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Resumo. Aprender sobre o tempo constitui uma componente essencial na
aprendizagem da História, mas é também um modo de localizarmos a nossa
própria vivência, conhecendo o passado sem descurar o presente, e
desenvolvermos competências para perspetivar e agir no futuro. O presente
estudo resultou de um projeto concretizado no 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico
e assume especial relevância no atual contexto, marcado pela influência da
tecnologia no modo de vida das sociedades, e em particular, no modo como
se acede à informação, sem, por vezes, se construir conhecimento.
Conscientes de que aprender sobre o tempo não se cinge à mera
aprendizagem de datas, factos ou acontecimentos, foram implementadas
atividades cognitivamente desafiadoras, através das quais se procurou
compreender o modo como as crianças desenvolvem conceitos de tempo e em
que medida a utilização de estratégias e atividades diversificadas favorece a
compreensão temporal. As atividades propostas foram inspiradas no modelo
de aula-oficina, de cariz socioconstrutivista, e desenhadas com o intuito de
permitir aos alunos construir, relacionar e refletir sobre o seu conhecimento,
dando-se primazia ao papel dos mesmos como investigadores/historiadores.
Os resultados obtidos apontam para um progresso das ideias dos alunos
acerca da temporalidade, nomeadamente ao nível da cronologia e mudança.
Concluiu-se que a prática de atividades explícitas em torno do conceito de
tempo contribui para o desenvolvimento da compreensão temporal.
Palavras-chave: educação histórica; compreensão temporal; tempo
cronológico; tempo histórico; mudança.
Introdução
A contagem do tempo tornou-se, com a evolução da sociedade, uma necessidade humana
e da qual se exige, cada vez mais, rigor e precisão. O tempo é um conceito comummente
aceite, indispensável à nossa convivência, por nos permitir regular o nosso dia a dia, mas
também possibilitar localizarmo-nos em relação a outras sociedades. Apesar de ser um
conceito indissociável da nossa vivência, o seu caráter plurissignificativo e polissémico
em diversos contextos e áreas do saber reveste-o de um carácter complexo e abrangente,
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motivo pelo qual, pensar sobre o tempo em História implica lançar um olhar transversal
e multiperspetivado sobre os conteúdos históricos.
Nesta linha de pensamento, foram desenvolvidas atividades com duas turmas de 1º e 2º
ciclo, em torno da compreensão temporal, que integram um projeto de investigação,
intitulado A compreensão do tempo para o desenvolvimento do pensamento histórico: um
estudo com alunos do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico, realizado no âmbito do Mestrado
em Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico, da Universidade do Minho. Com este estudo
procurou-se compreender de que modo as crianças constroem noções temporais, que
dificuldades evidenciam ao longo da sua aprendizagem e em que medida a utilização de
estratégias diversificadas e atividades desafiadoras favorece a compreensão temporal dos
alunos e, neste sentido, o pensamento histórico. O projeto, embora alicerçado na área de
História, integra outras áreas do conhecimento, das quais se destaca a Matemática. Neste
sentido, a abordagem ao conceito de tempo incidiu na sua vertente física ou matemática,
associada ao tempo do relógio e do calendário, trabalhados inicialmente, e mais tarde, no
tempo histórico, através do estudo do passado.
Este texto procura descrever e refletir sobre algumas atividades concretizadas em sessões
do projeto, nomeadamente as que respeitam ao estudo do passado próximo e mais
longínquo. Primeiramente procede-se a uma revisão de literatura que suporta e enquadra
o projeto e apresenta-se a metodologia que orientou a intervenção pedagógica e
investigativa, assente numa prática de investigação-ação e num processo de ensinoaprendizagem de cariz construtivista. Posteriormente, são descritas as atividades
realizadas nos dois ciclos de ensino e apresentadas as conclusões finais.
Enquadramento teórico
Ao longo das últimas décadas, o interesse de vários historiadores e investigadores na
aprendizagem do conceito de tempo pelas crianças resultou num avultado volume de
investigações que têm vindo a acentuar o papel da compreensão temporal no
desenvolvimento do pensamento histórico. A nível curricular, a relevância do estudo do
tempo na aprendizagem e compreensão histórica é demonstrado nos documentos
orientadores da prática pedagógica. No 1º ciclo, o Programa de Estudo do Meio (ME,
2004), o Currículo Nacional do Ensino Básico e Competências Essenciais (2001) e as
Metas de Aprendizagem do Estudo do Meio (2010) referem o desenvolvimento e
estruturação de noções de espaço e de tempo, dando ênfase à localização temporal. O
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Programa de Matemática (MEC, 2013) remete para a aprendizagem do tempo físico no
domínio “Geometria e Medida” e, relativamente ao 2º ano, o conteúdo “Tempo”
especifica o trabalho com instrumentos de medida de tempo, relógios, calendários e
horários. No 2º ciclo, a questão da temporalidade é inerente à própria organização
diacrónica dos conteúdos apresentada no Programa de História e Geografia de Portugal
(ME, 1991) e nas Metas Curriculares (MEC, 2013a). O documento de apoio às Metas
(MEC, 2013b) identifica como uma das competências transversais “as modalidades de
organização do tempo e a sua utilização” (p. 4). Embora os conteúdos históricos surjam
de forma sequencial no currículo, respeitando uma organização temporal, a leitura dos
vários documentos de referência demonstra a necessidade de um ensino explícito do
conceito de tempo, nomeadamente da construção de noções temporais e da localização.
Apesar de reconhecida a relevância do estudo deste conceito, têm-se constatado algumas
dificuldades na compreensão temporal dos alunos, que comprometem a realização de uma
boa aprendizagem, com noções temporais consolidadas e que se relacionam entre si.
Pagès e Santisteban (1999), notam que:
Parece, pues, que al final de la educación obligatoria la imagen que el alumnado
tiene sobre el tiempo histórico es de la una serie de paisajes de la historia, borrosos
e inconexos. Si intentamos reconstruir un mapa cognitivo temporal de su memoria
histórica, para conocer sus ideas o sus conocimientos sobre un tiempo histórico
delimitado, no encontramos como en el caso del espacio, mojones, rutas y
configuraciones, sino hechos, personajes y fechas (p.188)

Outros investigadores têm alertado para a dificuldade na aprendizagem de conceitos de
tempo (Barton, 2011; Díaz-Barriga, Garcia & Toral 2008; Domínguez, 2015), salientando
o facto de que ao serem trabalhados os temas de História de acordo com uma dada
sequência cronológica, como a que se apresenta nos documentos organizadores do
currículo, cria-se a ideia de que os alunos são capazes de, espontaneamente, assimilar a
cronologia histórica, no entanto, tal não se tem verificado. Para além disso, é também
reconhecida a complexidade do conceito de tempo, por envolver vários outros conceitos
(Cooper, 2002; Patriarca & Alleman, 1987; Proença, 1990; Wood, 1995), motivo pelo
qual se tem promovido o desenvolvimento de um trabalho consistente na construção de
noções temporais.
Este estudo, enquadra-se na linha das investigações mais recentes, nomeadamente as
conduzidas por Barton (2011), Hodkinson (2003) Solé (2009), e Thornton e Vukelich
(1988), que perfazem um novo olhar sobre a compreensão temporal, debruçando-se
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naquilo que as crianças são capazes de aprender em relação ao tempo, defendendo um
ensino explícito deste conceito. Estas investigações vêm contra-argumentar muitas das
premissas da teoria defendida por Piaget (1946), demonstrando que a aprendizagem
temporal não está somente associada a fatores cognitivos ou de maturação da criança,
como previa a teoria piagetiana, e que esta pode ter início logo nos anos iniciais de
escolaridade, a par de um ensino sistemático, direto e acumulativo.
Dada a complexidade e abrangência do conceito de tempo, vários autores advogam a
necessidade de desenvolver um trabalho gradual, uma vez que a sua aprendizagem vai
progredindo de forma quantitativa e qualitativa (Carretero, Asensio & Pozo, 1989;
Cooper, 2002; Hodkinson, 1995; Jahoda, 1963; Patriarca & Alleman, 1987; Proença,
1990; Solé, 2009). Obstante as reconhecidas dificuldades na aprendizagem deste
conceito, as crianças começam a construir as suas noções temporais mesmo antes de
iniciarem o ensino básico. Neste sentido, é importante que se desenvolva a aprendizagem
temporal a partir das conceções tácitas dos alunos, procurando aproximá-las de conceções
científicas (Lee, 1994). Primeiramente estas noções surgem relacionadas com a sua rotina
diária, mas progressivamente vão-se ampliando ao tempo do relógio, do calendário e
histórico (Pagès, 1999, 2004).
Atualmente, a ideia defendida por Lee (1994) de que ensinar história, e em particular
ensinar sobre o tempo, não se reduz a ensinar listas de factos e acontecimentos, assume
especial relevância numa sociedade cuja evolução tecnológica permite aceder facilmente
à informação, descurando-se, por vezes, um escrutínio crítico sobre a mesma, o que
impede uma plena construção de conhecimento. Ao considerarmos que pensar sobre o
tempo implica relacionar os três tempos que se cruzam na nossa vivência (passado,
presente e futuro) e que uma das principais finalidades do ensino da História é a formação
de cidadãos ativos, informados e críticos que possam tornar-se agentes transformadores
da sociedade em que vivem, importa dar voz e espaço aos alunos para que possam estudar
o passado, relacionando-o com o presente, no sentido de se entenderem melhor enquanto
sociedade e de perspetivarem o futuro. Cornacchioli (2002), referida por Pagès (2004),
apresenta uma proposta que corporiza as ideias anteriores, mostrando que as mesmas se
podem concretizar quando os alunos estudam as raízes da nossa sociedade, conhecem os
seus direitos e deveres no âmbito da sua cidadania e utilizam esse conhecimento para agir
hoje em dia, pensando nas consequências de um futuro próximo. Esta perspetiva incita os
alunos a sentirem-se protagonistas da própria História.
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Ao longo das últimas décadas foram realizados vários estudos, dos quais emergiram
diferentes propostas sobre o modo como a aprendizagem do tempo poderia ser realizada.
As perspetivas colocadas aqui em diálogo partilham a ideia de que a aprendizagem da
temporalidade não se deve apenas a fatores de desenvolvimento cognitivo e apresentam
propostas que podem ser conciliadas. Neste sentido, alguns investigadores (Barton, 2011;
Hodkinson, 2003; Solé, 2009; Thornton & Vukelich, 1988) apontam a necessidade de se
trabalhar os conceitos temporais desenvolvendo-se uma prática sistemática, à semelhança
do que é realizado com alguns conteúdos matemáticos. Esta aprendizagem deve partir
das ideias que os alunos têm acerca da temporalidade (Lee, 1994; Pagès, 1999, 2004) e
progressivamente envolver outros conceitos, tornando-se gradualmente mais complexa
(Carretero, Asensio & Pozo, 1989; Cooper, 2002; Hodkinson, 1995; Jahoda, 1963;
Patriarca & Alleman, 1987; Proença, 1990; Solé, 2009). Num domínio mais abrangente,
a aprendizagem da temporalidade é útil no âmbito do desenvolvimento de uma cidadania
participativa, quando os alunos partem do conhecimento histórico para tomar decisões
que poderão ter influência no futuro (Cornacchioli, 2002, referida por Pagès, 2004).
Metodologia
O projeto foi desenvolvido com base no modelo de investigação-ação, que associa uma
prática interventiva, investigativa e reflexiva, visando a melhoria do processo de ensinoaprendizagem através da identificação de problemas e definição de novas estratégias que
intervêm no processo educativo (Máximo-Esteves,2008).
As atividades a seguir propostas foram pensadas de acordo com o modelo de ensinoaprendizagem construtivista (Fosnot, 1999), preconizando uma aprendizagem construída
pelos alunos, que ao longo do projeto assumem o papel de investigadores do seu passado
pessoal e do passado mais distante. Este projeto, de caráter construtivista, foi
operacionalizado através do modelo de aula-oficina (Barca, 2004), que concebe a aula
com ênfase no levantamento das ideias dos alunos. A colocação de questões que se
constituem como desafios cognitivos e que implicam a mobilização de conhecimentos
são também relevantes, assim como a avaliação sistemática das aprendizagens com o
objetivo de se avaliar a progressão das ideias dos alunos.
O estudo foi realizado com duas turmas participantes de um agrupamento de escolas
localizado na zona urbana da cidade de Braga. Numa primeira fase, as intervenções foram
realizadas numa turma do 2º ano, constituída por 19 alunos, com idades compreendidas
33

5.ºCRIA

entre os 6 e os 8 anos. Num segundo momento, as intervenções ocorreram numa turma
de 6º ano, constituída por 23 alunos com idades entre os 10 e os 12 anos. Nos dois ciclos
de ensino, foi previamente realizada uma avaliação diagnóstica para aferir os
conhecimentos prévios ao nível da temporalidade. As atividades propostas foram
pensadas de acordo com os resultados da avaliação realizada inicialmente e com os
conteúdos programáticos que seriam trabalhados. Deste modo, a intervenção no 1º ciclo
desenvolveu-se em torno de 3 temas principais: 1) Tempo do relógio; 2) Tempo do
calendário e 3) Tempo como mudança (passado pessoal e passado dos pais e avós). No 2º
ciclo, as intervenções investigativas, com enfoque no tempo cronológico e no conceito de
mudança, foram conciliadas com a lecionação do conteúdo programático O 25 de abril
de 1974 e o Regime Democrático.
A par da realização de atividades, foram aplicados instrumentos de recolha de dados como
questionários, tarefas de papel e lápis (fichas de trabalho, construção de linhas de tempo
e ficha de avaliação das aprendizagens), que permitiram apurar o conhecimento dos
alunos e dar resposta às questões de investigação: 1) Como constroem os alunos noções
de tempo físico ao nível do sistema convencional de medição do tempo (tempo do relógio,
tempo do calendário)?, 2) Que conceções de mudança evidenciam os alunos perante
atividades de sequencialização de acontecimentos históricos (linhas de tempo; ordenação
de imagens)? e 3) Que competências desenvolveram os alunos ao nível da compreensão
da temporalidade a partir de atividades desafiadoras?
A seleção das atividades aqui apresentadas procura refletir, de modo geral, caraterísticas
representativas do projeto, nomeadamente, atividades que incitam os alunos a
questionarem o passado, que envolvem outras áreas disciplinares, recorrem a diferentes
materiais e estratégias, que permitem o envolvimento da família ou comunidade e que
valorizam as experiências pessoais dos alunos.
Os dados recolhidos foram posteriormente analisados de forma indutiva e categorizados
tendo por base a metodologia da Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1990).
Atividades realizadas no 1.º ciclo
Tempo pessoal
No projeto desenvolvido no 2º ano, o estudo do passado teve como ponto de partida o
passado mais próximo dos alunos, o passado pessoal. Com as atividades propostas no
âmbito da abordagem do passado pessoal pretendia-se que as crianças desenvolvessem
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consciência acerca do seu passado, localizassem acontecimentos significativos da sua
vida e construíssem informação acerca do seu passado a partir das suas memórias e da
análise de fotografias, objetos e documentos pessoais.
A reconstrução do passado individual iniciou-se com a partilha de memórias em grupo
turma a partir de objetos que os alunos tinham levado para a aula e de fotografias suas em
bebé que foram projetadas no quadro. No primeiro momento, os alunos começaram por
identificar os colegas nas fotografias projetadas e comparar o seu aspeto físico
apresentado na fotografia com o da atualidade. De seguida, realizou-se um diálogo em
torno de objetos pessoais (Fig. 1,2,3,4), no qual a infância enquanto bebés foi o tema
central da partilha de vivências, uma vez que a maioria dos objetos que tinham levado
remetia para esse período das suas vidas.

Figuras 1, 2, 3 e 4. Imagens de alguns objetos do passado dos alunos levados para a sessão.

Nesta abordagem ao passado pessoal, os alunos construíram individualmente a sua linha
de tempo utilizando fotografias representativas de várias idades e uma lista de
acontecimentos relevantes da sua vida com as respetivas datas. A atividade iniciou-se
pela ordenação das fotografias, na qual os alunos demonstraram possuir consciência do
seu passado, relatando os momentos representados em cada uma das fotografias e
estabelecendo relações entre elas, como se pode verificar na seguinte nota de campo:
Ao ver a sequência de fotografias de uma aluna, pedi-lhe que justificasse a
ordenação efetuada, apontando para as fotografias, foi referindo que: “Esta foi do
meu batizado… quando eu era bebé (1ª fotografia), esta é da festa dos meus anos,
de quando fiz um ano (2ª fotografia), nesta eu era pequenina, foi na festa de
finalistas da pré (3 ª fotografia), esta foi do ano passado, quando eu me mascarei no
carnaval (4ª fotografia), esta fotografia também é do ano passado, foi quando eu fui
a Montalegre e fizemos um boneco de neve em cima do carro (5ª fotografia), esta é
deste ano, quando a minha mãe me cortou o cabelo (6ª fotografia)” (Nota de campo,
22 de janeiro de 2016).
Constatou-se que a correta ordenação das fotografias beneficiou do facto de muitas delas
retratarem momentos significativos como festas de batizado, comunhões, casamentos,
férias ou épocas festivas como o Natal, às quais os alunos associaram recordações ou
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conversas que tiveram com familiares sobre esses momentos. De seguida, procedeu-se à
construção da linha de tempo, na qual assinalaram os momentos mais importantes da sua
vida, ilustrados com fotografias suas ou desenhos (Fig. 5 e 6).

Figura 6. Linha de tempo pessoal (A10)

Figura 5. Linha de tempo pessoal (A18)

Passado dos pais e avós
O estudo do passado prosseguiu com a investigação do período em que os pais e/ou avós
eram crianças. Neste sentido foram delineadas atividades através das quais se pretendia
que os alunos tomassem consciência de um passado mais alargado do que o abarcado pela
sua vivência e identificassem as mudanças mais significativas entre esse tempo e a
atualidade.
A descoberta do passado iniciou-se com uma entrevista realizada pela turma à avó de um
aluno, que partilhou na sala de aula histórias da sua infância (Fig.7). Neste momento, as
crianças demonstraram possuir conhecimento sobre vários aspetos que caraterizam a
infância dos seus pais ou avós através de diálogos que tiveram com familiares, referindo,
por exemplo, que os seus pais costumavam brincar na rua, tinham brinquedos de madeira
e jogavam à macaca.

Figura 7. Diálogo da turma com a avó de um aluno.

No seguimento do estudo do passado mais longínquo, os alunos exploraram objetos
antigos. Este momento foi introduzido com a leitura do livro Quando a mãe era pequena,
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da autoria de Joana Cabral, no qual surgem representados vários objetos ilustrativos do
passado dos pais e avós, alguns deles reconhecidos pelos alunos. De seguida, foram
distribuídos pela turma um telefone de disco, um telefone de teclas, discos de vinil,
postais, cassetes, um rádio de cassete, uma boneca de serapilheira, uma boneca de
porcelana, um ferro a carvão, uma enciclopédia e uma disquete (Fig.8, 9, 10, 11). Depois
de manusearem diferentes objetos, estabeleceu-se um diálogo com os alunos, durante o
qual puderam comparar esses objetos com os seus correspondentes na atualidade,
referindo as vantagens e desvantagens de cada um deles.

Figuras 8, 9, 10 e 11. Exploração de objetos do passado dos pais e avós.

Verificou-se com estas atividades que os alunos são capazes de construir o seu
conhecimento sobre o passado, relacionando as suas aprendizagens com conhecimentos
obtidos através de convivência com os outros, nomeadamente com familiares.
Jogos de conhecimento
Nas sessões implementadas no 2º ano, foram realizados alguns jogos com questões acerca
dos conteúdos abordados com o objetivo de consolidar conhecimentos e a avaliar as
aprendizagens. Estas atividades permitiram que os alunos trabalhassem em grupos,
partilhassem ideias e recuperassem e relacionassem as aprendizagens realizadas. Do
ponto de vista investigativo, possibilitou aferir, de modo global, os conhecimentos da
turma de forma imediata, servindo assim como alerta para a necessidade de trabalhar em
específico algum conteúdo. Foram realizados jogos com questões sobre os conteúdos
abordados ao longo das intervenções de cada tema (Fig. 12) ou como consolidação de
todas as aprendizagens (Fig. 13).
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Figura 12. Jogo sobre o tempo do relógio Figura 13. Tabuleiro virtual do Jogo do Tempo

Os jogos eram realizados com a turma organizada em grupos e todos eles implicavam a
resposta a questões, sendo apresentadas algumas opções de resposta. Para contabilizar o
tempo de resposta dos colegas, os grupos que aguardavam a sua jogada mediam o tempo
através de instrumentos como ampulhetas ou second tockers2.
Atividades realizadas no 2º Ciclo
Os acontecimentos do 25 de abril de 1974
As intervenções realizadas no âmbito do projeto no 2º ciclo foram desenvolvidas sob o
tema O 25 de abril de 1974 e o Regime Democrático. A primeira atividade diz respeito
ao golpe militar do 25 de abril de 1974, através da qual se pretendia que os alunos
conhecessem os principais acontecimentos ocorridos durante o golpe militar e
reconstruissem cronologicamente a sequência desses mesmos acontecimentos.
O primeiro momento da atividade foi realizado individualmente e consistiu na análise e
recolha de informação a partir de 4 documentos escritos (breves excertos de fontes
primárias e secundárias) e 2 documentos iconográficos (capas de jornais dos dias 25 e 26
de abril de 1974) relativos ao golpe militar. Cada um dos documentos apresenta um ou
mais acontecimentos, bem como o dia e a hora em que ocorreram. A partir da seleção da
informação de cada documento, os alunos construíram uma linha de tempo do 25 de abril,
como a que se apresenta de seguida (Fig.14).

2

Instrumento que permite medir segundos.
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Figura 14. Linha de tempo do golpe militar do 25 de abril de 1974
No seguimento deste tema, foi proposto à turma a realização de uma exposição de cartazes
para a comemoração do 25 de abril na escola (Fig.15). Os alunos elaboraram em grupo
cartazes com breves biografias dos protagonistas da revolução, cartazes sobre
monumentos e capas de jornais da época alusivos ao tema e testemunhos de familiares
que vivenciaram a revolução. Um dos grupos ficou responsável pela recolha de músicas
associadas a este tema que foram tocadas na rádio escolar durante os intervalos. Os
trabalhos realizados foram também publicados no blogue da turma.
A atividade em torno da linha de tempo permitiu aos alunos construírem autonomamente
conhecimento sobre o golpe militar, que foi depois ampliado com a pesquisa de
informação e a elaboração e partilha dos cartazes.

Figura 15. Exposição de cartazes

Figura 16. Jogo da Glória sobre a Revolução de
abril

Tal como no 1º ciclo, a utilização de jogos para avaliar e consolidar o conhecimento dos
alunos motivou e estimulou a participação dos mesmos. No 6º ano, foi construído um
jogo da Glória em grande escala (Fig.16), sendo os alunos os peões do jogo, que apenas
poderiam avançar se respondessem de forma acertada às questões. Este jogo foi realizado
a pares e implicava o domínio dos conteúdos abordados nas primeiras sessões do 2º ciclo,
nomeadamente as causas da revolução e o dia do golpe militar.
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Dificuldades e desafios que Portugal enfrenta atualmente
Na última sessão do projeto foi realizado um debate em torno das dificuldades e desafios
que Portugal enfrenta na atualidade que implicou que os alunos relacionassem os
conhecimentos construídos ao longo das sessões e os conhecimentos da realidade atual e
assumissem posições críticas relativamente às questões que orientaram o debate, como:
Consideram que as mudanças ocorridas após a revolução de abril foram vantajosas ou
desfavoráveis para o nosso país? Que problemas enfrenta o país atualmente? E que
desafios? Portugal beneficiou com a entrada na União Europeia?
O debate exigiu uma preparação para que os alunos pudessem pensar previamente nas
questões e procurar dados que fundamentassem as suas opiniões. Assim, foi entregue a
cada aluno um guião de pesquisa e análise de dados estatísticos do site da Pordata Kids3
para orientar a recolha de dados sobre temas como a saúde, a evolução da população, o
ensino, a justiça e educação referentes ao período antecedente ao 25 de abril de 1974 e
atualmente. Depois de efetuada a pesquisa, os alunos responderam a algumas questões
que auxiliaram a análise da informação recolhida, direcionada para a comparação dos
dados nos dois períodos.
Inicialmente o debate foi liderado por alguns alunos que se destacaram por apresentarem
ideias bem construídas e fundamentadas, nomeadamente na comparação da qualidade de
vida da população, no papel da mulher e na situação financeira nos períodos antecedente
e posterior à revolução. Com o avançar da atividade, notou-se a envolvência de mais
alunos que começaram a participar a partir da colocação de questões sobre a sua posição
face às ideias apresentadas pelos colegas.
Através do debate sobre as conquistas, dificuldades e desafios que Portugal enfrenta
atualmente, os alunos demonstraram mobilizar os seus saberes e relacionar os seus
conhecimentos, assumindo posições críticas face à situação do passado, à realidade atual
e aos desafios que poderão surgir no futuro.
Discussão e Conclusões
Neste momento conclusivo, cabe-nos lançar um olhar reflexivo sobre as intervenções
realizadas e os resultados obtidos. Entendemos que o projeto implementado nas turmas
de 1º e 2º ciclo cumpriu os desígnios estabelecidos inicialmente, permitindo, por um lado,
3

http://www.pordatakids.pt/
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a construção de aprendizagens e, por outro, ser esclarecedor do modo como são realizadas
essas aprendizagens.
O resultado da análise dos dados recolhidos ao longo do projeto revelou uma melhoria do
conhecimento dos alunos em relação a vários aspetos da compreensão temporal. No 2º
ano, os dados obtidos pela análise dos instrumentos aplicados nas sessões relativas ao
passado pessoal e ao passado mais longínquo, revelaram, que as crianças são capazes de
reconstruir o seu passado com base em memórias, fotografias, objetos pessoais e
conversas com familiares. Demonstram saber ordenar cronologicamente fotografias,
fazendo referência ao momento em que as mesmas foram tiradas e localizar
acontecimentos relevantes do seu passado na linha de tempo, à semelhança das
conclusões apresentadas no estudo de Solé (2009). No que concerne ao conceito de
mudança, as crianças identificam alterações em relação a si próprias, estabelecendo
comparações relativamente ao momento em que eram bebés, tanto a nível físico, referindo
o cabelo, a altura e o peso, como a nível comportamental e psicológico. Para além do
passado pessoal, são também capazes de identificar mudanças e permanências entre a
atualidade e um passado mais longínquo, como é o caso da infância dos pais e avós,
através da exploração de objetos antigos, histórias e diálogos com familiares. Constituem
objeto de análise do passado e interesse das crianças sobretudo o espaço, os objetos
utilizados, os comportamentos e as brincadeiras realizadas. Em concomitância com as
investigações de Barton (2002) e Solé (2009) a identificação de mudanças baseia-se em
detalhes da vida social e material, referem comportamentos e objetos que remontam ao
passado e evidenciam a utilização da tecnologia no tempo presente.
No 6º ano, relativamente ao conceito de mudança, os resultados aproximam-se das
conclusões de Barton (2002) e Thornton e Vukelich (1988), os alunos são capazes de
distinguir períodos históricos, nomeadamente entre o Estado Novo e a Revolução de abril.
Identificam mudanças a nível político e social, referindo conquistas realizadas após a
revolução, que são sempre vistas de forma positiva, no sentido de progresso, como por
exemplo a libertação das colónias, as eleições livres e a entrada de Portugal em vários
organismos. Com a construção da linha de tempo do dia 25 de abril, os alunos
identificaram acontecimentos relevantes no processo de revolução, como a rendição de
Marcelo Caetano e a tomada de posse pela Junta de Salvação Nacional.
Ao compararem-se os resultados da análise dos dados das duas turmas, nota-se que os
alunos do 2º ciclo revelam uma compreensão temporal mais desenvolvida e complexa do
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que a evidenciada pela turma do 1º ciclo, como era expectável, o que demonstra que esta
aprendizagem vai progredindo, abrangendo períodos com distância temporal cada vez
mais distante, tal como constatou Hodkinson (1995) no seu estudo. Os alunos do 6º ano
revelaram domínio da datação, são capazes de referir acontecimentos utilizando datas
concretas e relacionar os mesmos com o contexto da época, estabelecendo relações de
causalidade entre eles. Por sua vez, os alunos do 2.º ano foram capazes de ordenar
acontecimentos associados à sua vida pessoal de forma correta, associando-os também a
datas (tempo cronológico) bem como reconheceram mudanças na sua vida pessoal e
familiar.
Entendemos que os resultados acima apresentados refletem, em grande medida, as
aprendizagens construídas com as atividades realizadas. Estas atividades, bem como os
materiais utilizados, contribuíram também como forma de envolver e motivar a turma ao
longo do projeto. Apesar da metodologia adotada ser divergente daquela em que as turmas
estavam enquadradas, os alunos assumiram sempre o papel de questionadores do passado,
fazendo jus a uma aprendizagem por descoberta. No decorrer das sessões, os alunos dos
dois anos demonstraram possuir várias ideias acerca do passado, muitas delas obtidas por
via da educação não formal, da qual se destaca na turma do 2º ano, a família e a catequese.
Estes conhecimentos evidenciam a importância de se partir das conceções prévias e da
realidade mais próxima dos alunos para a realização de aprendizagens significativas (Lee,
1994). Neste sentido, foi também relevante o envolvimento de outras áreas disciplinares,
que facilitaram e complementaram a construção do conhecimento acerca do tempo,
possibilitando uma aprendizagem mais complexa e integrada.
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