontando mais do que 

uma situação específica que sustentam como justificativa da mudança no ramo da alfabetização, o que 

se constata no exemplo a baixo: 

“Começou a haver mais professores a ensinar os alunos, criaram mais jardins-de-infância e 

escolas, sendo que dantes havia mais rapazes a ir à escola do que raparigas e hoje não se vê 

muita diferença, (…) assim conseguiram diminuir a taxa de analfabetismo.” (A25) 

 Quanto à categoria denominada, Inferências contextualizadas, albergamos três respostas 

mais consistentes quanto à sua articulação de ideias e mais pormenor no que diz respeito à interpretação 

das fontes, assim como se preocuparam em invocar outros juízos para além daqueles fornecidos nas 

fontes exploradas, para fundamentarem as mudanças sucedidas. Por isso destacamos o exemplo 

seguinte: 

“A taxa de analfabetismo foi baixando de ano para ano, como dá para perceber, pois foram-se 

construindo cada vez mais escolas e melhores, o ensino foi sendo obrigatório até anos de 

escolaridade mais elevados (4.º ano, 6.º ano,9.º ano e agora até ao 12.º ano) e a forma de 

ensino também sofreu alterações. Os pais tiveram de deixar de obrigar os filhos, rapazes e 

raparigas, a trabalhar desde muito novos no campo pois foi proibido o trabalho infantil (…) e por 

isso começou a ser obrigatório tanto os rapazes como as raparigas irem para a escola.”(A25) 
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Como podemos atestar a partir da análise à questão 4.1, as repostas dos alunos, a partir da 

categoria inferências genéricas válidas, são viáveis na medida em que os discentes são capazes de 

identificar mudanças e de inferir algumas justificações válidas para as fundamentar, focando- se 

essencialmente no facto do ensino se ter tornado obrigatório e a proibição do trabalho infantil em 

conformidade com o prolongamento dos anos de escolaridade obrigatória, revendo-se em algumas 

respostas inferências bastante plausíveis apesar de serem raciocínios próprios dos alunos sem se 

alicerçar especificamente nas fontes fornecidas. 

No que respeita à questão 5,“Caracteriza a saúde e os serviços públicos da época, 

comparativamente aos nossos dias.”, pretendemos com esta questão atestar as perceções dos alunos 

acerca das mudanças ao nível dos serviços públicos e de saúde, sendo que esta temática também foi 

abordada durante a visualização e análise do documentário, no entanto queríamos perceber se os alunos 

conseguem aferir mudanças contrapondo as condições do passado com a atualidade e também de que 

forma fazem essa constatação. 

Na totalidade da nossa amostra (23), contabilizamos duas ocorrências que se inserem na 

categoria Não responde, ou seja, dois alunos não responderam a esta questão. Integramos na 

categoria, Inferência vaga, seis ocorrências, que denotam uma abordagem muito abstrata e sem o 

mínimo de consistência, o que se verifica no exemplo seguinte:  

“Antigamente os problemas de saúde e serviços não ligavam aos nossos problemas.”(A12). 

O maior número de ocorrências (11) sucedeu-se na categoria, Inferências genéricas válidas, 

este tipo de resposta é caracterizado por incluir inferências superficiais no que concerne ao tipo de 

informação exposta apesar de enunciarem mudanças de cariz linear na medida em que apenas 

identificam pequenas mudanças ou ao nível dos serviços públicos ou ao nível da saúde, nunca se 

verificando nestes casos a descriminação de ambos na mesma resposta como podemos aferir através 

dos exemplos:  

“Dantes não havia muitos serviços públicos, só ia ao hospital quem tinha dinheiro, agora todos 

temos acesso a serviços públicos de forma fácil.” (A7), “Nem todas as pessoas tinham cuidados 

médicos já que agora têm pelo menos acesso a serviços de saúde.”(A17) 

  Contrastando significativamente com as ocorrências supramencionadas, uma porção mínima 

de discentes (2), posicionam-se na categoria, Inferências detalhadas, contemplamos relatos 
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inferencialmente descritivos explicativos das mudanças subjacentes a esta temática, aprimorando a 

recolha de informações das fontes com alguns retalhos pessoais como constitui os exemplos: 

“Os serviços públicos eram maus pois eram muito poucos e a saúde ainda era pior pois poucas 

pessoas tinham acesso a ela, pois nas aldeias e vilas havia poucos centros médicos e hoje em 

dia já há mais centros médicos.”(A10)  

Em consonância com a questão analisada anteriormente, apenas dois alunos alcançaram o nível 

de sofisticação apropriado à categoria, Inferências contextualizadas, revelando uma boa capacidade 

na execução do seu relato, tendo como ponto de partida a contextualização histórica da situação a 

explorar comparativamente com a realidade atua, para depois constatar as principais mudanças. Para 

além de se denotar um uso de informações escrutinadas na fonte audiovisual, alicerça a essas raciocínios 

próprios como explicito no exemplo que indicamos: 

“Tanto os serviços de saúde como os serviços públicos da época do Estado Novo não existiam 

em qualquer lado e eram pouco desenvolvidos comparados com a atualidade. Agora já há 

possibilidades de em todas as cidades e em algumas aldeias existirem hospitais e centros de 

saúde com boas condições o que não se via antigamente pois a higiene era mínima e ainda não 

havia medicamentos e outro tipo de coisas para curar as pessoas. Agora as cidades dão às 

pessoas todos os serviços públicos que precisam como correios, os bancos, as escolas e os 

hospitais o que dantes só existia em pouca quantidade e com pouca qualidade. (A24) 

 

No nosso entender, esta análise possibilitou-nos apurar que na maioria das respostas os alunos 

evidenciam apenas pequenos detalhes acerca da mudança restringindo-se a apontar aspetos relativos à 

saúde ou aos serviços públicos sem fazer um cruzamento de ambos ou até mesmo sem dar grandes 

opiniões próprias acerca do assunto. Por outro lado, nas respostas mais elaboradas apesar de serem 

em menor número, os alunos já dão um sentido mais aprimorado às justificações que encontram para 

explicitar a mudança. Em alguns casos apreciamos uma constatação da mudança como avanço 

tecnológico na medida em que fazem apreciações ao nível dos avanços na medicina e avanço a nível 

informático dos serviços públicos. 
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 Na questão 6, os alunos deveriam, mais uma vez através dos recursos disponibilizados no 

documentário, fazer uma apreciação comparativa das infraestruturas da época do Estado Novo 

comparando-as com as infraestruturas atuais.  

Apenas um aluno não respondeu à questão proposta e três limitaram-se a traçar respostas 

correspondentes à categoria, Inferência vaga, que nada acrescenta áquilo que é atingível ou seja que 

é consensual, como se revê neste exemplo:  

“Antes pouca gente tinha isso. Agora a maior parte da população tem.”(A15) 

Na categoria, Inferência válida genérica, atestamos a maioria de ocorrências onde 

enquadramos as respostas de onze alunos, que simplesmente se auxiliaram em pormenores 

característicos da época do Estado Novo e contrapuseram-nos com particularidades específicas da 

atualidade, revelando apenas a ideia de passado deficitário contestando aquilo que não existia com o 

que passou a existir de uma forma mito superficial, como se pode comprovar com dois exemplos 

extraídos das fichas: 

“Na época as estradas eram de terra, não havia água canalizada, não havia esgotos e não existia 

eletricidade em muitos sítios, agora já temos acesso a tudo isso e também com mais qualidade.” 

(A1), “Antes as estradas eram de terra, a água não era muito limpa e não dava para beber. Agora 

há estradas em cimento e alcatrão e já há água potável em casa.” (A12) 

 

 Apuramos sete ocorrências características da categoria, Inferência detalhada, estas 

respostas, embora parecidas com as anteriores, compõem relatos de carater mais descritivo e 

enumerativo dando maior expressividade aos recursos do cenário do passado contrastando com os 

recursos do cenário atual para explicitar a mudança, como se verifica no exemplo: 

“Antigamente as estradas eram velhas, tortas e não havia passeios. Em algumas casas, na maior 

parte, não havia água canalizada, não havia eletricidade, nem casa de banho em condições. Nas 

aldeias e nas cidades não havia esgotos. Agora, com a modernização, já temos água canalizada 

nas nossas casas, eletricidade em todas as aldeias e cidades e estradas boas e mais rápidas em 

todo o lado.” (A13) 

Nesta questão, apenas um aluno revelou competências mais elaboradas na estruturação da sua 

resposta, posicionando-se na categoria, Inferência contextualizada, produzindo um relato apropriado 
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de interpretação das fontes, cruzando e mobilizando outras ideias pré estabelecidas pensando no “antes” 

e “depois”, destacando as mudanças sob uma perspetiva fundamentada por raciocínios próprios 

articulados com detalhes subentendidos na exploração da fonte audiovisual como nos mostra: 

“Antigamente as infraestruturas eram pouco desenvolvidas. Não havia autoestradas, as estradas 

eram poucas e com poucas condições, as vias de comunicação eram bastante deficitárias. Uma 

grande parte do país não tinha água canalizada em casa e tinham de ir buscar água às fontes 

com os cântaros, também não havia esgotos nem casas de banho com as mínimas condições, 

e poucos eram os que tinham eletricidade em casa. Hoje em dia já temos uma rede de 

autoestradas que passa por todo o território e em boas condições que nos facilita nas grandes 

viagens. Existe água canalizada e eletricidade em quase todo o país, era impossível hoje em dia 

viver sem isso, sem essas condições mínimas. Por isso tudo melhorou e se modernizou.” (A16) 

A partir da análise desta questão, avivamos as ideias auferidas pelos discentes acerca das 

principais mudanças contemplando principalmente como em questões anteriores a conceção de 

mudança como evolutiva ao longo do tempo, identificando mudanças a nível das infraestruturas tendo 

em consideração aspetos como a rede de estradas, a distribuição da água, da rede de esgotos e da 

eletricidade. 

 Por fim, a questão 9, foi a última que dirigimos aos alunos neste enunciado, estimulando-os a 

responder ao que se segue: “Que diferenças sociais e de género havia entre homens e mulheres na 

sociedade da época? Mantém-se na atualidade? Justifica a tua resposta.”. Face a esta questão, um dos 

alunos não respondeu e três inferiram respostas de, Inferência vaga, que se caracterizam pela pouca 

informação que transmitem e de pouco investimento no que respeita à elaboração, normalmente 

compostas apenas por uma frase como atestamos como o exemplo: 

  “Não, as mulheres tratavam dos afazeres domésticos e os homens da agricultura.” (A19) 

 Entretanto, num patamar superior às designações anteriores, na categoria Inferência válida 

genérica, abarcamos nove respostas sendo que esta foi a categoria mais abrangida nesta questão na 

qual os alunos já esboçam algumas ideias analíticas ao contexto da época, do Estado Novo, embora não 

formulem raciocínios muito elaborados acerca da mudança nem gerem explicações em torno das 

informações dadas, como consta no exemplo a seguir:  



 

141 
 

“As mulheres dependiam dos homens e tinham de lhes pedir autorização para quase tudo, só 

os homens é que frequentavam os cafés e só alguns deles votavam. Felizmente essas diferenças 

já não existem.”(A9)  

 Na questão em análise, sete dos alunos apresentam respostas capazes de se nivelar na 

categoria, Inferências detalhadas, pois apresentam relatos com detalhes de forma mais 

detalhada/descritiva daquilo que na sua visão do passado pode ser comparado com a atualidade e 

assim, partindo destas comparações, conseguem conferir algumas das mudanças mais relevantes neste 

tópico de análise tal como nos mostra o exemplo transcrito:  

“Antes os homens tinham mais privilégios do que as mulheres, ganhavam mais dinheiro, e 

trabalhavam fora de casa. As mulheres só faziam atividades domésticas e tinham de pedir 

autorização aos seus maridos ou aos pais para fazer alguma coisa, como só sair de casa. Hoje 

já não é assim, todos têm liberdade e os mesmos direitos, as mulheres já são vistas por igual e 

já trabalham como os homens, têm empregos diversos, como engenheiras, jornalistas (…).” (A1) 

  Na categoria, Inferências contextualizadas, conseguimos integrar três respostas pela 

qualidade do discurso produzido pelo destaque auferido à contextualização feita à época e ao presente, 

e principalmente à invocação da revolução de abril de 1974 como alicerce para o despoletar da mudança 

a nível das mentalidades da sociedade, reparemos no exemplo abaixo registado:  

“Na sociedade daquela época, as mulheres dependiam dos homens, não exerciam qualquer 

profissão, limitavam-se a cuidar da casa e dos filhos, não podiam votar, nem podiam sair do país 

sem ter autorização do marido (…). A escolaridade das mulheres era menor do que a dos homens 

e nem frequentavam os cafés pois estes eram exclusivos ao sexo masculino. Na atualidade, os 

homens e as mulheres têm os mesmos direitos, porque depois do 25 de abril já houve liberdade 

para isso. Atualmente já não se faz tanta distinção entre os géneros, as mulheres já fazem parte 

da sociedade de maneira ativa assim como os homens, até já fazem trabalhos que antes só 

eram feitos por homens. (A16) 

As ocorrências observadas e exploradas durante a nossa análise a esta questão, revelam uma 

valorização das fontes fornecidas, no entanto, revê-se também e principalmente uma articulação das 

informações obtidas com ideias previamente estabelecidas, consomando-se várias opiniões próprias dos 

alunos para explicar a mudança.  
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 De um modo geral, os resultados apresentados a partir da análise do instrumento 2.1, 

demonstram que os alunos de uma forma ou de outra tentaram responder aos enunciados propostos de 

uma forma satisfatória, no entanto, como podemos atestar a partir da tabela 15, a maior parte das 

respostas às questões analisadas foram categorizadas nas, Inferências válidas genéricas, o que nos 

apresenta um quadro animador, todavia, nesta disposição de ideias os raciocínios mais elaborados e 

multiperspetivados Inferências detalhadas e contextualizadas, apresentam a menor 

expressividade em termos de ocorrências demostrando falta de objetividade critica. Por outro lado, o 

objetivo primordial da implementação da atividade e do instrumento em análise, na nossa opinião foi 

corroborado, uma vez que conseguimos percecionar muitas das ilações dos nossos alunos acerca da 

mudança dentro dos períodos históricos que envolvemos e a variadíssimos níveis.  

É de considerar que na sua completude, esta atividade teve um impacto muito importante nos 

alunos, na medida em que possibilitou que estes ficassem com uma noção mais aproximada da vida dos 

portugueses no período do Estado Novo e que consequentemente conseguissem identificar as principais 

mudanças, relativamente à vida atual, através da observação, análise e exploração de um discriminado 

número de fontes (visuais e audiovisuais) usadas, para exporem e construírem as suas ideias acerca da 

mudança histórica. As ideias apuradas remeteram, especialmente, para noções de mudança com base 

no progresso e na diversidade tendo como suporte fatores sociais, acabando por nunca se verificar a 

mudança como algo que envolve regressão. Estas conceções devem estar estreitamente envolvidas com 

o facto das considerações e comparações para atestar a mudança acontecerem entre períodos históricos 

longínquos. 

 

4.2.4. O 25 de abril de 1974 e o regime democrático: A Constituição de 1976 e a 

construção do regime democrático. 

 Antes de mais, a análise dos dados que se prevê para esta sessão interventiva recai sobre o 

instrumento 3, o qual corresponde à triangulação dos dados recolhidos através do diário de aula da 

sessão de intervenção (D.A.09.05.2017), as notas de campo (N.C.09.05.2017) e o registo áudio 

(R.A.09.05.2017), sendo que nesta análise iremos forcar essencialmente na participação oral dos alunos 

aquando das abordagens relacionadas com a mudança. 

 A sessão de intervenção teve início com a abordagem ao tema explorado na aula anterior, para 

isso remetemos os alunos para os conteúdos tratados na aula anterior focando principalmente: o papel 

do MFA na revolução de 25 de abril de 1974; as rendições de Marcelo Caetano e Américo Tomaz e o 
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facto do poder ter sido entregue a uma Junta de Salvação Nacional (presidida pelo General Spínola) 

(N.C.09.05.2017). Assim, esta sessão teve como principais objetivos salientar o papel do MFA a partir 

da exploração do seu programa reconhecendo-o como o ponto final da ditadura e o início da construção 

da democracia bem como, aferir a importância das eleições de 1975 fazendo uma comparação entre 

estas eleições e as eleições de 1949 e por último analisar a constituição de 1976 comparativamente 

com a constituição de 1933.  

Num primeiro momento, foi apresentado aos alunos um documento ilustrativo do programa do 

MFA e a partir deste criou-se um momento de discussão sobre os ideais lá defendidos sendo este ponto 

assente para a introdução do conteúdo instigado, uma vez que fizemos uma síntese, em grande grupo, 

no quadro, sobre as liberdades fundamentais devolvidas aos cidadãos portugueses constadas no 

documento. Depois da explanação do programa do MFA, lançamos uma questão geradora: Que 

mudanças é que os portugueses viram ser alcançadas com a edificação de um regime democrático? 

(N.C.09.05.2017), neste sentido, e partindo das ideias transcritas do instrumento 3 é possível apontar 

alguns contributos dos alunos acerca das mudanças preconizadas:  

a) a nível politico: Mudou o regime politico de ditadura para democracia (A20), As pessoas 

vão poder votar e dar opinião sobre aquilo que acham de cada partido.(A21), As eleições vão ser para 

todos o que dantes era só para alguns. (A18). Com a democracia os maiores de 18 anos já podem votar 

e dantes só os homens chefe de família com 21 anos podiam. (A1), Conseguiu-se o direito ao voto (A11). 

Acabou a guerra das colónias também é uma mudança boa. (A15) (R.A.09.05.2017) 

b) a nível das liberdades fundamentais: Eu acho que a mudança principal foi as pessoas 

terem direito a expressar aquilo que sentiam (A10), Outra coisa que mudou ou antes acabou foi a 

censura. (A15), Ganhou-se liberdade para tudo (A6), Foi a libertação das pessoas do medo em que viviam 

(A21). (R.A.09.05.2017) 

Posteriormente, relembramos que um dos principais objetivos do MFA foi a convocação de uma 

Assembleia Constituinte eleita por sufrágio universal direto e secreto e depois de discutidos os 

significados de Assembleia Constituinte e sufrágio universal, de maneira a mostrar a importância e 

adesão das primeiras eleições livres em Portugal mostramos um vídeo ilustrativo do dia. Após a 

visualização do vídeo, direcionamos um diálogo em grande grupo através de algumas questões colocadas 

aos alunos relativas ao número de eleitores e ao sentimento exibido por estes. De seguida, foram 

apresentados em suporte PowerPoint e examinados quadros com os números de adesão dos eleitores e 

os boletins de voto alusivos às eleições legislativas de 1949 e às eleições de 1975, com o intuito de se 
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fazer uma comparação analítica aos partidos existentes e à adesão eleitoral em ambas as eleições. 

Partindo desta análise, questionamos: Ao observarem os números de adesão e os boletins de voto de 

ambas as eleições, que mudanças conseguem identificar? (N.C.09.05.2017), mais uma vez, a partir do 

instrumento 3 (R.A.09.05.2017), aferimos as respostas orais mais pertinentes no que concerne à 

mudança a nível político: 

a) adesão às eleições: Olha para aquilo, tanta gente que votou (A15), Votaram muitas mais 

pessoas nas eleições de 1975 (A4), Claro que há muita diferença porque ali começou a votar toda a 

gente com mais de 18 anos, (…) pois, tanto homens como mulheres. (A20 e A21)  

b) partidos participantes: Grande mudança, 1, 2,3,4,5 (…), antes do 25 de abril só havia 

mesmo um partido e depois já apareceram bués. (A15), Depois já se pôde criar mais partidos sem ser 

a União Nacional. (A6) 

Posteriormente, procedeu-se à última parte da sessão de intervenção a qual incidiu na análise 

da Constituição de 1976 comparativamente à Constituição de 1933. A atividade em torno das 

Constituições teve como principais objetivos levar os alunos reconhecerem as mudanças patentes na 

Constituição de 1976 no que respeita à consagração dos direitos e liberdades fundamentais e 

principalmente, gerarem uma comparação dos ideais respeitantes a dois períodos da História de 

Portugal, para que os alunos reconhecessem as mudanças ocorridas. 

Primeiramente, fez-se uma alusão ao significado da palavra “Constituição” e uma breve revisão 

à Constituição de 1933, para isso pediu-se aos alunos que relembrassem as práticas por ela defendidas, 

dos quais se mostraram bastante assertivos pois foram capazes de identificar alguns dos valores 

preconizados pelo Estado Novo como se pode atestar a partir de alguns dos argumentos prestados pelos 

alunos: O poder máximo era do chefe do governo que era o Salazar (A21) (…) As eleições não eram para 

todos (…) só podiam votar os homens de família que soubessem ler e escrever (A15,A6) (…) Ah e também 

só podia haver um partido na política (…) que era (…) a União Nacional (A15) (…) Para não falar de que 

era proibido as pessoas falar em grupo (…) o que quisessem porque tinham a PIDE sempre atrás (…) 

(A20,A21) (R.A.09.05.2017-instrumento 3) 

De seguida, e de maneira a fazer uma análise sobre a Constituição de 1976 e de sintetizar 

comparativamente os valores defendidos pelas duas Constituições, entregamos aos pares de alunos 

algumas frases relativas a ambas e posteriormente as frases foram organizadas no quadro, em duas 

cartolinas (figuras 29 e 30) intituladas por: CONSTITUIÇÂO DE 1933 e CONSTITUIÇÃO de 1976, 

respetivamente.  
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Assim, os alunos foram escolhidos aleatoriamente para lerem a frase que lhes foi atribuída tendo 

que, por sua vez, notificar se o valor alvitrado pertencia aos ideais defendidos pela Constituição de 1933 

ou pela Constituição de 1976 explicando sucintamente as razões da sua escolha. Para ilustrar este 

momento da atividade recorremos mais uma vez ao instrumento 3, para providenciar um exemplo de 

uma das explicações dadas:  

“Leis especiais regularão o exercício da liberdade de expressão, do pensamento, de ensino, de 

reunião e de associação.”, ora bem eu acho que esta frase é da Constituição de 1933, porque 

aqui fala da liberdade de expressão que é feita com base em leis especiais (…) o que quer dizer 

que (…) quando era esta Constituição , isto antes da revolução não se podia dizer nada e com a 

de 1976 já se vai ver que se pode ter liberdade de expressão e mais (…) .” (A1) (R.A.09.05.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A turma foi eficaz nas suas escolhas e sobretudo na justificação das mesmas. Antes de ser 

colada a frase no cartaz correspondente, cada aluno deu a sua opinião de concórdia ou não com a opção 

do colega o que permitiu uma grande envolvência de todos sendo capazes de mobilizar conhecimentos 

e aprendizagens relacionadas com os períodos históricos em estudo. Quando ambos os cartazes foram 

completados, em grande grupo, procedemos à identificação das mudanças evidentes na nova 

Constituição relativamente à anterior, deste modo os alunos reforçaram principalmente mudanças ao 

nível dos direitos e liberdades fundamentais como podemos atestar a partir dos argumentos retirados do 

instrumento 3 :  

“Na nova Constituição as pessoas estão mais protegidas (A3), A Constituição de 1933 tinha 

ideias de uma ditadura e a de 1976 tem ideias de uma democracia (A21) Na Constituição de 

1976 ganhou-se liberdade de expressão o que antes era impensável (A14), Acabou-se com a 

censura, agora a televisão e a rádio podem dizer e publicar o que querem (A11), Já se pode 

Figura 29- Alunos a completar os cartazes das Constituições 
de 1933 e 1976 respetivamente Cartazes realizados pelos 
alunos. 

Figura 30 –. Cartazes realizados pelos alunos. 
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fazer partidos e fazer associações (A10), Ainda bem que mudaram a Constituição, agora temos 

mais direitos, como o de votar (…) a outra era horrível (A4).” (R.A.09.05.2017) 

Esta sessão de intervenção e as atividades estruturantes permitiram aos alunos, através do 

conjunto de fontes disponibilizadas e analisadas, para além de se aproximarem da dura realidade vivida 

no passado, identificar as mudanças políticas e sociais alcançadas a partir da Revolução de 25 de abril 

de 1974 e entenderam que as mudanças preconizadas contribuíram para a construção de um regime 

democrático e para a consagração dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos portugueses. 

 

4.2.4. O 25 de abril de 1974 e o regime democrático: A União Europeia; Construção de um 

friso cronológico. 

  As considerações que seguem pretendem dar a conhecer as atividades desenvolvidas na 8.ª e 

9.ª sessão de intervenção tendo em consideração os instrumentos de recolha de dados utilizados: 

Instrumento 4 - diários de aula das sessões de intervenção (D.A 16.05.2017 e 18.05.2017), notas de 

campo (N.C.16.05.2017 e 18.05.2017) e registos áudio (R.A. 16.05.2017 e 18.05.2017), para uma 

análise mais vidrada na participação oral dos alunos aquando de intervenções pertinentes para a nível 

investigativo e o Instrumento 4.1- narrativas escritas sobre as mudanças que Portugal sofreu ao longo 

dos períodos da História de Portugal estudados ao longo das sessões de intervenção. 

 Assim, a oitava sessão de intervenção teve por base a leitura de um excerto do livro “História de 

Portugal para toda a família - O Futuro de Portugal: A União Europeia.” (Almeida, 2013,pp. 20-28), a 

partir do qual desenrolamos alguns objetivos que passaram por dar conhecer toda a história da União 

Europeia mas de uma forma mais investigativa, fazer com que os alunos reconhecessem a importância 

da entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia (CEE) como um contributo para a 

consolidação da democracia e para a modernização do nosso pais, para posteriormente identificarem as 

mudanças que a adesão trouxe para Portugal. Deste modo, a sessão de intervenção teve início com a 

leitura em grande grupo do excerto supramencionado e de seguida, com a exploração do mesmo partindo 

de algumas questões orientadoras como: “O que entenderam sobre o que é a União Europeia?” e 

“Porque é que Portugal ficou fora da CEE em 1957?”, (D.A.16.05.2017), neste momento vamos dar 

ênfase às repostas à segunda questão, nomeadamente à de um dos alunos: Portugal não entrou logo 

porque ainda vivíamos na ditadura salazarista e para entrar tinha-se de viver numa democracia (…) era 

preciso mudar de regime (A21) (R.A.16.05.2017), neste momento foi notório que os alunos se 
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aperceberam que é necessário corresponder a uma série de requisitos para pertencer à CEE, averbando 

uma frase literalmente retirada do excerto: Para entrar os países têm de ter “um regime democrático e 

respeitar os direitos humanos.” e nós ainda não tínhamos isso (A2) (R.A.16.05.2017), os alunos 

aperceberam-se que era necessário haver uma mudança no nosso país para poder pertencer à CEE. 

Neste seguimento foram exploradas outras questões que demarcaram principalmente os objetivos da 

União Europeia.  

Para alicerçar a leitura do excerto do livro e reforçar alguns aspetos sobre a construção da União 

Europeia, apresentamos à turma um PowerPoint onde, num primeiro momento, mostramos um mapa 

representativo da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) e pedimos aos alunos que fizessem 

uma leitura da imagem, evidenciando a data de fundação da CECA, o objetivo desta comunidade e os 

países que fundaram a comunidade. De seguida, e de forma a mobilizar os conhecimentos que os alunos 

adquiriram enquanto fizeram a leitura do excerto do livro, mostramos uma imagem dos representantes 

dos países que compõem a CECA a assinarem o Tratado de Roma (1957) e a partir da fonte visual e de 

uma fonte escrita fez-se uma análise ao Tratado de Roma e aos objetivos nele tratados evidenciando os 

objetivos do mesmo. Para dar continuidade à abordagem da temática dos vários alargamentos que 

surgiram na União Europeia apresentamos um mapa da europa e à medida que falávamos dos respetivos 

alargamentos os países e as datas de entrada na CEE/UE, eram sobressaídos no mapa, para além disso, 

ainda analisamos um documento relativo ao Tratado de Maastricht (1992) e mais uma vez discutimos 

os objetivos traçados no Tratado, bem como que mudanças este trouxe para a Comunidade Europeia 

(CE). 

Após a explanação de todo o processo de alargamentos que a União Europeia foi sofrendo ao 

longo dos anos passamos a contextualizar apenas a situação portuguesa na União Europeia e de maneira 

a destacar as consequências que se refletiram no nosso país com a adesão à CE, salientamos aspetos 

relacionados com o isolamento de Portugal relativamente a países que viviam em regimes democráticos, 

constatando que só a partir da democratização é que Portugal pode reunir-se aos parceiros europeus. 

Posteriormente, passando agora a um dos momentos mais associados à nossa questão 

investigativa acerca da mudança em história, apresentamos gráficos ilustrativos do número de centros 

de saúde no território português desde 1975 até 2012, do número de estabelecimentos de ensino público 

(pré-escolar ao ensino secundário) desde 1965 a 2015 e da evolução da extensão de autoestradas em 

Portugal desde 1975 até 2015). Pedimos aos alunos para declararem o que acham sobre o que 

aconteceu ao nível da saúde, da educação e das estradas nos períodos apresentados nos gráficos, para 
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isso apresentamos algumas das respostas dos alunos partindo mais uma vez de informações retiradas 

do instrumento 4: Dá para ver bem que as coisas foram evoluindo com o tempo, não foi logo logo depois 

de ir para a União Europeia mas evoluiu tudo (A15), Começaram a construir-se mais escolas e centros 

de saúde (A24); Só a partir de 1995 é que começou a aparecer o ensino secundário (A14), Começou a 

haver mais estradas por todo o país. Estes argumentos apresentam uma ideia de mudança com base 

no progresso mas também na diversidade revendo-se em situações quando os alunos dizem “não foi 

logo logo”  ou, “só a partir de”, o que demonstra um perceção de mudança a vários ritmos. 

 De seguida, pedimos aos alunos que focassem a sua atenção no texto da página 28 do excerto 

fornecido e partindo deste questionamos: “Que mudanças se verificaram na qualidade de vida dos 

portugueses a partir da entrada de Portugal na CEE?”, as respostas dos alunos basearam-se em vários 

aspetos diferentes como podemos apreciar pelas transcrições retiradas do instrumento 4 

(N.C.16.05.2017):Eu acho que começou a haver mais saúde e educação para todos. (A2), Começou a 

haver mais estradas para todo o lado, em todo o território (…) (A7), (…) Melhorou o sistema de esgotos 

e da distribuição da água canalizada e da luz (A20), Podemos ter ajudas com dinheiro para fazer obras 

que eram precisas (A22), Ficamos a conseguir comprar produtos de outros países (A11), É verdade 

também mudou a moeda do escudo passou para o euro (…) (A15); Portugal ficou mais modernizado em 

tudo. (A13), Ficamos abertos aos outros países. (A4). Como podemos verificar as ideias construídas 

pelos alunos acerca da mudança recaem especialmente em torno da evolução e do progresso. 

 

A nona sessão de intervenção focou-se, num primeiro momento, na aula anterior, pois em 

conversa com a professora cooperante achamos pertinente registar as ideias principais abrangidas na 

sessão antecedente que se centrou na temática sobre a formação da Comunidade Europeia e os 

benefícios para Portugal aquando da sua entrada na CEE. Assim, todos os registos realizados foram 

feitos a partir da participação ativa da turma e dos contributos da maioria dos alunos, foi percetível que 

mesmo os alunos que não costumam ser tão intervenientes partilharam as suas ideias de forma 

assertiva, o que veio comprovar que a aula anterior foi bem assimilada pelos alunos. E o segundo 

momento da aula centrou-se na realização/construção de um friso cronológico em grande escala, tendo 

como recurso o uso de fontes visuais e fontes escritas. 

 Primeiramente, remeteu-se a atenção dos alunos para o placard em cortiça, ao fundo da sala, 

este já tinha afixado um friso cronológico incompleto, apenas com datas e uma legenda. Então foi 

explicado aos alunos que iam fazer um jogo com o intuito de completar o friso cronológico. Este jogo 
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decorreu em torno de um conjunto de questões pré selecionadas relativas às várias temáticas lecionadas 

durante as aulas (anexo XVI), desde o período do Estado Novo, até ao Tratado de Lisboa em 2007. Cada 

vez que colocamos uma questão, os alunos tiveram cerca de 5 a 10 segundos para a responder por 

escrito e por fim colocar o dedo no ar para dar a resposta oralmente. Neste momento foi necessário a 

ajuda da colega de estágio e da professora cooperante, as quais tiveram o papel de deliberar a ordem 

dos alunos para responder. Os alunos que responderam corretamente tiveram a oportunidade de, à 

sorte, retirar uma etiqueta (imagem ou texto) do saco e posteriormente a colocarem corretamente no 

friso cronológico (figuras 31 e 32).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta atividade foi realmente dinâmica e contou com uma grande adesão por parte dos alunos da 

turma, foi notório que a maior parte das respostas corretas foram dadas por um grupo mais restrito de 

alunos, no entanto estes deram oportunidade aos colegas que não responderam corretamente de na sua 

vez irem completar o friso, uma vez que já tinham ido mais do que uma vez fazê-lo. Quanto à colocação 

das etiquetas (imagens e textos) nos espaços do friso cronológico, denotou-se algumas dificuldades numa 

ou outra situação relativa à datação de um ou outro acontecimento. No entanto, os alunos foram capazes 

de identificar os principais acontecimentos da História de Portugal dos períodos estudados e 

compreenderem a sequencialização desses acontecimentos, bem como extrair e interpretar informações 

dos textos.  

Depois de completarem o friso cronológico em grande escala foi-lhes entregue o mesmo numa 

folha A4 (anexo XVII) e em grande grupo e através de questões orientadoras procedemos à discussão 

deste, focando essencialmente os marcos históricos que conduziram o nosso país à mudança. Assim, 

Figura 31 – Alunos a responder às questões para 
posteriormente completar o friso cronológico. 

Figura 32 – Aluno a completar o friso cronológico. 
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evocamos mais uma vez o instrumento 4 – D.A/N.C. 18.05.2017, para aclarar os marcos mais 

evidenciados pelos discentes a partir do diálogo desenvolvido durante a exploração do friso:  

“A21: Começa logo em 1932 com a entrada de Salazar para o Conselho de Ministros é que 

mudou muita coisa (…) 

A15: Ou antes, trouxe desespero para as pessoas…e censura. 

A10: Mas encheu os cofres de Portugal. 

(…) 

A14: Sem dúvida que foi o 25 de abril que trouxe mais mudanças para Portugal. 

A15: Eu também acho a partir da revolução começou tudo a mudar, já aparece aqui as primeiras 

eleições livres (aponta para a imagem no friso) 

A21:E vem a Constituição de 1976 mudar tudo, as liberdades… 

A20: Os direitos… 

A23: Os portuguese ficaram mais livres. 

(…) 

A16: Mas também a entrada de Portugal na CEE… 

A4: Pois claro porque o país ficou mais moderno por causa das ajudas… 

(…) 

A24: E o escudo que mudou para euro também foi uma mudança, ali em 2002 (…) 

 

Como podemos assistir, os marcos estruturantes da mudança que foram evidenciados pela 

maioria dos alunos foram: a chegada de Salazar ao poder, a revolução de 25 de abril de 1974, a entrada 

de Portugal na CEE e por fim acrescentaram a passagem do escudo para euro. Assim, esta atividade 

funcionou como uma forma de abranger todos os conteúdos programáticos abordados nas aulas, ou 

seja, uma maneira diferente de sistematizar e consolidar a matéria lecionada, uma vez que funcionou 

como aula de revisões.  

 Por fim, de maneira a consolidar os conhecimentos apreendidos durante as aulas e de cruzar 

conhecimentos e informações que foram sendo apreendidas desde o período do Estado Novo até à 

entrada de Portugal na CEE, distribuiu-se pelos alunos uma ficha de registo - instrumento 4.1 (anexo 

XVIII), com a qual pretendemos perceber se os alunos conseguiram aferir as principais mudanças que 

Portugal sofreu entre os períodos estudados a nível: económico, político e social. 
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Para a analisar este instrumento de recolha de dados procedemos a uma caracterização das 

narrativas não por grau de sofisticação, mas tendo em consideração as temáticas que os alunos mais 

expressam nas suas narrativas para identificar e justificar a mudança. Deste modo, agrupamos as 

narrativas em cinco categorias conforme apresentado na tabela 16 e para analisar cada uma delas 

iremos recorrer a um dos exemplos de cada relato correspondente a cada categoria. 

 

Tabela 16 - Categorização das narrativas dos alunos (21) – instrumento 4.1   

Categorias Descritores 
Número de 
ocorrências 

Narrativa – 
cronológica, ideia 
de mudança numa 
perspetiva linear. 

Narrativa caracterizada por ter uma estrutura organizada cronologicamente, numa 
perspetiva linear, indicando marcadores temporais associados a acontecimentos e 
factos históricos específicos, com um discurso articulado e pormenorizado da 
situação económica, social e política patenteada no país entre os períodos 
históricos em estudo. 

2 

Narrativa com 
enfoque em ideias 
de mudança como 

rutura a nível 
político e social 

Narrativa onde o discurso utilizado reflete a situação politica e social vivida em 
Portugal antes e após a revolução de 25 de abril de 1974, utilizando este 
acontecimento, a revolução de abril, para demarcar a mudança, evidenciando uma 
conceção de mudança como rutura de um regime ditatorial para um novo regime, 
o da democracia.  

13 

Narrativa com 
base nas 

mudanças a nível 
económico (ideia 
de mudança como 
desenvolvimento e 

progresso) 

Narrativa focalizada essencialmente em aspetos relacionados com a mudança a 
partir da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, estruturada em 
torno de aspetos económicos e na enumeração de aspetos relacionados com o 
desenvolvimento e modernização do país ao nível dos serviços públicos (educação 
e saúde) e ao nível das infraestruturas (rede de saneamento, rede de estradas…) 

2 

Narrativa com 
base nas 

mudanças 
ideológico-sociais 
(ideia de mudança 

com diferentes 
ritmos). 

Narrativa onde são evidenciadas especialmente mudanças ligadas a aspetos 
relacionados com a mentalidade (ideologias do Estado Novo vs ideologias atuais) 
e os direitos que foram sendo alcançados ao longo do tempo, contrapondo 
sucessivamente aspetos característicos das ideologias do período do Estado Novo 
com aspetos ideológicos específicos da realidade atual vivida pelos alunos.  

4 

Total 21* 
*apenas 21 alunos entregaram a tarefa  

   

No que respeita à categoria, Narrativa – cronológica, ideia de mudança numa 

perspetiva linear, apenas dois alunos apresentaram um relato com as características que pertencem 

a esta categoria, nestes textos encontramos um fio condutor na sucessão e relação dos acontecimentos 

com os conteúdos abordados, tendo a preocupação de fazer uma contextualização à época e 

referenciarem os marcos importantes da história de Portugal, podemos atestar um dos exemplos 

transcrito do instrumento 4.1: 
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“Portugal encontrava-se numa crise económica e foi então que o general Óscar Carmona 

(Presidente da República) convidou António de Oliveira Salazar para Ministro das Finanças. 

Salazar aceitou o convite e em pouco mais de um ano resolveu a situação financeira (…).A partir 

do momento que passou a chefiar o governo, julho de 1932, Salazar controlou os meios de 

comunicação, usando-os em proveito do regime. A propaganda e as organizações juvenis e 

militares eram exemplos onde o Estado Novo engradecia os seus feitos.(…). Em 1968, Salazar 

demonstrava incapacidade de governar, então o Presidente da Republica substitui-o por Marcelo 

Caetano, que iniciou a chamada Primavera Marcelista, assim era conhecida porque todos 

acreditavam numa diminuição das ações repressivas. 

Nesse tempo, entre, 1961-1974, houve uma guerra colonial com a participação de cerca de 1 

milhão de soldados (…) 

Em 1974 deu-se em Portugal o 25 de abril que pôs fim à ditadura e deu início à liberdade. Todos 

os portugueses ficaram contentes pois já podiam falar e pensar sobre o Estado e o governo sem 

serem presos pela PIDE. (…) O MFA foi um grande apoio para os portugueses pois (…) era contra 

a ditadura e a favor da democracia. 

Em 1976 foi aprovada uma nova Constituição que trouxe mudanças: Direito à educação, direito 

ao trabalho, à liberdade de expressão, liberdade de reunião e associação. 

Em 1986 Portugal entra para a CEE que em 7 de fevereiro de 1992 passou a designar-se União 

Europeia, atualmente é constituída por 28 países. (A4) 

 

Como podemos asseverar, existe uma grande expressão de marcadores temporais, fazendo 

referências a vários acontecimentos da história, levando-nos a aferir que estes alunos conseguem 

localizar os acontecimentos de forma correta. Este tipo de narrativas demonstram uma reprodução 

cronológica dos factos, revendo-se a mudança com base no progresso e na continuidade, embora de 

uma forma pouco significativa, uma vez que estes alunos se preocuparam em fazer um balanço dos 

acontecimentos mais marcantes entre os períodos da história estudados. 

 

A categoria onde se evidenciaram o maior número de ocorrências (13) corresponde à Narrativa 

com enfoque em ideias de mudança como rutura a nível político e social , atentamos ao facto 

destes relatos evidenciarem e reforçarem essencialmente a mudança de regime político, ou seja, 

patentearem aspetos relativos, essencialmente, à transição que se assistiu tanto a nível político como a 
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nível social, isto é, de um Portugal onde reinava um regime opressivo (ditatorial) e fechado e se passou 

a viver em liberdade, num regime democrático, são exemplos dessas narrativas os exemplos seguintes: 

 

 “No Estado Novo havia censura, não havia liberdade de expressão, os portugueses sofriam 

muito (…) não podiam dizer o que pensavam sobre a política do país se não eram ameaçados, 

torturados e também iam presos. Mas tudo mudou na revolução de 25 de abril de 1974, pois 

começaram a ter liberdade de dizer o que pensam sem medo do que podia vir (…). Logo depois 

da revolução (…), realizaram as eleições livres no 25 de abril de 1975 e em 1976 foi aprovada 

a nova Constituição que defendia e respeitava a população portuguesa onde criaram organização 

dos poderes central, local e das regiões autónomas (…).”(A24)  

“Ao descontentamento o dos militares, juntou-se a maioria da população que contestou a 

continuação da guerra colonial. 

Organizados com o nome de MFA, os militares rodearam o quartel do Carmo que depois de 

algumas negociações levou à rendição do governo. 

Em 25 de abril de 1974, caiu o regime ditatorial e surgiu em Portugal a democracia. Logo após 

a revolução de abril, foram tomadas um conjunto de medidas que devolveram aos cidadãos as 

suas liberdades fundamentais.” (A12).  

Constatamos nestes exemplos uma abordagem contextual daquilo que foi característico do 

regime ditatorial e o descontentamento da população. Em todas as narrativas desta categoria a revolução 

de 25 de abril de 1974 é patenteada como marco responsável pela mudança que se sucedeu no nosso 

país. 

No que corresponde à categoria, Narrativa com base nas mudanças a nível económico, 

integramos duas narrativas e apercebemo-nos que são relatos que se caracterizam por dar 

expressividade principalmente às mudanças a nível económico e do desenvolvimento do país a diferentes 

níveis, centralizando a mudança no marco temporal da entrada de Portugal na Comunidade Económica 

Europeia, e o que isso repercutiu na modernização do país, como podemos constatar, as várias 

enumerações, no exemplo que se segue: 

 

 “No Estado Novo comparando com a adesão de Portugal à CEE, em termos económicos o 

escudo passou a ser euro (…) O país começou a desenvolver-se economicamente e a modernizar-
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se ao nível da saúde, da educação, das redes de estradas, das novas soluções energéticas, da 

rede de internet, o saneamento (…)” (A3) 

 

Por fim criamos uma categoria direcionada para, Narrativa com base nas mudanças 

ideológico-sociais, nesta categoria agrupamos quatro narrativas por mostrarem um discurso, apesar 

de muito simples, direcionado para as mudanças sentidas a nível social, mencionando as principais 

mudanças que se foram assistindo ao longo do tempo ao nível das ideologias apontadas pelo Estado 

Novo, contrapostas com o que se passa na atualidade, atentemos o exemplo: 

“As mudanças que se sofreram foram que as pessoas antigamente, na época do Estado Novo, 

só os homens podiam votar e só os chefes de família, mas agora, nos dias de hoje, as mulheres 

já podem votar. 

Antigamente não se tinha liberdade de expressão não podiam falar mal do governo, 

especialmente do Salazar, quem falasse mal era preso pela PIDE, mas nos dias de hoje, isso 

não acontece. Antigamente as mulheres não podiam sair de casa para trabalhar, mas isso com 

o tempo foi mudando, as mulheres começaram a poder trabalhar fora de casa (…)” (A10) 

 

De um modo geral, a análise das atividades implementadas nestas sessões e das narrativas 

elaboradas, consentiram-nos atestar, mais uma vez, as ideias que os alunos apresentam acerca da 

mudança em história, assim como, embora de uma forma simplificada, percecionarmos que estes 

apresentam um pensamento histórico bem estruturado.  

Focalizando agora nas ideias que os alunos apresentam acerca da mudança, tendo por base a 

primeira categoria, os alunos percecionam a mudança com base no progresso linear referenciando de 

uma forma diacrónica os vários acontecimentos que se foram sucedendo na História de Portugal, por 

outro lado temos alguns casos em que os alunos inferem ideias de mudança com base na rutura de 

regime politico asseverado por uma revolução, sendo que têm uma visão da mudança como imediata. 

Noutros casos, os alunos justificam a mudança tendo por base aspetos económicos que proporcionaram 

a mudança para o desenvolvimento do país e por último, revemos algumas ideias de mudança com base 

na diversidade (última categoria) onde a mudança é vista como uma sucessão no tempo com vários 

ritmos, ou seja, que acontece ao longo do tempo, que não é imediata. Assim, os discentes conseguiram 

identificar as principais mudanças entre a transição dos períodos históricos estudados, explicando a 
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mudança com base em marcadores/fatores políticos, sociais e económicos, tentando por vezes criar 

juízos de valor acerca destes aspetos.  

 

4.2.5. Avaliação do Projeto – Ficha metacognitiva 

 A última sessão de intervenção correspondeu à realização de uma ficha metacognitiva 

instrumento 5 (anexo XIX), a qual teve como principal objetivo perceber o impacto que o conjunto de 

atividades tiveram junto dos alunos. No fundo queríamos compreender de que forma os recursos 

utilizados nas diferentes atividades foram relevantes para a aprendizagem dos alunos, e por outro lado 

que importância concederam a esses recursos. Os 25 alunos participaram nesta tarefa. 

 Assim, numa primeira questão pretendemos saber se os alunos acharam as fontes visuais 

utilizadas nas atividades, Pouco interessantes, Interessantes ou Muito interessantes. Deste modo, num 

universo de 25 alunos, 11 acharam as fontes visuais Interessantes e 14 acharam Muito Interessantes. 

Quanto à questão que se seguia, solicitamos aos alunos se consideravam que o uso de fontes visuais 

contribuiu para uma melhor aprendizagem da História, ao que todos responderam positivamente, sendo 

que as justificações se concentraram essencialmente no facto de a partir delas ser mais fácil interpretar 

as mudanças, perceber melhor os acontecimentos e como eram as coisas no passado: A utilização de 

fontes visuais contribuiu para eu perceber melhor como era a vida antes e depois do 25 de abril. (A17); 

Sim, porque ao visualizar as imagens fez-me sentir dentro do momento, como se estive-se lá, no local 

dos acontecimentos. (A8), Sim, porque com as imagens conseguimos diferenciar o antes e o agora e 

ajuda-nos a perceber melhor os acontecimentos. (A5), Sim, porque conseguimos visualizar as mudanças 

que ocorreram entre o passado e o presente e isso ajuda a perceber a evolução das coisas e o que 

aconteceu e as matérias. (A7) 

 A questão seguinte acompanhou a mesma estrutura da anterior, mas agora relacionada com o 

uso das fontes objetuais. Neste sentido, os 25 alunos classificaram as fontes objetuais disponibilizadas 

como Muito Interessantes. No que respeita ao contributo das fontes objetuais para a aprendizagem da 

História, os alunos, mais uma vez, consideraram positivamente o usufruto desta tipologia de fontes, as 

suas justificações assemelham-se muito às justificações auferidas na questão respeitante às fontes 

visuais. Desta forma, os alunos justificam: As fontes objetuais ajudaram-me pois consigo ter outra 

perspetiva do que era o material do passado comparativamente com o material que utilizamos hoje em 

dia na escola.(A2), Considero que a utilização de fontes objetuais contribui para uma melhor 

aprendizagem porque podemos ver “ao vivo” e podemos sentir, é uma coisa fantástica, conseguimos 
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perceber de que material era feito, e como realmente eram as coisas na escola do Estado Novo e as 

diferenças com os materiais de agora. (A3), Sim, porque nos ajudou a perceber as mudanças, a ver 

como era a realidade das coisas na escola de antigamente, de que matérias eram feitos os objetos. 

(A24), na sua grande maioria os alunos apontam o uso deste tipo de fontes como uma mais-valia, uma 

vez que lhes possibilita um maior contacto com o passado e perceção das mudanças. 

 Dentro da mesma perspetiva, colocamos uma questão onde solicitamos aos alunos se 

consideravam que o uso das fontes visuais e objetuais contribuíam para uma melhor compreensão das 

mudanças em História, alguns alunos limitaram-se a responder o que tinham escrito nas respostas 

anteriores, outras das respostas centraram-se em dar uma explicação mais plausível: Sim considero, 

porque essas fontes trouxeram-nos a realidade das coisas, podemos comparar as coisas de antigamente 

com as de agora e perceber as mudanças que Portugal sofreu (A20). Sim, porque até parece que fizemos 

uma viagem no tempo e até podemos recorrer a essas fontes para obter mais informações da nossa 

história e ver como ocorreram as mudanças até agora. (A25) Sim, porque podemos ver melhor as 

diferenças entre o antigamente e o agora. (A18). 

 Perante a questão sobre a importância das atividades realizadas para a perceção da mudança 

em história, solicitamos aos alunos que ordenassem por ordem de importância (1- menos importante, 5- 

mais importante), as atividades realizadas nas intervenções pedagógicas.  

Gráfico 6 - Ordem de importância dada às atividades realizadas  

 

Ao observarmos o gráfico 6, é notório que as atividades consideradas mais importantes, 

consistem na análise de fontes objetuais (10 alunos), apesar de um número aproximado de alunos (9 
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alunos) a ter considerado também mediana, consideraram também como atividade mais importante a 

construção e análise de uma linha do tempo tendo sido considerada por 8 alunos como mais importante, 

apesar de nove alunos a terem considerado mediana. Também é de destacar a importância dada à 

análise de fontes visuais uma vez que obteve a pontuação de 4 valores de importância em 5 por 14 dos 

alunos. As atividades consideradas menos importantes, como podemos verificar, foram as atividades 

relacionadas com a análise de fontes documentais e a análise de mapas que alcançaram uma maior 

parte de pontuação baixa (menos importante). 

Ao analisarmos as respostas à questão 3.De todas as atividades realizadas, identifica as que 

consideraste mais significativa para compreenderes a mudança em História. Justifica a tua resposta., 

constatamos que as atividades escolhidas pelos alunos de certa forma correspondem às escolhas que 

fizeram na questão anterior, uma vez que, 10 alunos consideraram como mais significativa a atividade 

com as fontes objetuais e 9 alunos consideraram como mais significativa a atividade da construção e 

análise da linha do tempo. Por outro lado, 3 alunos consideraram mais do que uma das atividades como 

mais significativas, das quais, analisar fontes visuais e objetuais e a construção da linha do tempo. Outros 

2 alunos reconheceram como atividade mais significativa a análise de fontes documentais e 1 aluno 

apontou como mais significativa, uma atividade fora do âmbito do projeto, a aula relativa à revolução do 

25 de abril de 1974. 

As justificações dadas pelos alunos que escolheram como atividade mais significativa o uso das 

fontes objetuais focaram essencialmente: 

a) na possibilidade de poder fazer comparações entre o passado e o presente: Analisar as fontes 

objetuais, pois conseguimos comparar um objeto da época do Estado Novo com o atual e ver as 

mudanças do material pois estamos em contacto com ele.(A25);  

b) no facto de ser uma aula diferente: Foi analisar as fontes objetuais porque foi diferente e 

divertido ver os objetos antigos que nunca tinha visto, pois aproximamo-nos melhor do passado para 

perceber as mudanças que há agora. (A8) 

Quanto aos alunos que consideraram mais significativa a atividade da construção e análise da 

linha do tempo, alguns alunos não deram justificação para a sua escolha, no entanto os que justificaram 

a sua escolha salientaram especificamente o facto de ser uma forma de sintetizar todas as mudanças 

que se sucederam e uma ajuda para memorizar as datas dos principais acontecimentos que marcaram 

as mudanças: A atividade que me ajudou mais a compreender a mudança foi a concretização da linha 
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do tempo, porque tem tudo resumido, tem todas as mudanças que ocorreram antes e depois do 25 de 

abril. E também ajudou muito para estudar para o teste.(A2) 

Os alunos que optaram por escolher como atividade mais significativa a análise de fontes 

documentais, evidenciaram a sua escolha tendo por base uma atividade específica: Para mim o que 

mais me ajudou foi a análise de documentos, porque, por exemplo, numa das atividades ajudou-me a 

perceber muito bem as mudanças entre as duas Constituições que estudamos.(A15) 

Por fim, o aluno que selecionou como atividade mais significativa uma atividade fora do âmbito 

do projeto, justificou a sua opção da seguinte forma: Eu acho que a mais significativa mesmo foi a aula 

sobre o 25 de abril porque foi a partir desse dia que tudo mudou. (A9) 

Há questão acerca daquilo que os alunos entendem por mudança em história, dois alunos não 

responderam à questão e as respostas dos restantes divergiram em três aspetos: 

a) Mudança como algo que acontece ao longo do tempo/durabilidade temporal (10 

alunos): Eu por mudança entendo que isso significa todas as mudanças que decorreram ao longo do 

tempo, nas casas, nas ruas, nas pessoas e nos direitos. (A12), Mudança em história é as diferenças ao 

longo do tempo (A8), Para mim a mudança em história é quilo que mudou de antigamente para agora, 

as escolas, casas, as condições de vida. (A13), estas ideias sugerem que estes alunos percebem a 

mudança como continuidade. 

 b) Mudança com base na evolução/progresso (8 alunos): O que entendo por mudança 

em história é a modernização, a melhoria dos sítios, do estado de vida. (A3), Eu entendo que a mudança 

é a evolução das coisas, das famílias, objetos…(A6),A mudança quer dizer que tudo evoluiu para melhor. 

(A20) 

c) Mudança com base num acontecimento factual (5 alunos), onde os alunos se 

baseiam num facto histórico, o 25 de abril de 1974, para explicar a mudança: A mudança em história 

significa aquilo que se passava antes e depois do 25 de abril de 1974, como se vivia, como era a 

alimentação comparativamente como se vive depois do 25 de abril (A2), Antigamente vivíamos numa 

ditadura e no 25 de abril lutamos para mudar isso (A5), Houve muitas mudanças após o 25 de abril de 

1974 pois agora tudo é diferente, tudo mudou é mais livre. (A1) 

Por fim, a última questão direcionada aos alunos destinou-se à sua auto avaliação no que 

concerne ao seu empenho nas atividades realizadas, ao que teriam de optar pelas seguintes opções de 

empenho: Insuficiente, Pouco Satisfatório, Satisfatório, Bastante Satisfatório ou Excelente. Assim, apenas 
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1 aluno declarou que o seu empenho foi Pouco Satisfatório, 11 alunos assinalaram o seu empenho como 

Satisfatório e 13 alunos avaliaram o seu empenho como Bastante Satisfatório.  

4.2.6. Conclusões sobre a implementação do Projeto de intervenção no 2.º Ciclo do Ensino 

Básico 

Tendo findado o nosso percurso no 2.º CEB, torna-se fulcral tecer algumas conclusões dos dados 

auferidos, assim como dos recursos utilizados para a implementação do conjunto de atividades. Assim, 

em todas as atividades, tanto no âmbito do projeto como fora, foi possível recorrer ao uso de fontes 

históricas diversificadas, incidindo principalmente no uso de fontes visuais e documentais, e de forma a 

ir ao encontro mais especifico da nossa temática de investigação, numa das intervenções conseguimos 

empregar também fontes objetuais, uma vez que, durante o desenvolvimento do nosso projeto tentamos 

perceber que conceções de mudança os alunos concebem a partir de informações extraídas desta 

tipologia de fontes. 

É notório que obtivemos um conjunto de dados, tanto a nível oral como a nível escrito, que nos 

permitiram aclarar as conceções de mudança evidenciadas pelos alunos do 6.º de escolaridade e através 

da triangulação destes dados podemos atestar algumas considerações. Deste modo, numa primeira fase 

do projeto – entrevistas – conseguimos asseverar, a partir da sequencialização de um conjunto de 

imagens, que as ideias dos alunos acerca de mudança focam-se principalmente na evolução das coisas, 

no progresso contínuo e evolutivo, sendo poucos aqueles que conseguem manifestar algumas conceções 

de mudança com base na diversidade, apesar de já ser constatável o reconhecimento de épocas 

históricas.  

Ao longo da implementação das restantes atividades, apercebemo-nos que as ideias de mudança 

apontadas pelos alunos se concentram na comparação constante de aspetos sociais, políticos e 

económicos entre o período do Estado Novo e a atualidade, a partir de informações retiradas das fontes 

disponibilizadas para as várias tarefas. A opinião dos alunos quanto à tipologia de fontes usadas é 

seguramente positiva face às fontes visuais e objetuais que foram utilizadas em sala de aula, dando 

maior destaque às fontes objetuais como promotoras da perceção da mudança e mais propícias à 

exaltação de ideias acerca de mudança. Apesar da atividade com este tipo de fontes ter sido um pequeno 

momento de aula, serviu de motivação para o desenvolvimento da empatia e significância histórica, uma 

vez que, e segundo relatos dos alunos, os transporta para outra dimensão (A7), parece que estou a viver 

naquele tempo (A23), sinto que estou lá (A15), até vejo esta parte da história com outros olhos (A21) 
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(N.C.27.04.2017), possibilitando fazer comparações mais concretas com os objetos atuais e assim 

percecionar e manifestar mais expressivamente as suas ideias acerca da mudança em história. Esta 

constatação também se deve ao facto de estes alunos nunca terem experienciado atividades com fontes 

objetuais, ou seja, o facto de ser novidade criou uma maior empatia nos alunos de querer ver e saber 

mais sobre estes objetos do passado e sobre as vivências dos indivíduos do período da história em 

estudo.  

De um modo geral, a partir das reações dos alunos às atividades implementadas constatamos 

que em algumas situações percecionam conceções de mudança com base na diversidade - mudança 

com diferentes ritmos - ritmo lento, quando os alunos se referem a mudanças a nível económico e das 

mentalidades e ritmos mais rápidos, quando se referem por exemplo à Revolução de 25 de abril de 

1974. Por outro lado e mais preponderante é a visão da mudança com base no progresso tecnológico, 

na evolução da mentalidade do homem, da sociedade, nas transformações a nível do desenvolvimento 

da cultura material, sendo percetível que estes alunos estabelecem uma ligação continua entre o passado 

e o presente. 
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Capitulo V: CONCLUSÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES 
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5.1.Conclusões finais  

Chegada a esta fase final do presente relatório, cabe-nos ostentar algumas conclusões reflexivas 

acerca do estudo desenvolvido em torno das práticas interventivas elaboradas aquando da 

implementação do projeto de investigação-ação, contemplando o referencial teórico alegado e uma 

discussão em torno dos resultados que obtemos de modo a responder às questões de teor investigativo 

que impulsionaram a concretização deste estudo.  

Conscientes de que a mudança é inerente a todo o ser humano e às sociedades que o envolvem 

e em concordância com toda a componente teórica que investigamos em torno da Educação Histórica e 

dos conceitos estruturais da História, principalmente no que corresponde ao conceito de segunda ordem 

– mudança e o seu desenvolvimento a partir da exploração de fontes históricas (visuais e objetuais) na 

sala de aula. Certificamo-nos que é de estrema importância um ensino direcionado para o domínio de 

conceitos históricos como o tempo e mudança a partir da utilização de fontes visuais e objetuais, na 

formação dos alunos dos primeiros ciclos do Ensino Básico. Esta ideia, para além de ser corroborada 

pelas variadíssimas investigações que tomamos como referência, no enquadramento teórico (capítulo II), 

também se contempla nos documentos normativos do ensino desde os primeiros anos de escolaridade, 

uma vez que, exigem que os alunos construam competências ao nível da conceção do tempo/ tempo 

histórico iniciando uma orientação temporal gradativa, ao nível pessoal, familiar e social, de maneira a 

edificar o saber histórico e saber agir numa sociedade que se encontra em constante mudança.  

Nesta perspetiva, apercebemo-nos que é necessário criar ferramentas e estratégias que 

potenciem a adesão dos alunos à receção destes conceitos implícitos à construção do pensamento 

histórico e conduzam a uma melhor estruturação das aprendizagens. As fontes históricas, mais 

precisamente, as fontes visuais e fontes objetuais, constituem recursos facilitadores à edificação de 

conceitos subjacentes à história, dado que permitem refletir sobre o passado comparativamente com o 

presente, criando uma maior intimidade valorativa (significância histórica) dos alunos para com a forma 

de vida das pessoas de épocas passadas, proporcionando um contacto quase direto com a realidade 

passada, de modo a levar os alunos a inferirem quase naturalmente as mudanças ocorridas ao longo 

dos tempos. Por outro lado, viabilizam o desenvolvimento da habilidade discursiva e argumentativa de 

forma critica e reflexiva, pondo em evidência vocabulário histórico, para além de que são fontes que 

despertam o interesse dos alunos, os motivam para a aprendizagem da História e para a promoção 

competencional em História. Não podemos descorar que as fontes históricas são utilizadas como recurso 

didático-pedagógico, tanto no âmbito das aulas do Estudo do Meio, como na disciplina de História e 
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Geografia de Portugal, mas na maior parte das vezes, no que concerne às fontes visuais acabam por ser 

utilizadas apenas aquelas que se encontram no manual escolar, patenteando-se, por vezes, um uso 

meramente ilustrativo, ou fazendo-se uma alusão pouco minuciosa às informações e potencialidades 

destas como evidências históricas que se podem extrair das fontes. Quanto ao contacto dos alunos com 

fontes objetuais, restringem-se principalmente às poucas visitas de estudo providenciadas pelas escolas 

a um possível museu, sem estarem ligadas com as temáticas programáticas, deixando de parte o 

contacto mais direto com este tipo de fontes em contexto de sala de aula.  

Partindo destas conjeturas, a proposta de abordagem do conceito de mudança em história a 

partir do uso de fontes visuais e objetuais constituiu o mote do estudo desenvolvido. O projeto teve como 

objetivo primário explorar as ideias tácitas dos alunos sobre mudança, para posteriormente planificar 

várias atividades adaptadas às capacidades e necessidades dos contextos-turmas em questão, com 

recurso à exploração de fontes visuais e objetuais de forma a avaliar como a utilização deste tipo de 

fontes pode proporcionar e desenvolver a perceção/compreensão do tempo/mudança e de maneira a 

atingir os objetivos propostos segundo um ensino mediado por princípios construtivistas e por fim, a 

responder às questões que sustentaram a realização desta investigação. 

Neste quadro, no que corresponde à questão, Que ideias/conceções expressam os alunos sobre 

mudança?, remetemos para as entrevistas que realizamos em ambos os ciclos, antes da planificação 

das atividades implementadas, onde foi possível constatar as ideias prévias dos alunos acerca da 

mudança através da sequencialização e exploração de um conjunto de imagens, 6 para o 1.º CEB e 7 

para o 2.º CEB. 

Demarcando os resultados obtidos da análise das entrevistas relativas à turma do 1.º ano 

(1.ºCEB) e como já referenciamos no capítulo anterior, constatamos que os alunos apesar de terem 

idades compreendidas entre os 6 e os 7 anos de idade já reportam algumas ideias acerca da mudança 

quando falam sobre as imagens que ordenaram. A partir dos argumentos dos alunos para justificarem o 

posicionamento das imagens apercebemo-nos que estes tendem a pensar a mudança como evolutiva, 

inferindo-lhe linearidade ao longo dos tempos. Consentimos, portanto, que nestes primeiros anos, os 

alunos revelam ideias de mudança como progresso linear e quando justificam essa mudança tendem a 

usar frequentemente expressões que revelam ideias de melhoria e de progressão como, “é mais nova”; 

“mais modernas”; “mais coisas e melhores”; “já têm”; “já há; “já começou a haver”; “mais novo”, 

associadas a marcadores ao nível da cultura material, ou seja, a nível do vestuário, da habitação e do 
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progresso tecnológico. Ao comparar o passado com o presente, associam o passado aquilo que é “velho” 

e a um tempo negativo e o presente àquilo que é “novo”, ao avanço tecnológico e a um tempo positivo. 

Quanto aos resultados das entrevistas aos alunos do 6.ºano (2.ºCEB), de um modo geral 

apuramos que as ideias dos alunos mais velhos não diferem muito das ideias dos alunos mais novos, 

uma vez que, estes associam a mudança maioritariamente ao progresso, à evolução, apesar de já se 

denotar alguma alusão à mudança como diversidade. Como seria espectável, também fazem uma 

abordagem diferente quando tentam explicar a mudança e a ordenação das suas imagens, assistimos a 

uma abordagem mais contextualizada e específica, evidenciando conhecimentos ao nível da orientação 

temporal e outros conhecimentos históricos referentes a épocas específicas da história nacional. No 

entanto, continua a ser ao nível da cultura material que a maior parte das mudanças identificadas são 

apontadas, referenciando constantemente mudanças relativas ao vestuário, às habitações e ao avanço 

tecnológico, vendo ainda o passado como deficitário quando comparado com o presente. Por outro lado, 

constatamos algumas situações em que os alunos reconhecem mudanças a nível social (mentalidades 

e comportamentos) e económico, inferindo situações de simultaneidade, continuidade e permanência, o 

que aponta para o reconhecimento da mudança como diversidade. 

De um modo geral, estas conceções vêm corroborar o que já foi destrinçado noutras 

investigações deste calibre (Barton, 2001, Solé, 2009), onde entrevistas com recurso à sequencialização 

de imagens demonstraram que os alunos, dentro destas faixas etárias (6-7 anos e 11-13 anos), apontam 

para a mudança como uma melhoria num crescendo, ou seja, para a mudança como progresso, que as 

coisas do presente são melhores que as do passado (passado como deficitário), referenciando o 

melhoramento dos materiais, o aparecimento da tecnologia, mas simplesmente os alunos têm a ideia 

que as coisas mudam sequencialmente ao longo do tempo. 

Segundo estes pressupostos consideramos pertinente fomentar atividades diversificadas que 

promovessem aos alunos a perceção das mudanças ao longo do tempo a partir da exploração de fontes 

visuais e objetuais. 

Em resposta à segunda questão de investigação, De que maneira contribui o ensino-

aprendizagem orientado por fontes visuais e objetuais para a compreensão/perceção da mudança?, 

podemos concluir que atividades que se orientem pela exploração de fontes visuais e objetuais são uma 

mais-valia para a perceção da mudança ao longos dos tempos e consequentemente medram a orientação 

temporal nos alunos.  
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Assim, as atividades relativas ao 1.º ano de escolaridade (1.ºCEB) foram orientadas em torno de 

temáticas próximas dos alunos relativas ao seu passado pessoal e familiar, constando que os familiares 

foram basilares na edificação de algumas das atividades. No que diz respeito às atividades onde 

utilizamos fontes visuais como recurso principal, destacamos, a exploração das ilustrações da narrativa 

“A Árvore Generosa” e o reconto da mesma, uma vez que, promoveu nos alunos a perceção das 

mudanças que ocorrem ao longo das várias fases da vida de um ser humano quando observaram as 

alterações fisionómicas da personagem principal ao longo das gravuras da história e para além disso 

permitiu o desenvolvimento de noções de sequencialidade e de temporalidade no que diz respeito ao 

tempo mensurável (dias, anos, meses). Para Cooper (1995, in Solé 2009), o uso de gravuras dos livros 

são uma boa forma de introduzir nos alunos a prática de observação e a destreza de interpretação de 

imagens. A atividade relacionada com exploração de linhas do tempo e a construção da linha do tempo 

pessoal a partir da exploração de fotografias dos próprios alunos, funcionaram como mediadoras de uma 

aproximação do passado pessoal dos alunos, permitindo desenvolver o conceito de duração quando 

apontaram os intervalos de tempo entre as fotografias/acontecimentos, bem como, facultaram uma 

perceção direta das mudanças neles próprios. Esta ideia é partilhada por O’Hora e O’Hora (2004, in 

Solé, 2009) e Carol Seefeldt (1993), que veem uma grande potencialidade para desenvolver a noção de 

mudança na exploração de fotografias do passado e do presente das próprias crianças, assim como na 

sequencialização de fotos por ordem cronológica e na construção de linhas de tempo demarcando 

momentos/acontecimentos importantes das suas vidas. Quanto à atividade da exploração de fontes 

visuais relacionadas com jogos e brincadeiras dos pais, dos avós e dos alunos, possibilitou-lhes, através 

da observação direta de várias imagens, interpretar a fonte, descrever o que veem nela e retirar 

informações que lhes possibilitaram a comparação entre o passado e o presente e posteriormente 

aperceberem-se das principais mudanças e semelhanças ao nível das brincadeiras e jogos de 

antigamente e de agora, o que se veio a culminar na realização do instrumento 4.1, que também 

potenciou a recolha informações juntos dos familiares acerca de especificidades de brincadeiras do 

passado.  

No que diz respeito às atividades com fontes objetuais, também se revelaram potenciadoras para 

a perceção da mudança ao longo dos tempos, como refere Hoodless (1996, in Solé & Lonch, 2016) o 

carater tridimensional dos objetos mais concretamente dos mesmos objetos mas de épocas díspares 

são um potencial didático para a constatação da mudança e de permanências. Ressaltando a atividade 

relacionada com a construção do museu em sala de aula, mais uma vez, conseguimos que as crianças 
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perspetivassem mudanças ao compararem de forma reflexiva e critica os brinquedos/jogos que 

usufruem hoje em dia com os brinquedos da infância dos seus familiares, concordando com Solé 

(2012,p.329), “[a] construção de museus na sala de aula constituem formas importantes de introduzir 

a História a crianças pequenas, possibilita-lhes descrever e contrastar a vida na atualidade e no passado, 

enumerar diversas características do passado e compreender as mudanças ao longo do tempo (…)”. 

Este tipo de atividades também promoveu o desenvolvimento de vocabulário relacionado, ainda que de 

forma indireta, com a conceção de tempo (antes, depois, de antigamente, de agora, de há muito tempo 

atrás…), bem como outras noções relacionadas com o tempo histórico, assim como criar o sentimento 

de conservação de identidade e preservação da memória familiar. 

No que corresponde ao 2.º ciclo as atividades realizadas tomaram como principal temática os 

conteúdos programáticos previstos para o 6.º ano de escolaridade, acabando por se tornar viável a 

realização de atividades ao nível da exploração de fontes visuais e objetuais conjugadas com outros tipos 

de fontes, como fontes audiovisuais e documentais tornando-se estas numa espécie de “máquinas do 

tempo” que deram acesso ao passado de um período especifico da História de Portugal. Deste modo, o 

conjunto de atividades que concretizamos junto dos alunos do 6.º ano de escolaridade constituíram 

verdadeiras ferramentas que potenciaram a identificação da mudança ao longo dos tempos. Num 

primeiro momento, através da exploração de fontes visuais sobre a família e a educação no período do 

Estado Novo e na atualidade, propiciaram discussões em torno das principais mudanças ao nível das 

mentalidades, papéis e valores repercutidos tanto em ambiente do lar como em ambientes educativos. 

É neste sentido que Pagés e Santísteban (2010) reforçam o potencial didático das fontes visuais como 

possuidoras de uma grande diversidade de aspetos da vida passada das pessoas, uma vez que, através 

delas os alunos podem discutir as mudanças e continuidades de aspetos concretos da evolução vida 

humana assim como, permitem comparar aspetos específicos de outros períodos com o presente. A 

atividade relacionada com a visualização de um documentário ilustrativo da vida dos portugueses antes 

e após o 25 de abril, demonstrou como as fontes visuais aliadas ao áudio potencializaram a perceção da 

mudança, permitindo aos alunos refletir sobre temáticas do período do Estado Novo, alusivas às 

condições de vida dos portugueses, às atividades económicas da época, à falta de liberdade e aos níveis 

de analfabetismo comparativamente com a realidade atual, facilitando a identificação das principais 

mudanças que ocorreram na sociedade portuguesa até aos nossos dias, assim como consentiram uma 

maior aproximação dos alunos à realidade vivida no período em estudo. A construção do friso cronológico 

a partir da combinação de fontes visuais e documentais levou os alunos a pensar sobre as relações 
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temporais existentes entre as fontes visuais e documentais, constando assim uma via facilitadora à 

perceção da mudança ao longo dos tempos, uma vez que, a partir da visualização de um friso cronológico 

com imagens conjugadas com fontes escritas, possibilitou uma melhor localização e contextualização 

dos acontecimentos históricos que foram marcos de abertura para a mudança no nosso país. Os próprios 

alunos, quando questionados, na ficha metacognitiva, sobre a potencialidade das fontes visuais para a 

perceção da mudança, dão-lhe uma grande significância afirmando que: A utilização de fontes visuais 

contribuiu para eu perceber melhor como era a vida antes e depois do 25 de abril. (A17) (…) ao visualizar 

as imagens fez-me sentir dentro do momento, como se estive-se lá, no local dos acontecimentos. (A8), 

Sim, porque com as imagens conseguimos diferenciar o antes e o agora e ajuda-nos a perceber melhor 

os acontecimentos. (A5), (…) conseguimos visualizar as mudanças que ocorreram entre o passado e o 

presente e isso ajuda a perceber a evolução das coisas (…) (A7). 

A sessão de intervenção dedicada ao uso de fontes objetuais constituiu uma experiencia muito 

significante para os alunos, uma vez que, nunca tinham trabalhado com esta tipologia de fontes, ao 

contactarem com objetos característicos da sala de aula do período do Estado Novo, os alunos 

demonstraram um grande interesse na exploração deste tipo de fontes, pois para além de serem 

facilitadoras da perceção das mudanças ao nível dos materiais escolares entre o período em estudo e a 

atualidade, serviu de motivação para o desenvolvimento da empatia e significância histórica, uma vez 

que, e segundo relatos dos alunos, os transporta para outra dimensão (A7), parece que estou a viver 

naquele tempo (A23), sinto que estou lá (A15), até vejo esta parte da história com outros olhos (A21) 

(N.C.27.04.2017), o que se veio a confirmar na ficha metacognitiva, quando os questionamos acerca 

das potencialidades das fontes objetuais para a perceção da mudança, onde os alunos afirmam: 

Considero que a utilização de fontes objetuais contribui para uma melhor aprendizagem porque podemos 

ver “ao vivo” e podemos sentir, é uma coisa fantástica, conseguimos perceber de que material era feito, 

e como realmente eram as coisas na escola do Estado Novo e as diferenças com os materiais de agora. 

(A3), (…) ajudou a perceber as mudanças, a ver como era a realidade das coisas na escola de 

antigamente, de que matérias eram feitos os objetos. O uso desta tipologia de fontes em contexto de sala 

de aula é deveras apreciado por vários investigadores nesta área, como Durbin, Morris e Wilkinson 

(1996), que valorizam o uso de objetos na sala de aula vendo neles potencialidades para desenvolver o 

pensamento e compreensão histórica caracterizando-os como uma ferramenta desafiadora pois, 

envolvem sensações reais (tridimensionais), permitem explorar a vida de outras pessoas, sociedades e 

culturas; possibilitam uma comparação entre a realidade do presente e a vida no passado e promovem 
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o desenvolvimento de conceitos associados ao tempo histórico, como cronologia, mudança, continuidade 

e progresso (…).  

No entanto, outras atividades que concretizamos não ligadas diretamente ao uso de fontes 

visuais e objetuais também contribuíram em muito para a perceção da mudança pelos alunos, e deste 

modo queremos dar destaque para as atividades em que utilizamos as fontes escritas/documentais, 

como foi exemplo a atividade relacionada com a exploração do programa do MFA e das Constituições de 

1933 e 1976, assim como a sessão dedicada à exploração da narrativa “História de Portugal para toda 

a família - O Futuro de Portugal: A União Europeia.”, as quais propiciaram a perceção de mudanças entre 

a Constituição que vigorou antes e após a revolução de abril  e reconhecerem a importância da entrada 

de Portugal na Comunidade Económica Europeia (CEE) como um contributo para a consolidação da 

democracia e para a modernização do nosso país, para posteriormente identificarem as mudanças que 

a adesão à CEE trouxe para Portugal. 

Deste modo, as fontes utilizadas assumiram-se como ferramentas privilegiadas para o acesso ao 

passado mais próximo e ao passado mais longínquo, à partilha de memórias pessoais e comuns de uma 

sociedade, permitindo construir um conjunto de significados e dar significado ao presente e às mudanças 

implícitas no tempo. 

Por fim, no que diz respeito à última questão de investigação, Que tipo de conceção de mudança 

evidenciam os alunos após um ensino orientado para a exploração de fontes visuais e objetuais?, foi 

possível verificar que os alunos foram fomentando as suas conceções de mudança sob várias perspetivas 

acerca das mesmas aquando das atividades implementadas. 

Ao nível do 1.ºCEB, constatamos que os alunos do primeiro ano, ao longo das atividades 

implementadas, evidenciaram algumas conceções de mudança a vários níveis. Assim, os alunos 

conseguiram facilmente identificar mudanças físicas no corpo humano, que resultam do passar do 

tempo, ou seja, do tempo físico (anos, décadas de vida), perspetivando especificidades ao nível do 

crescimento e aspeto do cabelo associando o cabelo branco e queda do cabelo à velhice. Conforme 

algumas conclusões referidas no estudo de Solé (2009) verificamos que os alunos mostraram ser 

capazes de sequencializar cronologicamente fotografias deles próprios, desenhar e falar acerca de 

momentos/acontecimentos importantes das suas vidas associados a uma idade específica. As 

mudanças que os discentes identificaram dizem respeito a mudanças físicas a nível pessoal, mudanças 

a nível social e familiar, frisando: o crescimento e aspeto do cabelo; o crescimento físico (altura);o 

crescimento ou queda dos dentes; situações específicas como iniciar uma nova atividade (karaté, 
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patinagem, escuteiros…) ou aprender algo novo (escrever, contar), a mudança de casa e de escolas, o 

nascimento de um irmão ou familiar, o tipo de brincadeiras e gostos quando fizeram comparações entre 

idades. Outras mudanças patenteadas correspondem a situações da vida no passado comparativamente 

com a vida da atualidade, estes aspetos referem-se especialmente a mudanças ao nível das brincadeiras 

e jogos; mudanças ao nível dos materiais com que que os brinquedos eram e são confecionados; o 

aparecimento das novas tecnologias; mudanças a nível do ambiente escolar e da alimentação. Tal como 

refere Barton (2002, in Solé, 2009) recorrendo ao próprio estudo e a estudos anteriores de Barton e 

Levstik (1996), certifica que a identificação das mudanças por parte de alunos destas faixas etárias 

normalmente se baseiam em detalhes da vida social e material. De um modo geral, estes alunos, 

reconhecem a mudança com base no progresso material e tecnológico, veem a mudança como uma 

melhoria e evolução, no entanto, ainda conseguem aperceber-se da existência de permanências, quando 

identificaram algumas brincadeiras e jogos da infância dos pais e avós como intemporais.  

No 2.º CEB, a partir das atividades implementadas averiguamos que os alunos do 6.ºano, 

apresentam ideias de mudança com base no progresso linear mas também com base na diversidade 

como são exemplo algumas situações em os alunos dizem “não foi logo logo” ou “só a partir de”, o que 

demonstra uma perceção de mudança a vários ritmos, identificando ritmos lentos quando apontaram 

mudanças a nível económico e das mentalidades e ritmos mais acelerados ou mesmo de rutura quando 

se referiram à revolução de 25 abril de 1974. Por outro lado, identificam a mudança como continua ao 

longo do tempo, que não é imediata, como podemos atestar a partir da análise realizada em torno dos 

instrumentos utilizados nas várias sessões. Apercebemo-nos que os alunos foram capazes de identificar 

mudanças a nível político, tecnológico, material, económico, social e a nível das mentalidades, 

associando estas mudanças a acontecimentos específicos da História de Portugal como: o fim do regime 

ditatorial; o fim da guerra colonial; a conquista das liberdades fundamentais dos cidadãos (25 de abril 

d 1974); as primeiras eleições livres; a adesão de Portugal à CEE. Nestas perspetivas, veem na 

mudança, uma direção positiva, uma busca da melhoria das condições de vida. Para concluir, 

destacamos também as respostas dos alunos à questão Tendo por base todas as atividades 

concretizadas, descreve o que entendes por mudança em História, da ficha metacognitiva, que 

demonstra diretamente com que ideia de mudança os alunos ficaram após a realização de todas as 

atividades propostas. Assim, atestamos que estes apresentam três conceções de mudança distintas, 

primeiro, mudança como continuidade, ou seja, a mudança é percecionada como sempre presente ao 

longo do tempo: Eu por mudança entendo que isso significa todas as mudanças que decorreram ao 
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longo do tempo, nas casas, nas ruas, nas pessoas e nos direitos. (A12). Em segundo lugar os alunos 

percecionam a mudança com base na evolução e progresso, como podemos ver no exemplo: A mudança 

quer dizer que tudo evoluiu para melhor. (A20) e em terceiro lugar, estes alunos apresentam a mudança 

com base na diversidade, associada a um ritmo acelerado, neste caso veem a mudança tendo como 

referência um acontecimento especifico, como já se constou no estudo de Elvira Machado (2005), os 

alunos associam o “pontapé” para a mudança, uma revolução, nesta caso a revolução de 25 de abril 

de 1974 é entendida pelos alunos como um acontecimento que veio quebrar um ritmo e trouxe 

mudanças positivas a nível, económico, politico e social, como podemos perceber pelo exemplo: Houve 

muitas mudanças após o 25 de abril de 1974 pois agora tudo é diferente, tudo mudou é mais livre. 

(A1). De um modo geral, conferimos que os alunos conseguem percecionar a mudança ao longo dos 

tempos, numa ligação continua entre o passado e o presente. 

Sem dúvida que após a concretização deste projeto damos mais significatividade à apropriação 

de um ensino orientado por fontes visuais e objetuais, bem como ao fomento de conceitos metodológicos 

como a mudança no ensino da história, desta forma os alunos serão capazes de edificar alicerces para 

uma futura aprendizagem significativa da história, como afirma Dominguez (2015), 

 

Situar los hechos del pasado en el tiempo, y relacionarlos con su contexto histórico, comprender 

cómo y por qué cambian de manera rápida o lenta, o si se mantienen sin variación por largo 

tiempo, valorar si los cambios han traído progreso o retroceso… son sin duda aspectos esenciales 

del pensamiento histórico. Sin ellos no es posible comprender y apreciar el papel y la relevancia 

que el pasado tiene en el presente y, en último extremo, cómo nos condiciona también el futuro 

(p.171). 

5.2.Limitações e Recomendações 

As práticas desenvolvidas com a prossecução deste projeto de investigação-ação, serviram como 

ponto de reflexão de algumas das falhas que sustentam a nossa formação tanto a nível teórico como 

prático. No que concerne à teoria, mais especificamente a que foi lecionada durante o 1.º ano de 

mestrado, de certa forma, não vai ao encontro daquilo que é a realidade de ensino das áreas para as 

quais estamos predestinados a lecionar. Deste modo, é importante repensar no plano de estudos desta 

formação, de forma a promover unidades curriculares mais direcionadas para as áreas e os ciclos de 

ensino nos quais vamos intervir. Quanto à prática, é essencial salientar que, como futuros professores, 
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só no último ano da nossa formação académica é que nos é dada a “liberdade” para liderar um contexto 

educativo e pôr em ação as estratégias e ensinamentos que nos foram transmitidos, a dinâmica de 

atividades que rompem com o ensino tradicionalista e todos os engenhos que foram sendo idealizados 

durante todo este percurso. É neste seguimento que provérbios como “a prática faz o mestre” deveriam 

ser tidos em consideração, visto que a experiência prática que obtemos passa essencialmente pelas 

observações das práticas pedagógicas dos professores cooperantes e pela reflexão da nossa própria 

ação. A nossa prática torna-se limitada tanto a nível do tempo disponível para implementar o projeto 

como em relação aos anos de escolaridade que conseguimos observar e interceder, uma vez que ao 

finalizarmos a nossa formação ficamos habilitados a lecionar numa pluralidade de contextos educativos, 

com os quais, maioritariamente, não tivemos qualquer contacto, a não ser através da partilha de ideias 

com outros colegas de estágio.  

Neste contexto, a realização deste projeto foi marcado por dúvidas e reflexões constantes acerca 

das melhores estratégias a ser adotadas tendo em consideração vários aspetos. Assim, logo o primeiro 

ponto limitativo que queremos frisar recaiu na adaptação da proposta pedagógica para dois contextos 

educativos tão diferentes, uma vez que, estávamos perante uma turma do 1.º ano e outra do 6.ºano de 

escolaridade. Deste modo, no 1.º CEB, como estávamos perante um ano em que os alunos se 

encontravam numa fase inicial da aprendizagem da escrita e da leitura (1.ºano), acabou por constituir 

um dilema na estruturação de instrumentos para a recolha de dados. Quanto ao 2.º CEB, a abordagem 

de conteúdos a partir de fontes visuais, mas principalmente através de fontes objetuais tornou-se 

bastante restringida pelo facto de estarmos delimitados pelo conteúdo programático a abordar, tornando-

se imprescindível recorrer a outros recursos de forma a conseguirmos responder a objetivos do projeto, 

assim como não sujeitar o afastamento ao programa visado. Salientamos também que um período mais 

alargado da nossa prática junto dos contextos poderia conduzir a uma ação pedagógica mais robusta e 

possivelmente poderia surtir mais e melhores resultados nos alunos. No que concerne à estruturação 

deste relatório, consideramos como limitação, a seleção da extensa bibliografia existente acerca das 

temáticas experimentadas. 

Apesar das limitações encontradas, o desenvolvimento deste projeto constituiu o culminar de 

todo o percurso académico, desde a nossa formação inicial, ao contacto mais próximo com novos 

paradigmas educativos, novas formas de abordar um mesmo tema, novos instrumentos e estratégias 

educacionais, medrando as nossas competências profissionais como professores-investigadores, 
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partindo da componente teórica estudada e de todas as partilhas oferecidas e pensadas com as 

professoras cooperantes e a professora supervisora, em prol dos alunos. 

Sugerimos portanto, tal como alguns dos autores/investigadores que tomamos como referência 

para o desenvolvimento deste estudo, que atividades pedagógicas com fontes visuais e objetuais sejam 

assumidas como recursos privilegiados para a promoção da assimilação de conceitos metodológicos e 

substantivos inerentes à construção do pensamento histórico. Propomos também a viabilização de 

atividades que aproximem os nossos alunos da comunidade educativa e da sociedade envolvente pois 

acreditamos que este tipo de práticas incentivam os alunos na construção das suas aprendizagens. 
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Anexo I- Guião de Entrevistas e imagens usadas no 1.º Ciclo 

Guião Orientador da entrevista para recolha de dados sobre as conceções prévias 

dos alunos acerca da mudança em História. 

-Observem com muita atenção as seguintes imagens; 

- O que mostram as imagens? 

- O que podem dizer sobre as imagens? 

- Qual delas pensam ser a mais antiga? Porquê? 

- Qual delas pensam ser a mais recente? Porquê? 

-Agora vão colocá-las todas por ordem, ou seja, da que consideram a mais antiga, até à mais 
recente. 

-Coloquem em primeiro lugar aquela que acham que aconteceu há muito muito tempo, isto é, a 
mais antiga e depois em segundo a que aconteceu há muito tempo, depois as que não são tão 
antigas mas que ainda aconteceram há muito tempo, até à mais recente de todas, mais próxima 
de vocês, do tempo de hoje. 

- Por que é que as colocaram por esta ordem? Em primeiro esta, depois esta …e esta no fim? 

- O que veem de diferente entre umas e outras ( A e B; C e D; E e F) 

- O que mudou entre umas imagens e outras?  

 

Tabela de registo da ordem de colocação das imagens pelos pares de alunos 

Alunos (21) Imagem A Imagem B Imagem C Imagem D Imagem E Imagem F 

Par n.º1       

Par n.º2       

Par n.º3       

Par n.º4       

Par n.º5       

Par n.º6       

Par n.º7       

Par n.º8       

Par n.º9       

Par n.º10       

Entrevista individual       
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Imagem A- Familia da Pré-História, “Recreación de niños de 
Neandertal” Consultado em: 
http://www.abc.es/ciencia/20140410/abci-dura-infancia-ninos-
neandertal-201404101000.html (06-11-2016) 

Imagem B- Familia Romana,  Consultado 
em:http://www.pedagogia.com.br/historia/romano.p
hp (20-11-2016) 

Imagem C - Família da Idade Média, “O pequeno jardim 
do paraíso”, Técnica mista sobre madeira, Upper 
Rhenish, 1410-1420;Consultado em: 
http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/dossie
_mulheres_na_idade_media_resistencia_feminina.html 
(06-11-2016) 

Imagem D- Familia do século XVII, “Sir Thomas Lucy of 
Charlecote and Family, c. 1625”,  Consultado em: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucy_Family_c_162
5.jpg (06-11-2016) 

Imagem E – Familia do século XIX, “Reunião de Família”; Óleo 
sobre Tela de Eugenio Zampighi; Consultado em: 
http://joserosarioart.blogspot.pt/2013/04/tres-italianos-do-
ottocento.html (06-11-2016) 

Imagem F- Família do século XXI, Consultado em: 

http://jailyncapuno.0fees.net/?i=1 (06-11-2016) 

http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-ciencia/20140410/recreacion-ninos-neandertal-1612347540691.html
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-ciencia/20140410/recreacion-ninos-neandertal-1612347540691.html
http://www.abc.es/ciencia/20140410/abci-dura-infancia-ninos-neandertal-201404101000.html
http://www.abc.es/ciencia/20140410/abci-dura-infancia-ninos-neandertal-201404101000.html
http://www.pedagogia.com.br/historia/romano.php
http://www.pedagogia.com.br/historia/romano.php
http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/dossie_mulheres_na_idade_media_resistencia_feminina.html
http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/dossie_mulheres_na_idade_media_resistencia_feminina.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucy_Family_c_1625.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucy_Family_c_1625.jpg
http://joserosarioart.blogspot.pt/2013/04/tres-italianos-do-ottocento.html
http://joserosarioart.blogspot.pt/2013/04/tres-italianos-do-ottocento.html
http://jailyncapuno.0fees.net/?i=1
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Anexo II- Ficha de registo (instrumento 1.1) 

1.Coloca um X nas imagens que pertencem à história. 
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2.Liga corretamente as imagens de acordo com a história: “A Árvore Generosa” 
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Anexo III- Ficha de Registo (instrumento 2.2) 

1.Numera as seguintes imagens de 1 a 5 de acordo com as fases/acontecimentos vividos pelo menino. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. Os desenhos abaixo representam as várias etapas de vida pelas quais uma pessoa passa durante a 

sua vida. Recorta-as e coloca-as corretamente na linha do tempo. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

  

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINHA                  DO                     TEMPO 



 

 

 
 

Anexo IV- Caderno de registo (instrumento 3.1) 
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Anexo V - Ficha de registo (instrumento 4.1) 

1.Imagina os teus pais ou os teus avós quando tinham a tua idade. Faz um desenho deles a jogar 
ou a brincar quando eram crianças. 

 

 

 

 

 

 

1.1.Quem desenhaste? 
 

 

1.2.Está a jogar ou a brincar a quê? 

______________________________________________________________________ 

2.Imagina uma das brincadeiras ou jogo que costumas fazer. Faz um desenho de ti a brincar ou 

a jogar. 

 

 

 

 

 

 

2.1.Estás a brincar ou a jogar a quê? 
_______________________________________



 

 

 
 

  

Anexo VI - Ficha de consolidação (instrumento 5.2) 
 
1.Liga corretamente os objetos apresentados: Objeto Antigo                         Objeto de Agora 

  

 

 

  

  

  

    

 

0  

 

 



 

 

 
 

Anexo VII – Questionário aos pais para recolha de informação sobre os brinquedos 

disponibilizados. 

 Museu do brinquedo  

 

Fale um pouco sobre o brinquedo que a/o_________________ trouxe para o nosso museu. 

 

O que é o brinquedo/nome do brinquedo?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Quantos anos tem o brinquedo? 

______________________________________________________________________ 

De quem era? 

______________________________________________________________________ 

Que brincadeiras tinha com o brinquedo? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Onde brincava com o brinquedo e com quem? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

 

  Obrigada pela colaboração! 

 

 

O presente questionário tem como objetivo recolher algumas informações a fim de 

realizar uma ficha de caracterização do brinquedo que disponibilizaram para a 

concretização do museu na sala de aula. 
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Anexo VIII – Ficha de caraterização dos brinquedos/jogos 

Ficha de caracterização dos brinquedos dos pais e avós:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de caracterização dos brinquedos dos alunos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracterização do brinquedo 

 Nome:____________________________ 

 

Quantos anos tem:______________ 

 

Proprietário:____________________ 

 

Como brincas com ele:__________________

_________________________________ 

 ______________________________ 

         _______________________ 
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Anexo IX - Convite para visitar o museu da sala de aula 

A turma X convida toda a 

comunidade escolar a visitar  

“O museu do brinquedo (…)” 

ONDE? 

Na nossa sala de aula. 

QUANDO? 

Dia 8 de fevereiro de 2017. 

A QUE HORAS? 

Das 16h até às 16h e 30 min. 



 

 

 
 

Anexo X – Ficha metacognitiva (instrumento 7) 

“Recorda o que aprendeste.”  

1.Assinala com um  X  uma das opções de acordo com as tuas preferências.  

  
a) Ouvir e conversar sobre a obra “A Árvore Generosa”.  

Gostei muito         Gostei         Gostei pouco         Não gostei    
  
b) Pintar e organizar as imagens da obra “A Árvore Generosa” para 

fazer um livro.  

Gostei muito         Gostei         Gostei pouco         Não gostei    
  
c) Construir a minha linha do tempo através de fotografias e desenhos.  

Gostei muito         Gostei         Gostei pouco         Não gostei    
  
d) Contar a minha história de vida aos meus colegas.  

Gostei muito         Gostei         Gostei pouco         Não gostei    
  
e) Visitar a exposição do brinquedo antigo.  

Gostei muito         Gostei         Gostei pouco         Não gostei    
  
f) Registar no “caderno da visita à exposição” os brinquedos que 

observei.  

Gostei muito         Gostei         Gostei pouco         Não gostei    
  
g) Entrevistar o avô na sala de aula.  

Gostei muito         Gostei         Gostei pouco         Não gostei    
  
h) Realizar o jogo das brincadeiras de antigamente e de agora em grupo.  

Gostei muito         Gostei         Gostei pouco         Não gostei    
  
i) Conhecer os jogos e brincadeiras que os pais e avós faziam na sua 

infância e compará-los com os que se fazem agora.  
Gostei muito         Gostei         Gostei pouco         Não gostei    

  
j) Ouvir e conversar sobre a obra “Quando a mãe era pequena.”  

Gostei muito         Gostei         Gostei pouco         Não gostei    
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k) Explorar os objetos de antigamente e de agora com o jogo “Adivinha o 
que estou a ver.”  

Gostei muito         Gostei         Gostei pouco         Não gostei    
  
l) Completar o cartaz dos objetos antigos e de agora a partir da 

observação das imagens.  
Gostei muito         Gostei         Gostei pouco         Não gostei    

  
m) Construir o museu dos brinquedos na sala de aula.  

Gostei muito              Gostei         Gostei pouco         Não gostei    

  

 2. Pinta de vermelho       as atividades que achaste mais difíceis e pinta de verde        
   as atividades que achaste mais fáceis:  

a) Organizar por ordem as imagens da obra “ A Árvore Generosa.”   
b) Construir a minha linha do tempo.   
c) Registar os brinquedos que observei durante a visita à exposição.   
d) Descrever as imagens do jogo das brincadeiras de agora e de 

antigamente.  
e) Identificar diferenças entre os objetos antigos e os de agora.   
f) Completar o cartaz dos objetos antigos e objetos de agora.    

  

3.Assinala com um   X   o que aprendestes com este projeto.   
a) Conhecer sobre o meu passado e da minha família.   
b) Conhecer a infância dos meus pais e avós e comparar com a minha.  
c) Sequencializar momentos e acontecimentos da minha vida e de uma 

história.   
d) Perceber que as coisas nunca mudam, são sempre iguais.   
e) Perceber que há coisas que mudam ao longo do tempo e outras se 

mantém.  
f) Saber que podemos aprender muito com os objetos do passado.   
g) Saber que os objetos não são importantes para serem usados na sala de 

aula.   
h) Observar imagens não é nada importante para conhecer o passado e 

compreender o presente.  
i)    Descrever imagens é importante para conhecer o passado e compreender 

o presente. 
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Anexo XI -- Guião de Entrevistas e imagens usadas no 2.ºCEB 

Guião Orientador da entrevista para recolha de dados sobre as conceções 

prévias dos alunos acerca de mudança. 

-Observem com muita atenção as seguintes imagens. 
- O que mostram as imagens? 
- O que podem dizer sobre as imagens? 
- Qual delas pensam ser a mais antiga? Porquê? 
- Qual delas pensam ser a mais recente? Porquê? 
-Coloquem-nas por ordem cronológica. 
- Por que é que as colocaram por esta ordem?  
- O que veem de diferente entre umas e outras? 
- O que mudou entre umas imagens e outras? 

 

 

 

 

 

 

Tabela de registo da ordem de 
colocação das imagens pelos pares de alunos 

Alunos (25) Imagem A Imagem B Imagem C Imagem D Imagem E Imagem F Imagem G 

Par n.º1        
Par n.º2        
Par n.º3        
Par n.º4        
Par n.º5        
Par n.º6        
Par n.º7        
Par n.º8        
Par n.º9        
Par n.º10        
Par n.º11        
Par n.º12        
Par n.º13        

Entrevista individual        

Imagem B- Familia Romana,  Consultado em: 
http://www.pedagogia.com.br/historia/romano.php 
(20-11-2016) 

Imagem A- Familia da Pré-História, “Recreación de niños de 
Neandertal” Consultado em: 
http://www.abc.es/ciencia/20140410/abci-dura-infancia-ninos-
neandertal-201404101000.html (06-11-2016) 

http://www.pedagogia.com.br/historia/romano.php
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-ciencia/20140410/recreacion-ninos-neandertal-1612347540691.html
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-ciencia/20140410/recreacion-ninos-neandertal-1612347540691.html
http://www.abc.es/ciencia/20140410/abci-dura-infancia-ninos-neandertal-201404101000.html
http://www.abc.es/ciencia/20140410/abci-dura-infancia-ninos-neandertal-201404101000.html
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Imagem C - Família da Idade Média, “O pequeno jardim 
do paraíso”, Técnica mista sobre madeira, Upper 
Rhenish, 1410-1420;Consultado em: 
http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/dossie
_mulheres_na_idade_media_resistencia_feminina.html 
(06-11-2016) 

Imagem D- Familia do século XVII, “Sir Thomas Lucy of 
Charlecote and Family, c. 1625”,  Consultado em: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucy_Family_c_162
5.jpg (06-11-2016) 

Imagem E – Familia do século XIX, “Reunião de Família”; Óleo 
sobre Tela de Eugenio Zampighi; Consultado em: 
http://joserosarioart.blogspot.pt/2013/04/tres-italianos-do-
ottocento.html (06-11-2016) 

Imagem G- Família do século XXI, Consultado em: 

http://jailyncapuno.0fees.net/?i=1 (06-11-2016) 

Imagem F- Família do Estado Novo em: 
https://image.slidesharecdn.com/oestadonovo1-
160121192650/95/o-estado-novo-10-
638.jpg?cb=1453404454 (20-04-2017) 

http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/dossie_mulheres_na_idade_media_resistencia_feminina.html
http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/dossie_mulheres_na_idade_media_resistencia_feminina.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucy_Family_c_1625.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucy_Family_c_1625.jpg
http://joserosarioart.blogspot.pt/2013/04/tres-italianos-do-ottocento.html
http://joserosarioart.blogspot.pt/2013/04/tres-italianos-do-ottocento.html
http://jailyncapuno.0fees.net/?i=1
https://image.slidesharecdn.com/oestadonovo1-160121192650/95/o-estado-novo-10-638.jpg?cb=1453404454
https://image.slidesharecdn.com/oestadonovo1-160121192650/95/o-estado-novo-10-638.jpg?cb=1453404454
https://image.slidesharecdn.com/oestadonovo1-160121192650/95/o-estado-novo-10-638.jpg?cb=1453404454


 

196 
 

Anexo XII – Imagens apresentadas e exploradas na 3ª sessão de intervenção no 

âmbito do projeto: As ideologias do Estado-Novo: Família e Educação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família no período do Estado Novo: Cartaz da série da “Lição de 

Salazar, Deus Pátria e Família, 1939 

Família contemporânea (2017) 

Sala de aula do período do Estado Novo 
Sala de aula contemporânea (2017) 
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Anexo XIII - Ficha de caracterização de objetos 

 

Nome dos membros do grupo: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Identifica o nome do objeto:__________________________________________________ 
 
Indica a função do 
objeto:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 Indica o tipo de material de que é feito o 
objeto:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 Indica o contexto onde era utilizado o 
objeto:_________________________________________________________________ 
  
Indica por quem era utilizado o objeto:_________________________________________ 
 

  

 

 

 

 

       

      Bom trabalho! 

 

 

 



 

198 
 

 

Anexo XIV – Ficha de trabalho (instrumento 1.1) 

1.Observa com atenção a Figura 1 e a Figura 2. 

 

1.1.Após a exploração das figuras 1 e 2 e dos teus conhecimentos, indica que mudanças 

ocorreram no quotidiano das famílias portuguesas. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Figura 1: Família no período do Estado Novo: Cartaz 
da série da “Lição de Salazar, Deus Pátria e Família”, 
1939. 

 

Figura 2: Família na atualidade, 2017. 
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2.Analisa com atenção as figuras 3 e 4 e o documento 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3: Sala de aula no período do Estado Novo  

 

 

Figura 4: Sala de aula na atualidade,2017 

Documento 1:Testemunho de um antigo aluno do Estado Novo 

 
“E na escola do meu tempo os rapazes estavam separados das raparigas. 
E na escola do meu tempo havia um só livro e toda a gente aprendia apenas o que aquele livro trazia. 
E na escola do meu tempo levavam-se muitas reguadas, basicamente por dois motivos, por tudo e por 
nada. 
E na escola do meu tempo ensinavam-nos a ser pequeninos, acríticos e a não discutir, o que quer que 
fosse. 
E na escola do meu tempo eu era “obrigado” a ter catequese, religiosa e política. 
E na escola do meu tempo aprendia-se que os homens trabalham fora de casa e as mulheres cuidam do 
lar e dos filhos. 
E na escola do meu tempo não aprender não era um problema, quem não tinha jeito para a escola, ia 
para o campo (…). 
E na escola do meu tempo não se falava do lado de fora de Portugal. Do lado de dentro só se falava do 
Portugal cinzento e pequenino. Na escola do meu tempo eu era avisado em casa para não falar de certas 
coisas na escola, era perigoso. 
Quem mandava no país achava que muita escola não fazia bem às pessoas, só a algumas.” 
 

Testemunho Real: José Morgado, 2015 
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2.1. Tendo por base as figuras 3 e 4, os documentos 1 e 2, e os objetos explorados na aula, refere 

as principais mudanças que ocorreram na educação e na escola.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Documento 2: Testemunhos de antigos alunos do Estado Novo 

“Rapazes e raparigas frequentavam escolas diferentes, não existiam turmas mistas. O horário 
escolar era das 9h00 às 17h00 e o único recreio era à hora do almoço. 
As carteiras eram de madeira pegadas com os bancos pegados. Os alunos usavam sacos de 
serapilheira para transportar o material escolar e alguma merenda se tivessem posses. Na 
cantina da escola ao almoço só davam a sopa e o pão. 
A primeira coisa que faziam quando entravam na sala de aula era cantar o hino nacional. Todas 
as salas de aula tinham obrigatoriamente na parede três símbolos alinhados: uma fotografia de 
Salazar, outra do Presidente (…) e um crucifixo. 
Na escola incutia-se a ordem, o respeito e a disciplina. 
Os professores aplicavam com muita frequência castigos corporais severos. Muitos dos idosos 
recordam a temida palmatória, mais conhecida como a “menina dos cinco olhos”. Lembram as 
humilhações de castigos como as orelhas de burro. 
Muitas raparigas não iam à escola, porque os pais achavam que não era preciso elas saberem 
ler e escrever. Elas só precisavam aprender a cuidar da casa, para se tornarem boas esposas e 
saber cuidar e educar os filhos (…). 
As disciplinas dadas eram a Matemática, Historia, Língua Portuguesa; Geografia, Ciências e 
Religião e Moral. 
Na escola chegavam a cantar a tabuada e tinham que saber, entre outras coisas, o nome de 
todos os rios, serras e estações de linhas de caminhos-de-ferro portugueses. Também rezavam 
todos os dias ao meio-dia (…).” 
 

Testemunhos orais recolhidos junto de idosos do Fundação LIGA, Lisboa,2010 
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Anexo XV - Ficha de trabalho (instrumento 2.1) 

   

 

1.Tendo por base as informações proporcionadas pelo documentário que estiveste a assistir, e os 

vários documentos apresentados, responde às questões que se seguem. 

2.Analisa com atenção os gráficos 1, 2 e 3. 

 

 

          

 

 

 Fonte: PORDATA 

Gráfico 2: Taxa de fecundidade em Portugal (1961-2015) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Taxa de natalidade em Portugal (1960-2015) 

 

 

 

 

 

Fonte: PORDATA 

Gráfico 1: Taxa de mortalidade infantil em Portugal (1960-2016) 
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Fonte: PORDATA 
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2.1.Comparativamente com a atualidade, que mudanças ocorreram ao nível da natalidade, 
fecundidade e mortalidade infantil? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3. Observa as figuras que seguem. 

        

3.1. Com base no que ouviste no documentário e na figura 1 como era a agricultura nos anos 
50 em Portugal? E agora? A agricultura sofreu mudanças? Justifica a tua resposta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
3.1.1. A maior parte da população trabalhava na agricultura (figura1) e na pesca (figura2) e hoje 
em dia, na tua opinião isso ainda acontece? Justifica a tua resposta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Figura 1: Agricultores a lavrar a terra com bois, 

1940,Portugal 

  

Figura 2: Pescadores a tratar das redes, 

1960,Portugal 
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4.Atenta agora à realidade dos nossos dias e ao gráfico 4. 
 
Gráfico 4: Taxa de analfabetismo em Portugal (1960-2011). 

 

Fonte: PORDATA  

 
4.1.Na tua opinião, o que aconteceu na sociedade portuguesa para a taxa de analfabetismo, em 
Portugal, baixar acentuadamente desde 1960 até aos nossos dias?   
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
5. Caracteriza a saúde e os serviços públicos da época, comparativamente aos nossos dias. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
6. Como eram as infraestruturas na época (estradas, água canalizada, esgotos, etc.), 
comparando com a realidade atual? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
7. Explica o significado da frase: ”A sociedade portuguesa era fechada.”  
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
8. Justifica a afirmação, comparando com a atualidade: “A imprensa e a televisão eram 
controladas”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
9. Que diferenças sociais e de género havia entre homens e mulheres na sociedade da época? 
Mantém-se na atualidade? Justifica a tua resposta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Anexo XVI – Questões utilizadas para a construção do friso cronológico 

1- Indica uma medida que foi tomada por Salazar para equilibrar as finanças em Portugal. 

2- Indica uma medida que foi tomada por Salazar para equilibrar as finanças em Portugal. 

3-Como se chama o regime político eu vigorou em Portugal entre 1933 e 1974? 

4-Que Constituição vigorou no período do Estado Novo? 

5-Indica uma organização utilizada por Salazar para a propaganda politica do Estado Novo? 

6-Indica um dos ideais defendidos na Constituição de 1933. 

7- Indica um dos ideais defendidos na Constituição de 1933. 

8-Que Constituição devolveu as liberdades fundamentais aos cidadãos portugueses? 

9-Indica uma das razões que levou à Revolução do 25 de abril de 1974. 

10- Indica uma das razões que levou à Revolução do 25 de abril de 1974. 

11-Quem impulsionou a Revolução do 25 de abril de 1974. 

12-Quem se rendeu ao MFA no dia 25 de abril de 1974. 

13-Que música deu o sinal de partida para o MFA dar início à operação fim de regime? 

14- Indica um dos pontos presentes no Programa do MFA que visava favorecer os portugueses. 

15- Em que ano foram as primeiras eleições livres em Portugal? 

16- Indica uma das mudanças que a Constituição de 1976 trouxe para os cidadãos portugueses. 

17- Indica uma das mudanças que a Constituição de 1976 trouxe para os cidadãos portugueses. 

18-Em que ano Portugal entrou na CEE? 

19-Indica um dos progressos verificados nas condições de vida dos portugueses após a entrada 

de Portugal na UE. 

20- Indica um dos objetivos que Portugal queria atingir com a entrada na CEE. 

21- Indica um dos objetivos que Portugal queria atingir com a entrada na CEE. 
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22-Identifica os protagonistas que tiveram papéis decisivos para o sucesso do golpe militar de 25 

de abril de 1974. 

23- Quais são os órgãos de poder político que vigoram no nosso país? 

24- Indica um dos progressos verificados nas condições de vida dos portugueses após a entrada 

de Portugal na UE. 

25- Que regime político vigorou em Portugal após a revolução de abril de 1974? 

26- Indica uma mudança ocorrida a nível social após a revolução de abril de 1974? 

27 –Qual era o candidato apoiado pelo Estado Novo nas eleições de 1958? 

28- Quem impulsionou a entrada de Portugal na CEE? 

29- Que comunidade foi criada em 1957 com o Tratado de Roma? 

30- Por quantos estados-membros é constituída atualmente a União Europeia? 

31- O maior alargamento da União Europeia acolheu dez estados-membros, em que ano isso 

aconteceu? 

32-Quais são as obrigações do Presidente da República? 

33- Quais são as obrigações do Governo como órgão executivo? 

34- Quem tem o poder legislativo? 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo XVII – Friso cronológico explorado na 9.º sessão de intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo XVIII – Ficha de trabalho (instrumento 4.1) 

 

1.Redige um texto no qual deves identificar as 

mudanças e permanências que a sociedade portuguesa sofreu ao longo dos períodos da História 

de Portugal estudados (Estado Novo até à adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia 

(CEE)). Para realizares este texto, deves ter em consideração fatores: económicos, políticos e 

sociais. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo XIX – Ficha de metacognição (instrumento 5) 

  
Lê com atenção as questões que se seguem e responde de maneira clara e cuidadosa. 

 

1. Recorda as atividades que realizaste ao longo das aulas. 
 

1.1.Como avalias as fontes visuais utilizadas nas atividades? 
 

Pouco Interessantes                     Interessantes                        Muito interessantes 
 

 
 
1.2.Consideras que a utilização de fontes visuais contribuiu para uma melhor aprendizagem da 
História de Portugal? Justifica a tua resposta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
1.3 Como avalias as fontes objetuais utilizadas nas atividades? 
 
Pouco Interessantes                     Interessantes                        Muito interessantes 
 
 

 

1.4. Consideras que a utilização de fontes objetuais contribuiu para uma melhor aprendizagem da 
História de Portugal? Justifica a tua resposta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
1.5.Consideras que a utilização de fontes visuais e objetuais contribuiu para uma melhor 
compreensão da mudança em História? Justifica a tua resposta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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2. De acordo com a sua ordem de importância, para a perceção da mudança em História, numera 
as atividades realizadas, de 1 a 5 (1-menos importante;5 -mais importante). 
 
a) Analisar fontes visuais___ 
b) Analisar fontes objetuais___  
c) Analisar fontes documentais___ 
d) Analisar mapas___ 
e) Completar e analisar uma linha do tempo___ 
 
3.De todas as atividades realizadas, identifica as que consideraste mais significativas para 
compreenderes a mudança em História. Justifica a tua resposta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4.Tendo por base todas as atividades concretizadas, descreve o que entendes por mudança em 
História. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
5. Como avalias o teu empenho ao longo das atividades realizadas: 
 
Insuficiente          Pouco Satisfatório           Satisfatório            Bastante Satisfatório              Excelente    
 
 
 
 

   Obrigada pela tua colaboração 
 

 

 

 

 

 


