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Resumo 

O presente relatório de estágio resulta da intervenção pedagógica supervisionada efetuada no ano 

letivo 2019/2020, numa escola secundária do concelho de Guimarães. O objetivo norteador deste 

relatório parte por analisar a cognição histórica dos alunos em torno do conceito metahistórico de 

significância articulado com os ideais liberais.  

 Os alunos participantes frequentavam o 11.º ano de escolaridade e colaboraram em várias 

tarefas de papel e lápis, em diferentes momentos do processo de ensino-aprendizagem. Numa 

fase inicial, realizamos um levantamento de ideias prévias. Posteriormente, foi realizado outro 

exercício que nos permitiu compreender a forma como os conteúdos foram assimilados e a 

importância que os alunos lhes atribuíram. Por fim, desafiamos os participantes com um novo 

exercício, com o objetivo de analisar o seu desenvolvimento cognitivo acerca da significância 

histórica. Assim, seguimos os preceitos da aula-oficina, trabalhamos com base nas ideias dos 

alunos, explorámo-las e desafiámo-los. O objetivo central deste estudo consiste em compreender 

os níveis de significância histórica que os alunos atribuem a um (ou vários) acontecimentos e aos 

agentes históricos, quer na época de produção, quer na atualidade.  

Os alunos de 11.º ano de escolaridade consideraram como o valor mais importante a 

liberdade, seguido da igualdade, e a razão foi considerado como o menos importante. Em termos 

de agentes históricos, George Washington foi considerado o mais relevante para a Revolução 

Americana e uma significância repartida entre Luís XVI, Robespierre e Napoleão para a Revolução 

Francesa. A justificação desta atribuição de relevância aponta para ideias de significância restrita 

causal e significância coletiva do agente histórico. Em termos globais, os dados sugerem que, se 

no início desta intervenção pedagógica supervisionada e estudo inerente, a maioria dos alunos 

demonstravam ideias de significância restrita em linha com o senso comum, no final desta 

intervenção pedagógica supervisionada, a maioria dos alunos apresentavam ideias de significância 

restrita causal e significância contextual. Salienta-se, também, que neste momento final, surgiram 

ideias mais sofisticadas em linha com uma significância histórica temporal. 

 

Palavras chaves: Significância, Educação Histórica, Ideais liberais, Revolução, Revoluções liberais. 
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Abstract 

This internship report is the result of a supervised pedagogical intervention carried out during the 

school year 2019/2020 in a secondary school in the municipality of Guimarães. The main purpose 

of this report is to analyse the historical cognition of students regarding the metahistorical concept 

of significance articulated with liberal ideals.  

 The participating students attended the 11th grade and collaborated in various paper and 

pencil tasks, at different moments of the teaching-learning process. At the initial phase, we carried 

out a survey to evaluate existing conceptions. Later, we carried out another exercise  in order to 

understand the way students assimilated the contents and how relevant they were to them. Finally 

we challenged the participants with a new exercise, aiming to analyse their cognitive development 

about historical significance. Thus, we used the workshop format, worked based on students' ideas, 

explored those ideas and challenged the students. The main goal of this study is to comprehend 

the levels of historical significance that students attribute to one (or several) events and to the 

historical figures, both at the time of production and today.  

Students in 11th grade considered freedom as the most important value, followed by 

equality.  Reason was the least important. In terms of historical figures, George Washington was 

considered the most relevant to the American Revolution and a significance was shared by Louis 

XVI, Robespierre and Napoleon regarding the French Revolution. The reason for  percieving 

relevance like this points to ideas of causal restricted significance and collective significance of the 

historical figure. Overall, the data suggest that, while at the beginning of this supervised pedagogical 

intervention and inherent study, the majority of students demonstrated ideas of restricted 

significance in line with common sense, at the end of the supervised pedagogical intervention, the 

majority of students presented ideas of causal restricted significance and contextual significance. 

It should also be noted that at the end, more sophisticated ideas emerged, in line with a temporal 

historical significance. 

 

Keywords: Significance, Historical Education, Liberal Ideals, Revolution, Liberal Revolutions. 
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Introdução 

 

O Relatório de Estágio que se apresenta, resulta de um processo que teve a sua origem em 2018. 

Nesse ano iniciou-se o 1.º ano do Mestrado em Ensino da História, no 3.º Ciclo do Ensino Básico 

e no Ensino Secundário. Ao longo desse ano o processo de formação e de ensino foi regular e 

construtivo. No segundo ano, confrontados com a situação de estágio, o estádio de 

desenvolvimento continuou, desta feita com a supervisão de um docente na escola de acolhimento 

e com a orientação da Doutora Marília Gago, que acompanhou a execução deste relatório.  

Este instrumento representa o fim do ciclo de estudos de mestrado e o início de um 

caminho profissional. Foi produzido após a aprovação do Projeto de Intervenção Pedagógica 

Supervisionado (PIPS) e com base no mesmo. Assim, o PIPS deu lugar à Intervenção Pedagógica 

Supervisionada (IPS) que decorreu numa escola secundária do concelho de Guimarães, com a 

colaboração de duas turmas do 11.º ano de escolaridade, no âmbito da significância dos 

acontecimentos e dos agentes da História no século XVIII. Grande parte da IPS teve lugar em 

contexto de sala de aula, mas o ano letivo 2019/2020 sofreu uma parcial alteração devido à 

pandemia Covid-19. Não obstante, a programação realizada no início deste processo, numa 

parceria entre aluna, professor orientador cooperante e professora orientadora-supervisora, foi 

rigorosamente cumprida.  

A construção do conhecimento histórico e o desenvolvimento da compreensão histórica 

constitui um desafio ao qual demos resposta durante este estágio. Atribuir significado e 

importância a um elemento histórico, a um agente ou a um acontecimento, concretiza uma das 

capacidades natas do ser humano: valorizar e desvalorizar. Os alunos têm objetos preferidos, 

áreas de saber das quais gostam mais ou pessoas que admiram (ou não). Todos estes verbos 

“preferir”, “gostar”, “admirar” constituem uma esfera diferenciadora. Em História é possível 

trabalhar a compreensão histórica através da análise diferenciada e integrada.  

Assim, o nosso estudo teve por base os processos revolucionários americano e francês, 

datados do século XVIII, nomeadamente os seus agentes históricos, as causas, os resultados e as 

repercussões. Estes conteúdos encontram-se inseridos nas Aprendizagens Essenciais (AE, 2018) 

que identificam as capacidades e as atitudes a desenvolver pelos jovens alunos, com o objetivo de 

os preparar para o futuro e para o mercado de trabalho.  

A base estrutural deste trabalho, e da nossa prática, segue as linhas da Educação 

Histórica, cuja escola fundacional de Inglaterra baliza o ensino da História ancorado na progressão 
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das ideias dos alunos e nos conceitos metahistóricos. O conceito escolhido foi a significância 

histórica. Assim, identificamos as ideias dos alunos acerca de significância histórica, ou da 

importância dos acontecimentos e dos agentes históricos, cruzamo-las com outros estudos em 

significância e, findo este percurso, apresentamos as conclusões. A forma de trabalhar em sala 

de aula seguiu os preceitos da aula-oficina (Barca, 2004). Foi assim que vimos fazer, foi assim 

que fizemos e compreendemos a sua estrutura, o funcionamento e os resultados. Ensinar a fazer 

recupera a tradição do desenvolvimento de saberes em contexto oficinal: o aprendiz aprende a 

fazer devidamente orientado pelo artesão/mestre. Ao investigarmos como o pensamento dos 

alunos se desenvolve, somos obrigados a pensar acerca da nossa prática pedagógica e a 

reconstruirmo-nos/reinventarmo-nos com vista ao desenvolvimento do pensamento e da 

consciência histórica dos nossos alunos e, em simultâneo, maturamos o nosso percurso enquanto 

profissionais. Assim criamos aulas-oficinas, onde os alunos aprendem a questionar, a interpretar, 

a inferir e, assim, a dar significância histórica às realidades estudadas.  

Todo o primeiro capítulo explora as questões da Educação Histórica, da significância 

histórica e explana alguns dos principais estudos executados segundo este conceito metahistórico, 

nomeadamente os de Peter Seixas (1994), Lis Cercadillo (2000), Márcia Monsanto (2004), Olinda 

Alves (2007), Júlia Castro (2007) e Paolo Ceccoli (2011). Por sua vez, o final do capítulo 

correlaciona a significância histórica com os conteúdos explorados em sala de aula: a Revolução 

Americana que originou a formação dos Estados Unidos da América, de 1776, e a Revolução 

Francesa, de 1789.  

 No segundo capítulo debruçamo-nos sobre o contexto em que se inscreveu o estudo, 

nomeadamente nos seus participantes e na escola. Para conhecer os alunos que participaram 

neste estudo, e nos permitiram cumprir com este objetivo, elaboramos um curto questionário. 

Desse instrumento conseguimos compreender os hábitos dos alunos, o que pensam sobre a 

disciplina de História e a forma como decorrem as aulas desta disciplina. Preocupamo-nos em 

explorar os seus gostos pessoais e a forma como ocupam os tempos livres. Os recursos estruturais 

da escola de acolhimento e a sua organização foram sumariamente referidos. Importa destacar 

que as identidades dos alunos e da escola foram sempre preservadas e salvaguardadas.  

Ao longo do terceiro capítulo exploramos as ideias prévias dos alunos, a progressão das 

mesmas num momento intermédio e, no momento final, voltamos a analisar o pensamento dos 

alunos. O levantamento das ideias prévias constituiu um dos elementos mais importantes neste 

processo. Através deste processo conhecemos o pensamento de cada um, de modo 

individualizado, e isso deu-nos a realidade do público para quem trabalhamos e podemos agir em 



4 
 

conformidade, atuando na clarificação ou na exploração de um determinado assunto ou tema. 

Esta análise, assim como as subsequentes, estão exploradas e devidamente dissecadas no 

terceiro capítulo. Os ideais liberais marcaram uma mudança no fio da história, por isso, 

exploramos os antecedentes, os acontecimentos dessa realidade e as suas repercussões. O ano 

de 1789 marca, segundo a tradição europeia de inspiração francófona, o início de uma nova 

época, que vigora até hoje: a Idade Contemporânea. Tentamos compreender até que nível os 

ideais liberais, que alicerçam a maioria das sociedades atuais, são respeitados e valorizados. Será 

que os alunos consideram a liberdade, a igualdade, a tolerância e a razão valores importantes? 

Optamos por expor a nossa análise no último capítulo onde apresentamos algumas 

considerações. Poder-se-ia designar considerações finais, mas se o debate terminasse com este 

relatório perder-se-ia a capacidade de recuperar experiências e resultados e criar novos estudos e 

dados. Durante a análise de dados fomos lançando pistas, fazendo breves cruzamentos com 

outros estudos, mas este último capítulo é o resultado da nossa experiência e a forma como ela 

influenciou, ou não, a progressão do pensamento e da compreensão histórica dos alunos. 

Trabalhamos com futuros cidadãos, que dentro de dois anos poderão estar no mercado de 

trabalho, pelo que importa que conheçam a História e o seu passado. Arriscamos mesmo dizer 

que é urgente formar cidadãos liberais, que compreendam a importância da igualdade, que 

pratiquem a tolerância social, que consigam formular um juízo individual e que estruturem o seu 

pensamento e a sua ação com base no coletivo e no respeito pela democracia. E isto só é possível 

se tiverem desenvolvido o seu conhecimento e o pensamento históricos. 
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I. Enquadramento Teórico 

 

1.1 A Educação Histórica 

 

A Educação Histórica deu os primeiros passos no Reino Unido, na década de 70 do século XX. 

Peter Lee (2001), o “pai” da Educação Histórica, explica que a tendência dos alunos, em 

Inglaterra, era abandonar o ensino da História. Face a este cenário foi necessário implementar 

novas medidas e metodologia para trabalhar com os alunos. Alguns projetos foram sendo 

implementados e merecem um breve destaque por constituírem a base da Nova História e por 

serem uma evidência da progressão no ensino desta disciplina. 

O projeto CHATA (Concepts of History and Teaching Approaches), fundado pelo Conselho 

de Investigação em Ciências Económicas e Sociais (ESRC), no Instituto de Educação da 

Universidade de Londres, propôs investigar as ideias das crianças sobre as narrativas históricas, 

convergentes e divergentes. Integravam a equipa da direção de projeto Peter Lee e Alaric 

Dickinson, e como investigadora oficial Rosalyn Ashby (Dickinson & Lee, 1978). Os alunos 

envolvidos neste projeto tinham idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos de idade, num 

total de 320 alunos. De forma a demonstrar, um pouco, o que se pretendia com a realização deste 

estudo, partilha-se um exercício exemplificativo proposto pelos investigadores do projeto: uma 

tarefa exibe duas narrativas simples, com imagens e o mesmo tamanho, mas diferentes (em 

termos do tema específico, da cronologia e do tom), sobre o mesmo acontecimento histórico e a 

questão central era “como pode haver diferenças acerca da mesma história?” (Lee, Ashby, 

Dickinson, 1996). Das conclusões deste estudo destacamos, essencialmente, os diferentes níveis 

de progressão identificados nas ideias dos alunos, que não se categorizavam pela idade, mas sim 

pelo desenvolvimento do pensamento histórico que, por vezes, era mais sofisticado em alunos de 

6 anos do que em alunos de 14 anos. Importa ressalvar este aspeto, que se opõem à teoria 

piagetiana no que se refere à progressão e aos estádios de desenvolvimento da criança segundo 

a idade. Os investigadores do projeto CHATA consideram que os estádios de desenvolvimento são 

menos influenciados pela idade e mais organizados pelos conhecimentos prévios dos alunos e 

pelos desafios que lhes são propostos.  

 O SCHP – Schools Council History Project – é atualmente designado por SHP ou por The 

New History. Este projeto tornou-se uma referência no Reino Unido, no desenvolvimento do 

conceito de evidência histórica, um dos conceitos metahistóricos que é apontado como uma base 

de sustentação de todos os outros (Lee, 2001). 
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O The History 13–16 Project coordenado por Peter Lee e por Denis Shemilt propôs uma 

mudança na forma de ensinar História. Esta transformação propunha que os professores 

deixassem de ensinar stories, ou “estórias”, e passassem a estudar os conceitos metahistóricos 

com o objetivo de promover o conhecimento histórico dos seus alunos. Trabalhar com base nestes 

conceitos permite respeitar a própria natureza do conhecimento histórico. Shemilt (1980) sublinha 

que os alunos devem compreender a essência deste conhecimento histórico, na medida em que 

ele oscila consoante a perspetivas de análise do historiador e pode apresentar diferentes 

significados de um acontecimento ou agente histórico. Por outro lado, corresponde a métodos de 

investigação criteriosos que podem ser adaptados para a sala de aula. Desta forma, permite-se ao 

aluno aceder e conhecer o passado, da forma como é estudado historicamente, de modo indireto, 

mediado e não testemunhal. Segundo Lee (2001), a História é contraintuitiva, dado que as 

crianças são habituadas a contar a verdade e, por isso, a verdade vigora no seu quadro de 

conceitos morais. O que nos leva a questionar de que forma podemos clarificar a verdade e a 

validade? McCullagh (1984) esclarece esta questão com um exemplo: descrever uma fonte é um 

exercício simples, em que o resultado ou é verdadeiro (porque a descrição factual corresponde à 

fonte) ou é falso (quando a descrição factual não é coincidente), ou seja, numa descrição factual 

é possível falar verdade ou não. Quando existe questionamento, interpretação e explicação, esse 

resultado transforma-se em mais, ou menos, válido mediante as questões levantadas e as 

respostas obtidas – evidência histórica.  

 Da comunhão entre os projetos SHP e o CHATA resultou numa nova forma de fazer 

História com base nas experiências que os historiadores vinham a desenvolver. Este grupo de 

trabalho ligou-se ao centro de decisão; criou pontes para unirem as escolas e os seus públicos; 

trilhou caminhos de aproximação entre outras escolas de outros países; alocou recursos de 

aprendizagem inovadores, ou seja, construiu pontes promotoras de aproximação e de 

desenvolvimento do Ensino da História. Da escola anglo-saxónica destacamos nomes como Peter 

Lee, Denis Shemilt, Rosalyn Ashby, Alaric Dickinson, Jonathan Howson e os estudos “Big Pictures 

of the Past” e Arthur Chapman, entre outros. 

 A repercussão destes estudos em Portugal fez-se quando Isabel Barca e Maria do Céu 

Melo fizeram o doutoramento da Universidade de Londres, em Ensino de História, e tiveram como 

orientador Peter Lee. Na Universidade do Minho houve um grande impulso pela mão de Isabel 

Barca com o Mestrado em Supervisão Pedagógica e Metodologia de Ensino da História, bem como 

através dos projetos de investigação em Consciência Histórica: Teorias e Práticas - HICON I (2003-

2007) e HICON II (2007-2011), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 
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O nosso estudo baseia-se, face ao exposto, nos princípios do movimento da Educação 

Histórica, com tradição em Inglaterra. Estes projetos desenvolveram vários estudos qualitativos e 

quantitativos, que exploram os conceitos metahistóricos e que promovem o desenvolvimento do 

conhecimento e do pensamento histórico dos alunos. Conceitos como evidência, narrativa, tempo-

mudança, explicação, multiperspetiva, significância (entre outros) levam à compreensão da 

História e da ciência histórica.  

 Apesar do trabalho que se tem vindo a desenvolver, Lee (2011) ressalva que a Educação 

Histórica ocupa um papel muito frágil na sociedade. Não esqueçamos que a construção do 

currículo é uma construção social e política, feita pelos governos, segundo influências europeias, 

como sublinha o PISA – Programme for International Studentes/Assessment, criado pela OCDE – 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (Solé, 2017). A autora salienta que 

o ensino português se encontra na mesma linha de aprendizagem por competências específicas 

da História, desde o 2.º ciclo do Ensino Básico até ao Ensino Secundário, valorizando o tratamento 

da informação e das fontes através da interpretação e da comunicação. Não obstante, Solé (2017) 

destaca os cortes de 25% nos programas, em prol de uma escolha e flexibilização do currículo. 

Impera, por isso, garantir que a História não é uma bandeira partidária, nem pode servir para isso. 

A ideia de que a História está ao serviço da cidadania é outra das chamadas de atenção de Lee 

(2011). Não esqueçamos que é a História que dá significado ao próprio conceito de cidadão e de 

cidadania, é pela História que compreendemos as lutas que levaram à sua criação como garantia 

e como direito e é, por isso, a História que lhe dá significado.  

Denis Shemilt (2011) explora os três modelos de ensino da História. O primeiro designado 

por “Cavalo de Tróia” repete a estratégia dos Gregos Antigo para conquistar a cidade de Tróia, tal 

como os professores recorrem a mecanismos para ganhar a atenção dos alunos ensinando através 

da memorização. Segundo este modelo de aprendizagem a História é útil para formar cidadãos e 

transmitir conhecimentos intrínsecos às suas raízes. A seleção de conteúdos visa a validação de 

atitudes, de identidades e de crenças sendo esta a seleção perspetivada para a vida futura, para 

o meio ou para uma atividade profissional que se pretende desenvolver com as AE (2018). O 

segundo modelo designa-se por “Engenharia Social” e equipara o ensino a um espaço fabril, onde 

se pretende fazer rapidamente, de forma igual, sem desvios e sem falhas, ou seja, estandardizar. 

Contudo, no ensino não podemos aplicar a mesma receita em todos os casos, em todas as turmas 

ou até para todos os alunos. Este modelo tem por missão formar cidadãos com uma identidade 

nacional, conhecedores dos passos fundacionais da nação e dos seus agentes. Assim, a 

multiperspetiva histórica não se aplica, pois apenas existe uma visão, o que limita, desde logo, a 
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capacidade destes alunos de perspetivarem o seu contexto, o mundo que os circunda e as 

mudanças que podem surgir. Por seu turno, o último modelo de ensino da História é designado 

por Shemilt (2011) como “Educação Social”. Este é o mais diferenciador, mas, em simultâneo, 

mais complexo no que à seleção de conteúdos diz respeito. Os objetivos do processo de ensino-

aprendizagem podem ser alcançados através da Big Picture. Numa tradução literal, a História é, 

em si mesma, uma grande imagem, com vários pixéis que a constituem e onde cada um deles 

comporta outras imagens. Neste sentido, considera-se que o intercâmbio de conteúdos: fornece 

aos alunos perspetivas do passado e das suas formas; problematiza o presente; e desconstrói os 

pontos de viragem (quais, onde e porquê), num espaço temporal alargado que permite o 

desenvolvimento de narrativas transgeracionais. Esta forma de trabalhar a História já foi testada 

em Inglaterra e, segundo Shemilt (2011), os resultados foram bastante animadores. No essencial, 

esta forma de explorar a disciplina histórica leva os alunos a levantarem possibilidades e 

construírem inferências distinguindo os elementos históricos e os processos temporais. Braudel 

(1997) defende, em linha de pensamento com a Big Picture, sem se referir exatamente a ela, que 

quanto mais lata é a visão da História, menos fragmentada se torna.  

 

1.2 O paradigma da aula oficina 

 

Para introduzir o paradigma da aula oficina importa clarificar as bases que o sustentam. O 

construtivismo piagetiano denuncia o seu autor — Jean Piaget (1896-1980) – que desenvolveu a 

teoria do desenvolvimento cognitivo da criança. Apesar de servir de base à Educação Histórica, 

apenas lhe serve de planta, na medida que Piaget distingue quatro estádios do desenvolvimento 

da criança e defende que os mesmos se sucedem em escala evolutiva e sem saltos entre eles. A 

mudança entre os estádios de desenvolvimento envolve transformações nas estruturas 

psicológicas das crianças que são promovidas pelo pensamento e pelo raciocínio característico de 

cada setor etário. Por seu turno, e face ao exposto no subcapítulo anterior, a Educação Histórica 

assume que a progressão do pensamento é individual e não linear, ou seja, o pensamento do 

aluno pode partir de ideias menos sofisticadas para ideias consideradas mais robustas, sem 

passar por patamares intermédios, e vice-versa. Tal percurso parece estar dependente das 

experiências e das ideias prévias, bem como dos desafios que lhes são colocados. 

 Bruner é considerado por Gago (2012) e por Tavares e Alarcão (2002) como o “pai” do 

ensino pela descoberta. Bruner atenta que o conhecimento é adquirido a partir de problemas que 

procuram resolução e, nesse processo, constroem-se expectativas, possibilidades e conhecimento. 
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Para findar este processo o aluno pesquisa, analisa resultados, integra mais e nova informação e 

relaciona com o que já sabe e com o que traz na sua bagagem. A aprendizagem é, para Bruner, 

uma espiral baseada no pensamento do aluno que, dependendo da forma como tem sido 

trabalhado, é mais ou menos sofisticada. Gago (2012) intitula esta espiral como uma espiral de 

progressão.  

Ausubel, à luz da análise de Gago (2012), propõe a utilização de organizadores avançados 

que podem transformar-se em exercícios muito simples para organizar as aprendizagens e/ou os 

conceitos, integrar outras áreas de saber e criar expectativa. Um exemplo destes organizadores é 

o sumário. Em vez de ser anunciado no início da aula, pode ser recapitulado e escrito no final, 

para fechar a aula. 

Em comum Piaget, Bruner e Ausubel realçam que a motivação do aluno/indivíduo é 

fundamental para a sua aprendizagem. 

Poderíamos fazer uma breve exposição sobre a teoria humanista, contudo, baseados na 

leitura de Gago (2012) apresentamos os fatores para a sua referência tão breve. Em primeiro lugar 

este relatório resulta de uma experiência em contexto escolar e é essa experiência que 

pretendemos valorizar. Em segundo lugar é reflexo de um processo de formação de professores, 

qualificados para a orientação dos alunos e do seu processo de ensino-aprendizagem. A teoria 

humanista parece defender que os professores sejam companheiros dos alunos, pois são eles o 

único agente de crescimento, autoaprendizagem e autoavaliação.  

Por outro lado, importa dedicar algum tempo e espaço ao construtivismo que comunga 

do pensamento cognitivista e origina o construtivismo social. Segundo o construtivismo o aluno 

está no centro do processo ensino-aprendizagem e cabe ao professor desafiá-lo e estimulá-lo numa 

conjugação sucessiva onde o aluno soma as suas experiências individuais com os fatores internos 

e externos que o moldam, e com as experiências educativas promovidas pelos professores. Se 

Ausubel preconiza a aprendizagem pela descoberta significante ou compreendida ela é, então, 

construída num processo de experiências e relações desafiantes, estando o aluno no centro destas 

ações (Gago, 2012).  

Gago (2012) cita também Carretero (1993) para concluir a teoria construtivista. A 

interpretação da autora é clarificada na expressão:  

o indivíduo, tanto nos aspetos cognitivos e sociais do comportamento como nos afetivos, não é 

um mero produto do ambiente, nem tão pouco um simples resultado das suas disposições 



10 
 

internas, mas antes, uma construção própria que se vai produzindo, dia a dia, como o resultado 

da interação de todos estes factores. (p. 61) 

O construtivismo social é uma abordagem da psicologia contemporânea, para a qual muito 

contribuiu a obra de Lev Vygotsky (1896-1934). Com base na psicologia do desenvolvimento, 

Vygotsky (1984) explica as relações entre o funcionamento da cognição humana, perante a 

ocorrência de situações culturais ou históricas, defendendo que todo o conhecimento é resultado 

da interação com o meio. A relação do indivíduo com o meio é definida por Urie Brofenbrenner 

(1917-2005) em quatro níveis: microssistema, mesossistema, exossistema e macrossistema. Esta 

teoria ecológica e sistémica é, no nosso ponto de análise, altamente complementar com o 

construtivismo social e com o paradigma da aula oficina. Brofenbrenner (1986, citado por Poletto 

& Koller, 2008) refere que a influência dos meios mais próximos, casa e escola, ou seja, 

microssistema e mesossistema, respetivamente, são os que apresentam maior importância para 

o desenvolvimento psicológico do indivíduo, pois são os que têm maior significado em 

determinadas alturas, logo são os que ajudam à sua construção social. Assim, “diferentes 

contextos como a família, a instituição e a escola podem ter influências diversas no 

desenvolvimento” (Poletto & Koller, 2008, p. 406) e, por consequência, na sua moldagem 

enquanto indivíduo. Os conceitos básicos do construtivismo social são a “ação humana” e a 

“mediação” (Castañon, 2015, p. 219); estes organizadores são comuns à ciência histórica que 

medeia o conhecimento da ação humana através da análise e da interpretação das fontes.  

No campo da Epistemologia da Educação, a forma como trabalhamos a ciência histórica 

é baseada no cognitivismo e no construtivismo social. Segundo estas teorias da educação, todo o 

processo de ensino-aprendizagem que promovemos baseia-se nos conhecimentos que os alunos 

carregam consigo, fruto de várias aprendizagens, dentro e fora da escola, que designamos por 

ideias prévias. O caminho da aprendizagem é comum a todos: um trajeto cheio de novos 

significados e novos marcos. Se os alunos forem envolvidos na construção do seu próprio 

conhecimento eles próprios atribuem-lhe uma nova importância, novos significados e constroem 

correlações cognitivas e interdisciplinares. 

O paradigma educativo da aula oficina é uma forma de operacionalizar estes pressupostos. 

Barca (2004) define três modelos educativos, nomeadamente a aula-conferência, a aula-colóquio 

e a aula-oficina.  

Na aula-conferência o professor é o proprietário de todo o conhecimento e trabalha com 

o aluno como se este fosse uma tábua rasa, ideia defendida por John Locke (Dias, 2014). Ou seja, 

o aluno deve ser moldado consoante tudo o que o professor diz, sendo o aluno um arquivo que 
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armazena o conhecimento (Barca, 2004). Nesta modalidade de ensino, a comunicação é 

unidirecional e, por isso, a atenção do aluno é difícil de captar. É comummente conhecido como 

“modelo tradicional” sustentado no behaviorismo. 

A aula-colóquio pressupõe que existe partilha de conhecimento e a comunicação tem 

retorno ou resposta. Paulo Freire (1970) define este modelo como “conceção bancária da 

educação” e acrescenta que “a educação torna-se um ato de depositar, em que os educandos 

são os depositários e o educador o depositante” (p. 58). É um pouco mais interativa do que a aula-

conferência, uma vez que são inseridos elementos estratégicos como os media e outras 

tecnologias. Apesar de existir alguma comunicação, ao estilo do colóquio, o centro está no speaker, 

ou seja, no professor, não havendo fundamentação empírica e sistémica neste formato (Barca, 

2004). 

Face às atuais propostas curriculares (Ministério da Educação - ME, 1991), a modalidade 

adequada para trabalhar as competências dos alunos e regular a sua aprendizagem é através da 

aula-oficina. Em aulas que seguem esta tipologia a intervenção pedagógica acontece e torna-se 

real “a oficina é uma modalidade de ação, que necessita promover a investigação, a ação, a 

reflexão; combinar o trabalho individual e tarefa socializada; garantir unidade entre a teórica e a 

prática” (Vieira & Volquind, 2002, p. 11). Através deste formato é possível o desenvolvimento de 

competências próprias da ciência histórica, tais como: pesquisar, analisar, interpretar, adotar 

conceitos e linguagem historiográficos, situar no tempo e no espaço, com recurso às fontes. A 

cognição situada, promovida por este modelo, leva o professor a conhecer o contexto do aluno, o 

seu meio e conjugar estratégias diversificadas que permitam ao aluno desafiar-se, fortalecer as 

suas competências e explorar novas capacidades. Este formato leva os alunos a “identificar a 

multiplicidade”, “situar e caracterizar”, “mobilizar conhecimento”, “problematizar”, “elaborar e 

comunicar” uma proposta ou hipóteses históricas, que edifiquem o aluno enquanto um cidadão 

preparado para “desenvolver consciência da cidadania”, o “respeito pela diferença”, a “valorizar 

a dignidade e os direitos humanos” e a “desenvolver a consciência histórica” do mundo em que 

vive (AE, 2018, pp. 3-5). 

A preparação de uma aula oficina implica a criação de três momentos (Barca, 2004):  

I. Conhecer as ideias iniciais-prévias dos alunos, 

II. Promover o conhecimento e o desenvolvimento do pensamento do aluno através de 

tarefas baseadas nas fontes históricas, 

III. A metacognição. 
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No presente relatório exploramos as ideias prévias dos alunos (subcapítulo 3.1) sobre um 

conjunto de conceitos substantivos referentes ao iluminismo e ao liberalismo. Nesse momento 

também foram propostas questões cujo enfoque era compreender as ideias prévias dos alunos 

acerca do conceito metahistórico de significância. Estas ideias foram organizadas por categorias 

de progressão. Lee (2005) esclarece que cada aluno tem a sua ideia do passado e, como tal, a 

progressão não é linear, ao contrário do que defende a teoria piagetiana. O autor acrescenta que 

este caminho não visa a avaliação nem a certificação (dado que o levantamento de ideias prévias 

e a metacognição são formas de avaliação formativa e formadora), mas deve ser pensado como 

um caminho de desafios e de estímulos para que os alunos compreendam a necessidade de 

autorregulação e monitorização e como é satisfatório avançar e, assim, estarem mais e melhor 

preparados para reptos futuros. Piaget considera que os desafios promovidos pelo ensino devem 

provocar desequilíbrios no aluno, a ponto de o levar a procurar um novo equilíbrio, a que se designa 

de assimilação e acomodação (Ostermann & Cavalcanti, 2011). Nesta busca pelo equilíbrio o 

aluno assimila as ações que o levaram a esse estado e com a ajuda e orientação do professor 

reequilibra-se e constrói a aprendizagem. 

O segundo momento que constitui uma aula oficina deve ser planeado mediante as ideias 

que os alunos revelaram ter no primeiro momento. Trabalhar sobre essas ideias, regular a 

aprendizagem e promover o seu desenvolvimento é o que está no cerne da progressão formativa 

e construtiva do aluno. Todos os professores, em algum momento no seu percurso profissional, 

se deparam com a questão “como é que os alunos aprendem”? Lee (2005) partilha uma 

possibilidade de solução. Segundo o autor a aprendizagem dos alunos de História deve contar 

com um planeamento integrado atendendo aos conceitos substantivos e metahistóricos 

desenvolvidos através da metodologia de investigação histórica. A importância deste planeamento 

é essencial para a progressão dos alunos, quer por se tratar de um grupo heterogéneo, quer por 

traduzir diferentes necessidades e diferentes níveis de aprendizagem. Nesta planificação as fontes 

constituem o papel principal, tal como no trabalho do historiador. Segundo Barca (2004), a 

interpretação de fontes é o suporte de trabalho e a base de debate em História. As fontes podem 

ser escolhidas e selecionadas pelo docente, à semelhança do historiador, que as fornece ao aluno 

como se fossem ferramentas da sua oficina. O toque, a apropriação, o manuseamento, a 

exploração, a utilização e a produção de algo são etapas que constituem a aula oficina. Pretende-

se que a análise dos elementos históricos leve à superação dos desafios propostos e à construção 

da compreensão contextualizada, conduzindo os alunos para a problematização e construção de 

respostas às situações-problemas propostos. A observação do aluno recai no questionamento das 

fontes, levantando questões progressivamente mais detalhadas e que levam ao surgimento de 
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novos pressupostos de investigação, e utilizando as ferramentas/fontes para produzir 

conhecimento histórico.  

Arriscamos a proposta de uma equação: 

 

Equação 1. Proposta de equação para a Ciência Histórica. 

Nem o historiador, nem os alunos, descobrem o passado. Este é talvez um dos maiores 

mitos da historiografia. Podem antes reconstruí-lo através da interpretação. À semelhança do 

historiador que tem liberdade para interpretar a evidência à luz dos seus questionamentos com 

bases nos critérios do conhecimento e do método de investigação histórica, também os alunos 

podem fazer esse exercício, orientado pelo professor, seguindo a metodologia da investigação 

histórica, de raiz construtivista, baseada na evidência que medeia o conhecimento do passado, 

para assim construir novas hipóteses e visões. 

Ao momento final do processo de construção e investigação designamos por 

metacognição. Na verdade, estes momentos, normalmente traduzidos em exercícios, pretendem 

que os alunos monitorizem o seu processo de aprendizagem e permitem que o professor, também, 

regule as suas experiências de ensino. O objetivo maior visa compreender o percurso evolutivo 

das ideias dos alunos e da sua forma. É no seio escolar que podem ser proporcionadas todas as 

condições que promovem o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Segundo Vygotsky 

(2003), a aprendizagem “é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento 

das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas” (p. 118). O 

momento de avaliação a que designamos de metacognição encontra-se na linha dos pressupostos 

da avaliação formativa, salvaguardada no decreto-lei n.º 55/2018, artigo 24.º, ponto 5 (Decreto-

lei (DL) 55/2018, 2018): 

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e permite obter informação privilegiada 

e sistemática nos diversos domínios curriculares, devendo, com o envolvimento dos alunos no 

processo de autorregulação das aprendizagens, fundamentar o apoio às mesmas, em articulação 

com dispositivos de informação dirigidos aos pais e encarregados de educação. (p. 2937) 

Se por um lado esta dimensão torna o nosso trabalho de análise mais demorado, por 

outro lado também nos fornece informações importantes, justas e individualizadas face ao 

desenvolvimento do aluno. Os exercícios de metacognição assumem formatos variados e não 
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transportam o peso e a ansiedade característicos dos exercícios de avaliação sumativa. A 

metodologia do ensino da História, baseada nas teorias cognitivista e do construtivismo social 

centralizam o aluno no seu processo de crescimento e de amadurecimento, assim como o tornam 

parte da resolução da questão-problema. Segundo Bruner (citado por Ostermann & Cavalcanti, 

2011) o aluno atribui um significado a cada questão e a cada conceito mediante o armazenamento 

de informação que vai construindo ao longo do seu percurso de vida.  

Desta forma, e seguindo os preceitos de Vygotsky (2003), a escola e o trabalho em sala 

de aula são os motores do desenvolvimento dos alunos. A opção por ferramentas que estimulem 

o desenvolvimento autónomo dos mesmos, em aula-oficina, é essencial para que eles consigam 

compreender a forma de fazer História. Confrontados com situações desafiantes e munidos das 

ferramentas necessárias à aprendizagem, o trabalho em sala de aula “resulta em desenvolvimento 

mental e põe em movimento vários processos que, de outra forma, seriam impossíveis de 

acontecer” (Vygotsky, 2003, p. 118). As ideias dos alunos devem ser trabalhadas de forma 

progressiva e continuada aprimorando a sofisticação das mesmas e dando feedback ao aluno 

relativamente ao seu desenvolvimento.  

 

1.3 A Significância Histórica 

 

A Ciência Histórica é construída com base em fontes históricas, que devidamente analisadas e 

questionadas produzem evidência histórica. Atendendo ao termo ‘evidência’, sabemos que o 

mesmo surge durante o século XIX e encontra as suas bases na cientificidade histórica (Simão, 

2007). Collingwood (1978) afirma que devemos falar em evidência histórica e não em fonte 

histórica na medida que o conhecimento do passado é inferencial e indireto, e cabe à evidência a 

sua mediação “For there is no way of knowing what view is “correct”, except by finding what the 

evidence, critically interpreted, proves” (Collingwood, 1978, citado por Simão, 2007, p. 33). Se as 

fontes traduzem uma verdade, uma versão de algo que pode ser, ou não, testemunhada, a 

evidência traduz uma possibilidade de acontecimento resultante de uma interpretação.  

A evidência representa para a História um elemento de sentido, ora de clareza ora gerador 

de dúvidas que levam à formação de novas questões. Contudo, se apenas considerarmos a 

informação extraída das fontes, construímos uma cópia, ou seja, produzimos história de «tesoura 

e cola» (Simão, 2007, p. 14-17), esquecendo o necessário questionamento do seu produtor, a 

necessidade de questionar o objetivo de produção, a intencionalidade, entre outros elementos 

essenciais para extrair possibilidades (Collingwood, 1978, citado por Simão, 2007). A evidência 
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apenas se constrói se fabricarmos dialética, pergunta/questão e resposta, se o historiador 

questionar as fontes, as interpretar na sua plenitude e assim construir evidência, caso contrário 

ela não tem relevância científica. Este trabalho de questionamento e de interpretação do 

historiador visa a criação de explicação da realidade em estudo. Estas explicações são tecidas 

atendendo à relevância que é atribuída a cada um dos elementos da realidade em estudo, 

dependendo da importância e da significância atribuídas. 

Por significância histórica entende-se a construção social e política de um tempo, com 

todas as nuances que o caracterizam. Seixas (1994) afirma que a significância histórica é utilizada 

pelos historiadores a partir do momento em que seleciona um período histórico ou um agente 

histórico sobre o qual incidirá a sua investigação. É humanamente impossível estudar todos os 

momentos da história, em todo o tempo histórico e, por isso, esta seleção que parte desde logo 

de uma escolha do historiador é um fenómeno de significância histórica. Seixas (1994) considera 

que a significância resulta da construção cultural que é transmitida pelas fontes históricas. São 

estas fontes, devidamente trabalhadas e transformadas em evidência, que transferem significado 

ao passado e levam à construção de novas imagens desse passado. Acrescentamos que esta 

significância pode ser influenciada pela sua empatia com o tema, com a sua proximidade ou até 

pelo distanciamento, mas algo move a ação do historiador e leva-o a definir critérios para o seu 

estudo. Lee (2005) defende que significância histórica é um conceito que permite a compreensão 

da Ciência Histórica. O desenvolvimento deste conceito leva à organização do conhecimento e à 

compreensão contextualizada de uma realidade ou de um acontecimento.  

Um estudo realizado na Irlanda do Norte por Keith Barton (2001) recorre a um grupo de 

40 alunos para trabalhar os factos da História da Irlanda do Norte, desde os conflitos políticos e 

religiosos e a sua relevância na época e na atualidade. No seu estudo compreende que as ideias 

presentes nas respostas dos alunos refletem o contexto social como o mais importante para a 

construção da significância histórica. No geral as respostas exploram a mudança pela pacificidade 

e pelo progresso, influenciadas pelo lugar e pelo tempo. Esta construção social e a valorização dos 

conceitos ou dos episódios históricos são adaptados à política, à época e ao contexto. A 

significância é, em si mesma, uma construção social. 

Lis Cercadillo (2000) relaciona significância histórica com a interpretação e a explicação 

que cada indivíduo constrói. Assim, por significância histórica entendemos uma construção social, 

que confere sentido a um contexto, a um tempo e a um espaço, baseada na evidência histórica. 

A significância implica a interpretação, a compreensão, a inferência e a explicação para construir 

novas narrativas do passado. Segundo Cercadillo (2000) podemos encontrar diferentes níveis de 
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significância, que se distinguem pela fase de desenvolvimento do pensamento histórico. Numa 

primeira fase a categorização varia consoante os tipos de atribuições inerentes a um 

acontecimento histórico e a sua relação com o contexto. Ao longo do seu estudo com alunos 

espanhóis e ingleses, explorou diferentes noções de significância presente nas narrativas históricas 

desses alunos. Cercadillo (2000) analisou as ideias dos alunos sobre ciência histórica e a forma 

como os alunos consideram que a História é escrita. Os alunos consideraram que só existe História 

quando esta é narrada em formato de texto e encontrou diferentes níveis de ideias dos alunos 

acerca de significância intrínseca e contextual; importância e os parâmetros de segmentação 

histórica; ponto de vista e validade/verdade. O trabalho do professor é consolidar e ajudar os 

alunos a interligar os conceitos, de modo a estruturar o pensamento histórico.  

O modelo final de progressão proposto por Cercadillo (2000) e seguido, por exemplo, por 

Alves (2007) e Ceccoli (2011), apresenta 5 níveis de progressão da compreensão de significância 

conforme é possível constatar na tabela 1. 

Tabela 1. Modelo de categorização proposto por Cercadillo (2000). 

Nível 1 – as ideias dos alunos 

não transmitem qualquer tipo 

de significância 

As explicações traduzidas em curtas narrativas apresentam ideias do 

senso comum, com termos do quotidiano e da contemporaneidade. 

Desta forma, a significância é fixa e inerente ao acontecimento ou ao 

agente histórico, não sendo, de modo algum questionada ou 

analisada nem no tempo nem no espaço. 

Nível 2 – A significância é fixa 

intrinsecamente  

A significância é vista aos olhos da contemporaneidade, não fazendo 

qualquer ligação ao contexto de produção, como se pertencesse ao 

agente ou à fonte. 

Nível 3 – A significância é 

contextual e fixa 

A significância tem uma atribuição causal, o seu valor é importante 

para explicar as causas e as consequências. Cercadillo (2000) e Alves 

(2007) referem que os subníveis deste nível podem ser vários 

consoante a análise das causas e das consequências. Consideramos 

que neste nível podem começar a surgir ideias de multiperspetiva. 

Nível 4 – A significância é 

contextual e fixa, mas com 

diferentes gradações  

A significância torna-se sofisticada mediante as noções de 

causalidade, contemporaneidade ou outros. Nesta categoria pode ser 

reconhecida a mudança ou a transformação históricas. 

Nível 5 – A significância é 

contextual e variável 

Enquadram-se neste nível vários tipos de significância. Constitui este, 

o nível mais sofisticado do conceito em análise. Os subníveis são 

analisados consoantes as narrativas, se aludem a conflitos, a 

repercussões, a duração, a simbologia, a tradução desse 

acontecimento no passado e no tempo presente. 
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Alves (2007), na sua análise das ideias de alunos e de professores sobre significância, 

define tipos de explicação e perfis de significância, cuja equiparação pode não estar nivelada. 

Segue-se a explanação proposta pela autora, visível na tabela 2. 

Tabela 2. Modelo de categorização proposto por Alves (2007). 

 Tipos de explicação Perfis de significância 

Nível 1 A estória Perfil A – Ausência de significância histórica 

Nível 2 A explicação correta Perfil B – Significância única e intrínseca 

Nível 3 
Quantos mais fatores 

melhor 

Perfil C – Significância contextual, fixa, emergente, causal e 

relacional 

Nível 4 
Uma explicação 

consensual 

Perfil D – Significância contextual, fixa, com várias 

atribuições 

Nível 5 Perspetiva  
Perfil E – Significância contextual, variável, com uma ou 

várias atribuições 

Ceccoli (2011) dissecou a forma de aprendizagem do significado da História e adaptou a 

categorização proposta por Cercadillo (2000). Contudo, atribuiu designações aos cinco níveis de 

ideias (ver tabela 3). 

Tabela 3. Os níveis de categorização propostos por Ceccoli (2011) confrontados com Cercadillo (2000). 

Níveis de Cercadillo (2000) Níveis de Ceccoli (2011) 

Nível 1 – As ideias dos alunos não transmitem qualquer tipo de 

significância.  
Nível 1 – Contemporâneo 

Nível 2 – A significância é fixa intrinsecamente.  Nível 2 – Causal 

Nível 3 – A significância é contextual e fixa Nível 3 – Padrão 

Nível 4 – A significância é contextual, fixa, mas com diferentes 

gradações.  
Nível 4 – Simbólico 

Nível 5 – A significância é contextual e variável 
Nível 5 – Significância 

para presente e futuro 

Castro (2007), num estudo sobre a perspetiva dos alunos sobre a interculturalidade e o 

conhecimento histórico, trabalhou os conceitos metahistóricos de significância e empatia 

históricas. Na sua categorização de ideias faz a seguinte proposta, tabela 4: 
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Tabela 4.Níveis de progressão da compreensão histórica dos alunos, proposta por Castro (2007). 

Nível I – Compreensão 

restrita 

As ideias dos alunos descrevem o acontecimento, numa perspetiva 

fixa. A informação apresentação é inquestionável. 

Nível II – Compreensão 

emergente condicionada 

As ideias dos alunos procuram o peso causal. A significância emerge 

de uma posição etnocentrada e relacionam-se com a ideia de herói. 

Nível III – Compreensão 

emergente descentrada 
Seleção de informação e as ideias encontram-se ligadas ao presente. 

Nível IV – Compreensão 

descentrada 

A seleção da informação é feita de modo crítico. Analisam o passado 

no seu contexto próprio. 

Nível V – Compreensão 

descentrada integradora 

Seleção crítica e consistente da informação, com considerações do 

contexto de produção e com reconstrução do passado de modo 

contextualizado. A argumentação é integradora, mas a postura é 

descentrada.  

Monsanto (2004) segue a proposta de categorização de Seixas (1994). Segundo o 

investigador canadiano, no seu estudo Students’ Understanding of Historical Significance, dividem-

se as justificações dos alunos em cinco posições na compreensão histórica (ver tabela abaixo): 

Tabela 5. Categorização de Monsanto (2004), na linha dos níveis de ideias de Seixas (1994). 

Nível 1 - Posição 

objetivista básica  

Os alunos apresentam respostas mediante o que aprenderam, o que ouviram 

ou o que se lembram, com maior enfoque no contexto escolar, ou seja, por 

agentes externos. Monsanto (2004) define expressões para esta categoria tais 

como “isto é o que me lembro” ou “foi o que aprendi” (2004, p. 17) 

Nível 2 - Posição 

subjetivista básica  

Os alunos atribuem importância ao acontecimento consoante o que sentem, 

segundo os seus interesses e os seus gostos pessoais. 

Nível 3 - Posição 

objetivista sofisticada  

Os alunos ponderam o efeito dos acontecimentos históricos e a forma como se 

sentiriam ou afetariam muitas pessoas. Valorizam os efeitos revolucionários, 

ou outros promotores de mudança e analisam a duração no tempo. 

Nível 4 - Posição 

subjetivista 

sofisticada  

Os alunos atribuem significância em função dos efeitos nos seus ciclos de 

influência, sejam eles pessoais ou simbólicos. 

Nível 5 - Narrativista  

Atribuem significância a acontecimento com mais ou com menos influência no 

desenvolvimento da humanidade, ou da sociedade local. Mobilizam conceitos 

estruturantes e interligam-nos numa narrativa coerente 

 Perante esta diversidade de estudos procuramos entender quais as suas pedras de toque 

e quais os elementos que os separam. Desenvolvemos uma análise esquemática que cruza as 

categorias propostas pelos autores referenciados neste subcapítulo que apresentamos na seguinte 

tabela.  
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Tabela 6. Quadro-síntese com proposta de categorização da significância histórica. 

Seixas (1994) 
e Monsanto 

(2004) 

Cercadillo 
(2000) 

Castro 
(2007) 

Alves 
(2007) 

Ceccoli 
(2011) 

Nível 1 - Posição 
objetivista básica  

Nível 1 – As ideias 
dos alunos não 
transmitem qualquer 
tipo de significância 

Nível I – 
Compreensão 
restrita 

Perfil A – Ausência de 
significância histórica 

Nível 1 – 
Contemporâneo 

Nível 2 - Posição 
subjetivista básica  

Nível 2 – A 
significância é fixa 
intrinsecamente 

Nível II – 
Compreensão 
emergente 
condicionada 

Perfil B – 
Significância única e 
intrínseca 

Nível 2 – Causal 

Nível 3 - Posição 
objetivista 
sofisticada  

Nível 3 – A 
significância é 
contextual e fixa 

Nível III – 
Compreensão 
emergente 
descentrada 

Perfil C – 
Significância 
contextual, fixa, 
emergente, causal e 
relacional 

Nível 3 – Padrão 

Nível 4 - Posição 
subjetivista 
sofisticada  

Nível 4 – A 
significância é 
contextual, fixa, mas 
com diferentes 
gradações 

Nível IV – 
Compreensão 
descentrada 

Perfil D – 
Significância 
contextual, fixa, com 
várias atribuições 

Nível 4 – 
Simbólico 

Nível 5 - 
Narrativista  

Nível 5 – A 
significância é 
contextual e variável 

Nível V – 
Compreensão 
Descentrada 
Integradora 

Perfil E – 
Significância 
contextual, variável, 
com uma ou várias 
atribuições 

Nível 5 – 
Significância para 
presente e futuro 

 Comum a todos os autores elencados na tabela 6 é que a significância é um dos conceitos 

metahistóricos basilares à Educação História. Para Seixas (1994) e Monsanto (2004) os níveis de 

significância histórica iniciam-se numa análise perspetivada simples e podem evoluir até à tomada 

de posição multiperspetivada e, num nível superior, à posição narrativista. Para Cercadillo (2000) 

os níveis de significância podem não existir ou relevar-se mediante a análise/envolvimento com o 

contexto. Por seu turno, Castro (2007) organiza os níveis de significância mediante a compreensão 

do aluno, ora mais restrita no nível inicial ora integradora no nível mais sofisticado. Alves (2007) 

segue a mesma segmentação em cinco níveis que os restantes autores apontam e aproxima-se 

de Cercadillo (2000) quando, após analisar as ideias presentes nas respostas dos alunos, nivela 

a significância com o contexto ora fixo, ora variável. Ceccoli (2011) define as categorias de 

significância articuladas com o tempo.  
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1.4 A significância dos ideais liberais - na época de produção e na atualidade  

A História é entendida por alguns alunos como um relato de acontecimentos históricos, mas outros 

já a percecionam como descritiva e outros ainda como sendo descritiva-explicativa. Mas, uma 

narrativa histórica só pode ser compreendida se fizer sentido a quem a lê/ouve. Vários autores 

como Cercadillo (2000), Seixas (1994) e Ceccoli (2011) referem que os factos e os 

acontecimentos históricos devem seguir normas e critérios para serem narrados, de modo a 

tornarem-se significantes. Devem, por isso, cumprir critérios de cientificidade, como plausibilidade 

e inteligibilidade.  

O estudo que desenvolvemos, em termos substantivos, será sustentado nos conteúdos 

enquadrados pelo “Módulo V. O Liberalismo – ideologia e revolução, modelos e práticas nos 

séculos XVIII e XIX” (Costa, Gago & Marinho, 2014). Esta opção de abordagem histórica segue os 

pressupostos presentes nos documentos emanados pelo Ministério da Educação. Apesar do tema 

“As Revoluções Liberais” não ser considerado uma temática estruturante no Programa da 

Disciplina de História A (ME, 1991), segundo as Aprendizagens Essenciais (2018) o aluno deve 

ser capaz de reconhecer na Revolução Americana e na Revolução Francesa o paradigma das 

revoluções liberais e burguesas, e analisar o processo revolucionário português no contexto das 

invasões napoleónicas, da saída da corte para o Brasil e da desarticulação do sistema económico-

financeiro luso-brasileiro. O fio cronológico seguido permite consolidar e tornar evidentes os ideais 

iluministas que prosperaram por toda a época contemporânea. Os objetivos e a metodologia da 

disciplina de História A concedem importantes ferramentas para o Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PASEO), através do recurso à multiperspetiva, à comparação e ao 

confronto de fontes de origem distinta. Estas ferramentas promovem o desenvolvimento da 

consciência histórica que contribui para a criação de um aluno informado, participativo, consciente 

numa perspetiva humanista e democrática, e com capacidade de questionamento e de análise 

(ME, 2018).  

Para abordar os ideais iluministas de modo reflexivo trabalhamos com os alunos segundo 

o paradigma da aula oficina, sendo a orientação do professor dirigida para o questionamento das 

fontes históricas. A escolha e a seleção das fontes tiveram por base o manual adotado pela escola 

de acolhimento — Horizonte de História 11 (Costa, Gago, & Marinho, 2014) - disponível a todos os 

alunos e com um leque de fontes muito variadas, as quais complementamos com material de 

apoio desenvolvido pela professora estagiária.  
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Documentos como a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América (EUA), 

de 1776, a Constituição dos EUA, do ano de 1787, a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão criada em França no ano de 1789, e a Constituição Francesa, de 1791, foram alguns 

exemplos de documentação que serviu de alicerce a esta intervenção pedagógica supervisionada. 

O pensamento iluminista coloca em debate o valor do indivíduo e os seus direitos naturais, chama 

a atenção para a emancipação intelectual, valorizando a soberania popular e a liberdade de todos 

e de cada um. Durante a intervenção pedagógica supervisionada, em aulas presenciais, 

pretendemos despertar os alunos para a significância dos ideais iluministas expressos nas 

constituições e declarações de direitos dos EUA e da França que se perpetuaram no tempo. 

Pretendemos compreender se estes valores foram significantes para o contexto de surgimento, se 

a(s) sua(s) significância(s) se esgotam, ou não, no seu tempo-espaço e que significância(s) podem 

ter no presente e nos horizontes de expectativa. 

 

1.4.1 A Revolução Americana (1776) 

Se o pensamento liberal surgiu na Europa, como podemos explicar que a primeira revolução liberal 

tenha surgido na América do Norte? A resposta é bastante simples: o clima de insatisfação face a 

uma governação centralizada da metrópole (Grã-Bretanha), a sucessiva carga tributária aplicada 

aos colonos, que servia para pagar os custos da metrópole (nomeadamente a Guerra dos Sete 

Anos), o controlo das rotas comerciais e a falta de representação dos colonos do parlamento 

britânico foram alguns dos motivos que levaram à luta pela igualdade e à vitória da liberdade. 

Durante muito tempo os colonos britânicos da América confiaram na justiça do Governo 

Central e nos governantes da Grã-Bretanha que seguiram uma política compreensiva, de 

proximidade e que procuravam eliminar as causas do desentendimento e do descontentamento 

que ia surgindo entre os colonos. Cada uma das treze colónias tinha um governador próprio, que 

garantia que no seu território eram cumpridas as decisões tomadas pelo Parlamento e pelo rei da 

Grã-Bretanha. Contudo, no reinado de Jorge III (1738-1820) esta política foi abandonada, tendo 

sido substituída por tendências centralizadoras, nomeadamente no campo fiscal, com a criação 

de obrigações que recaiam sobre os colonos, como, por exemplo, a aprovação da Stamp Act (Lei 

do Papel Selado), em 1765, entre outras obrigações fiscais que suscitaram aparatosas reações 

dos colonos e levou ao crescente sentimento de diferença, separação e insatisfação. Em resposta, 

a metrópole enviou tropas militares para a colónia de modo a assegurar a execução das medidas 

fiscais e silenciar as vozes revoltosas. Esta postura endureceu, ainda mais, a reação dos colonos, 

o que conduziu a Revolução (Cunha, 1981).  
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Desta forma compreendemos que a Revolução Americana que deu origem aos EUA foi 

precedida de um desejo de representatividade política, nomeadamente no Parlamento da Grã-

Bretanha, mas acima de tudo a bandeira que os revoltosos levantaram invocava os direitos 

naturais e a igualdade entre os cidadãos. As doutrinas políticas utilizadas pelos seus partidários 

para defender e justificar a separação da Grã-Bretanha foram escritas em folhetos, discursos, 

sermões e artigos de imprensa (Cunha, 1981). 

Em junho de 1776, o Congresso nomeou um comité formado por Thomas Jefferson, John 

Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman e Robert Livingston para redigir a Declaração de 

Independência. Coube a Thomas Jefferson escrever a primeira versão deste documento, que 

sofreu revisões e algumas alterações. Do rascunho original de Jefferson, permanecem as palavras 

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by 

their Creator with certain unalienable Rights; that among these are Life, Liberty, and the pursuit of 

Happiness”1 (Passos, 1965, s. p.). Esta argumentação encontra fundamentos nas teorias do 

contrato social e dos direitos naturais de Rousseau e nos princípios democráticos defendidos por 

John Locke e Voltaire. 

Na Europa, a influência da designada Revolução Americana também se fez sentir através 

de relações entre os agentes históricos, da partilha de informação e pelas alianças realizadas. Não 

podemos esquecer que Luís XVI ajudou os colonos britânicos da América na luta contra a Grã-

Bretanha, e assim, a mudança veio a acontecer também do lado de cá do Atlântico, de forma tão 

decisiva que marcou o nascimento de uma nova época: a Idade Contemporânea.  

 

1.4.2 A Revolução Francesa (1789) 

A revolta das colónias britânicas da América do Norte e a Revolução Liberal daí decorrente, foi 

recebida, no continente europeu, no geral, e em França, em particular, com grande entusiasmo. 

Contudo, nem todas as ordens sociais receberam com tanto regozijo estas notícias, especialmente 

os conselheiros do rei francês e as ordens privilegiadas, que perceberam a perda de importância 

e de privilégios que poderiam sofrer. 

Ao longo do reinado de Luís XVI algumas reformas financeiras, nomeadamente de Jacques 

Turgot e de Jacques Necker, encontraram oposição junto das classes mais favorecidas e, por esse 

 
1 Proposta de tradução: “Consideramos essas verdades evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo 
Criador de certos direitos inalienáveis; que dentre esses estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade”. 
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motivo, fracassaram. Em forma de protesto, os Estados Gerais, de 1789, transformaram-se na 

Assembleia Nacional Constituinte, e aprovaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

e as leis orgânicas dos poderes do Estado, onde se reflete a doutrina da separação de poderes de 

Montesquieu, a teoria da soberania popular de Rousseau e onde se vislumbra a influência da 

Revolução Americana (Caetano, 1961). Também a organização administrativa do país sofreu 

alterações: o rei passava de soberano a delegado da Nação, dispondo apenas do poder executivo, 

que exercia mediante os ministros da sua escolha e responsáveis perante a Assembleia. Uma 

mudança desta amplitude não foi fácil de gerir, mas coloca-nos uma questão: estaria, Luís XVI, a 

preparar uma mudança liberal controlada quando aceitou esta organização? 

A Constituição de 1791 representava um compromisso entre os revolucionários radicais, 

defensores da solução republicana e designados de jacobinos, e os tradicionalistas, fiéis à 

monarquia, conhecidos por girondinos. Um ano depois, a Assembleia suspendeu o rei, que foi 

preso enquanto tentava fugir do país, e deliberou que devia reunir uma nova Assembleia 

Constituinte que se designou Convenção. Luís XVI foi preso e condenado à guilhotina. As 

acusações para a sua condenação foram várias: “atraiçoou a pátria; cometeu perjúrio (…) projetou 

submeter-nos ao jogo do despotismo; (…) deu o dinheiro que era da França aos inimigos; mandou 

degolar milhares de cidadãos” (Tafalla, 2017, p. 98). Por referendo popular, foi feita uma nova 

Constituição, aprovada em 1793 (Cunha, 1981).  

Em Portugal, as notícias da Revolução iam chegando através da Gazeta de Lisboa e, em 

diário privado, Inácio José Peixoto (1992) escreveu a sua análise das notícias do mundo. Da sua 

interpretação extraímos a seguinte narrativa:  

Neste anno se entrou a falar na fatal Revolução de França e no seguinte de 1791 se fes notório que 

o rei, sua mulher e filhos querião fugir (…). A Assembleia francesa juntou-se, tomou ali todo o 

governo e logo expedio tropas avultadas para as fronteiras da Alemanha, metendo tudo a saque e 

terror. (Peixoto, 1992, p. 132)  

O autor explica que nos anos seguintes chegaram a Portugal franceses fugidos ao terror. 

Traziam notícias do medo e da trepidez vivida em França, partilhavam as mortes, os saques e os 

incêndios que pontuavam todos os lugares. Muitos destes franceses, que conseguiam fugir eram 

nobres que, vendo-se sem os privilégios e sem a proteção régia, estavam à mercê dos revoltosos 

e da guilhotina.  

As diretrizes de Robespierre acentuavam o clima de terror em França e acabaram por 

causar a reação dos deputados mais moderados. Robespierre acabou, também, executado na 
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guilhotina, onde tantos outros pereceram por decisão sua. A sua morte marcou o final do período 

mais sangrento da Revolução, que ficou conhecido pelo “Terror”. Sessenta meses foi o tempo que 

separou a tomada da Bastilha da execução de Robespierre e foram sessenta meses muito 

agitados: o povo estava assustado e esgotado; muitos excessos foram cometidos; e a justiça na 

guilhotina tinha pouco de justa. De seguida, foi aprovada uma nova Constituição baseada no 

princípio da separação de poderes. Desta forma, o poder legislativo passou a pertencer a duas 

Câmaras eleitas trienalmente: o Conselho dos Quinhentos e o Conselho dos Anciãos. O poder 

executivo ficou a pertencer a um Diretório composto por cinco membros/diretores (Cunha, 1981).  

A instabilidade contínua e os golpes de Estado levaram à suspensão da Constituição e à 

dissolução do Diretório. Provisoriamente, instalou-se uma comissão formada por três cônsules e 

presidida pelo general Napoleão Bonaparte. A nova Constituição, do ano VIII ou de 1799, obedecia 

à ideia de que “a confiança deve vir de baixo, mas a autoridade tem de vir de cima” (Dodge, 2002, 

p. 143). Desta forma, se fundamentava que os eleitores não escolhiam os governantes, mas 

votavam em listas de confiança onde constavam os nomes das pessoas dignas de exercerem 

funções públicas. As funções supremas do Estado pertenciam ao Senado conservador, cujas 

competências passavam por escolher, da lista nacional, os membros do Corpo Legislativo e do 

Tribunal, e que escolhia, por um período de dez anos, três Cônsules, reelegíveis (Cunha, 1981). 

Face às alterações introduzidas pelo Senado, desde logo se compreende a falta de 

rotatividade de cargos. Um dos objetivos de Napoleão era implementar uma política ditatorial. 

Quando ocupou o cargo de Primeiro Cônsul, no ano de 1802, alterou a Constituição por forma a 

reforçar os seus poderes, atribuindo-lhe um cariz vitalício (Cunha, 1981) e, mais tarde, em 1804, 

proclamou-se imperador de França, na Catedral de Notre Dame. 

As ideias políticas que dominaram a Revolução Francesa assentavam na defesa da 

liberdade individual, como direito natural, na afirmação do princípio da soberania popular e na 

divisão de poderes, como meio de garantia dos direitos do indivíduo.  

Não podemos, contudo, fugir à intenção que cada agente histórico teve, e o seu papel 

nesta revolução. As intenções, as causas e as consequências são variáveis, e com estas podemos 

desafiar os alunos a pensarem acerca da significância histórica dos ideais iluministas, a forma 

como estes foram utilizados pelos agentes históricos, como tiveram repercussões nas leis 

fundamentais de cada Estado, nas formas de governo, nos documentos basilares das nações e na 

sociedade oitocentista. O questionamento das fontes pode contribuir para que os alunos 

desenvolvam o seu pensamento histórico em linha com os princípios humanistas e liberais em 
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que assenta a sociedade contemporânea e que, também, estão subjacentes nos documentos 

curriculares orientadores (ME, 1991; AE, 2018).  

Numa sociedade pautada, em termos legais, por princípios humanistas e pelo respeito 

pelo ser humano, nem sempre esses ideais se veem expressos na tomada de decisão e na ação. 

Este desafio pode ser um contributo em prol do desenvolvimento de uma consciência histórica 

que sublinha a necessidade do respeito pela dignidade humana.  

 

II. O estudo de investigação: contexto, implementação e materiais 

 

2.1 Caracterização do contexto de intervenção 

A intervenção pedagógica de intervenção supervisionada que integra a Unidade Curricular [UC] de 

Estágio Profissional foi realizada com duas turmas de 11.º ano de escolaridade do curso de 

Línguas e Humanidades que designamos de 1 e 2, de modo a garantir respeito pelos princípios 

éticos de confidencialidade e de anonimato em investigação. Sempre que recorrermos às palavras 

dos alunos, a identidade dos participantes será protegida através da codificação 1 ou 2, alusivo à 

turma e por A, B ou C, alusivo ao próprio aluno. Por outro lado, atendendo que a literatura da área 

de investigação em Educação Histórica tem demonstrado que os alunos, ao serem desafiados a 

pensar historicamente, desenvolvem a sua literacia e conhecimento histórico, decidiu-se que este 

projeto de intervenção pedagógica supervisionada seria aplicado às duas turmas do 11.º ano, à 

luz do princípio ético de beneficência. Deste modo, apesar do número de alunos ter sofrido uma 

pequena variação ao longo do ano, este estudo contou com a participação de 48 alunos no total. 

A escola secundária de acolhimento situa-se no concelho de Guimarães, distrito de Braga. 

O complexo escolar foi intervencionado pelo Parque Escolar e encontra-se totalmente reabilitado. 

As salas estão devidamente equipadas com material informático, projetores multimédia, cadeiras 

e mesas, janelas com diferentes tipos de aberturas e instruções de utilização, assim como a 

climatização dos espaços é devidamente controlada.  

A missão da escola de acolhimento tem-se focado: no combate ao abandono escolar, que 

se traduz na saída antecipada da escola (principalmente no decurso de 10.º ano de escolaridade); 

na promoção do sucesso escolar; no incremento da qualidade do uso dos tempos escolares; na 

promoção da igualdade de oportunidades; e na qualificação dos recursos humanos internos. No 
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que à questão do abandono escolar diz respeito, o investimento da equipa escolar direciona-se 

para o aconselhamento e orientação dos alunos, nomeadamente no seu percurso formativo, 

visando aumentar a taxa de reingresso escolar que se tem avaliado positivamente. Estes dados 

constam no projeto educativo da escola de acolhimento. Por questões de confidencialidade não 

podemos identificar a fonte oficial.  

Inserida num território com cerca de 37000 habitantes (dados dos Censos, 2011) e com 

uma população estudantil (no ensino secundário) de cerca 1200 matrículas anuais, este 

estabelecimento de ensino aposta numa formação diversificada como se pode observar pela 

análise da oferta formativa: no ensino regular a oferta passa por ciclos de estudo em Ciências e 

Tecnologia; Ciências Socioeconómicas, Artes Visuais e Línguas e Humanidades. No ensino 

profissional a oferta formativa congrega cursos de Técnico de termalismo; Técnico de eletrónica, 

automação e computadores; Técnico de comércio; Técnico de multimédia, Técnico de apoio à 

infância e Técnico de desenho e construção mecânica. Um relatório da Inspeção Geral de 

Educação e Ciência, datado de 2011, atribuiu classificação de ‘Muito Bom’ a esta instituição de 

ensino, no que concerne aos resultados obtidos, à prestação do serviço educativo e ao domínio 

da liderança e da gestão.  

De modo a conhecer melhor os alunos com quem trabalhamos, pedimos que 

respondessem a um breve questionário on-line (Questionário 1, em anexo, p. 95) que elaboramos 

através da aplicação Survio. A análise das ideias patentes nas respostas dos alunos encontra-se 

em anexo, mas importa destacar alguns aspetos de forma sumária: 63% dos alunos têm 16 anos 

de idade e no total trabalhamos com 32 jovens do género feminino e 19 jovens do género 

masculino.  

No decorrer da intervenção pedagógica supervisionada, o modelo de ensino foi alterado 

para fazer face às necessidades de aprendizagem dos alunos com o máximo de segurança 

possível. A ameaça atual – Covid-19 - obrigou professores e alunos a adaptar a sua prática e 

postura, transportando a sala de aula para a sala das habitações privadas de cada um.  

A História pode ajudar no desenvolvimento da interpretação, da análise e da escolha 

calculada. Segundo o programa da disciplina de História A (Mendes, Silveira, & Brum, 2002) a 

teoria construtivista está na base da experiência de aprendizagem histórica. Este processo de 

ensino-aprendizagem só pode ser significativo, ou seja, só pode ser compreendido quando o aluno 

entende o seu processo de criação e a metodologia utilizada na ciência histórica. Da mesma forma, 

o aluno e o futuro cidadão, nos vários mundos e meios onde se movimentará, deve questionar, 

confrontar e analisar criticamente, fazendo justiça ao desenvolvimento das competências 

promovidas pela disciplina ao nível da inferência de informação, bem como a nível da 
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compreensão de mensagens explícitas/implícitas, e das intencionalidades presentes nas fontes 

históricas e na informação geral.  

O papel do professor e, neste caso da professora estagiária, tem de se pautar pelo respeito 

e gestão das orientações governamentais. Importa conhecê-las e fazer uma análise das mesmas. 

O programa da disciplina de História A (Mendes, Silveira, & Brum, 2002) é um documento basilar 

para o trabalho do docente. Na introdução deste documento registamos uma mudança de 

paradigma, que acompanha as mudanças do mundo contemporâneo e revela um especial cuidado 

na forma como se trabalha a História. Para isso, e por ser inerente à ciência histórica, também o 

novo programa homologado em 2001 e 2002 abre-se à mudança, acompanha as novas hipóteses 

de investigação, adapta-se às metodologias, correlaciona-se com outras áreas de saber e promove 

a construção de diferentes e novas interpretações (Mendes, Silveira, & Brum, 2002).  

 

2.2 A implementação do estudo 

Thompson (1972, citado por Barca, 2001) alerta para a necessidade de aprender História 

qualitativa, respeitando e cumprindo a essência da ciência histórica. Importa que os alunos 

compreendam a forma de fazer História, interpretando as fontes, questionando-as, inferindo, 

confrontando-as com outras e dando-lhes significância histórica. Articular os conteúdos a lecionar 

com as competências históricas a desenvolver e com o tempo disponível para o desenvolvimento 

das tarefas, constitui um desafio diário em sala de aula.  

 Se John Locke (1999) considerava os alunos uma tábua rasa, a qual era necessário 

moldar, talhar e dar forma, cada vez mais compreendemos que os alunos são absorventes de 

vivências, de tradições, da sociedade, do grupal, das vivências e das influências que os moldam 

por si só. Estes pré-conceitos, que cada um carrega, devem servir de base ao trabalho do 

professor, que, em vez de ser um escultor de pessoas, é um orientador de cidadãos. Orientador 

pelo caminho da ciência e do conhecimento histórico. Contudo, estas ideias são, na maior parte 

das vezes, segmentadas, desorganizadas, mas a sua reorganização e o seu aprimoramento fazem 

parte das tarefas do docente (Barca, 2001). Nessa medida, o levantamento das ideias prévias dos 

alunos fez parte deste processo de aprendizagem, quer dos alunos, quer da professora estagiária. 

Conhecendo o ponto de partida dos alunos, a nossa capacidade de atuação pode ser mais direta 

e terá mais possibilidades de ser eficiente. 
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A intervenção pedagógica supervisionada recaiu no conceito de significância histórica. 

Seguindo as diretrizes da nossa investigação (que relembramos de seguida) colocamos em prática 

os momentos basilares de uma aula-oficina. Ao longo da prática pretendemos conhecer:  

▪ Que tipos de significância histórica demonstram os alunos na interpretação de fontes 

diversas, atendendo aos diferentes segmentos temporais: passado, presente e 

horizontes de expectativa? 

▪ De que forma(s) o conhecimento e o pensamento histórico dos alunos se 

desenvolveram? 

No momento 0 foi realizado um levantamento das ideias dos alunos (questionário 2, em 

anexo, p. 101). O foco da análise incidiu no valor atribuído aos conceitos substantivos em estudo, 

bem como acerca da significância histórica. Os conceitos substantivos em análise foram 

Iluminismo, liberdade, igualdade, razão, tolerância e revolução. 

Este questionário foi respondido no mês de dezembro de 2019 e a análise dos dados 

permitiu a preparação da implementação da intervenção pedagógica supervisionada. Os 

resultados extraídos desta análise serão explanados no subtítulo 3.1. 

Após esta análise seguiu-se o momento 1, que decorreu em janeiro de 2020, entre os 

dias 9 e 16, perfazendo seis tempos letivos para cada turma (ver planos de aula, tabelas 22 a 25, 

em anexo, pp. 107 a 113). Pretendemos compreender que tipo de significância histórica os alunos 

demonstram na interpretação de fontes diversas atendendo aos conceitos, aos agentes e aos 

acontecimentos históricos que pontuavam as revoluções liberais em estudo. Foi explicado aos 

alunos que o nosso estudo obrigava ao envolvimento das turmas através da sua resposta a alguns 

questionários. As respostas não foram alvo de uma avaliação quantitativa, mas antes de uma 

análise das ideias expressas pelos alunos. Assim, obtivemos dos alunos respostas despreocupadas 

com a avaliação e, acreditamos que francas; elas foram resultado do trabalho em sala de aula, 

com os alunos, e que se preocupavam com a construção do conhecimento e não com a 

classificação a obter. 

Envolvemos os alunos no trabalho promovido em sala de aula, desenvolvendo tarefas de 

papel e lápis com base em fontes históricas diversas, estudadas em grupo, através do diálogo 

professor-aluno e através da interlocução entre os alunos. As aulas foram preparadas segundo o 

paradigma de aula-oficina, com o objetivo de construção do conhecimento histórico 

individualizado, analisando e confrontando fontes com os seus pares.  
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No momento 2 (e último) desenvolvemos três questionários. No fim de cada subtema foi 

realizado um questionário com o objetivo de regular a aprendizagem do aluno e também regular 

o nosso trabalho, e a forma como as aulas decorreram e os conteúdos foram explorados. A 

progressão das ideias dos alunos foi analisada através de dinâmicas de papel e lápis. Optamos 

pelo formato de questionário e através da construção de narrativas históricas baseadas nas 

inferências resultantes da investigação das fontes históricas. Consideramos ainda pertinente 

recuperar as ideias iniciais dos alunos e desenvolver um questionário final, onde foram novamente 

confrontados com os conceitos substantivos e desafiados a dar-lhe um novo significado. Esta 

aferição da progressão do pensamento dos alunos, e como este se foi desenvolvendo, era um dos 

objetivos da nossa prática.  

 

2.3 Desenvolvimento de materiais e o seu enquadramento normativo 

 

Ao longo da intervenção pedagógica supervisionada trabalhamos, e vimos trabalhar, várias 

temáticas com os alunos.  

 A intervenção pedagógica supervisionada versou nos conteúdos do módulo 5, 

nomeadamente nos subtemas “1 - A Revolução Americana, uma revolução fundadora” e “2 - A 

Revolução Francesa – paradigma das revoluções liberais e burguesas”. Estes não são temas 

estruturantes no Programa da disciplina de História A (2002), contudo a sua exploração é essencial 

para compreender os antecedentes e as influências da Revolução Liberal Portuguesa. Segundo as 

Aprendizagens Essenciais (2018), o aluno deve ser capaz de reconhecer na Revolução Americana 

e na Revolução Francesa o paradigma das revoluções liberais e burguesas e analisar o processo 

revolucionário português no contexto das invasões napoleónicas, da saída da corte para o Brasil e 

da desarticulação do sistema económico-financeiro luso-brasileiro (AE, 2018).  

Como podem os alunos compreender estas consequências sem compreender as causas 

e as motivações, as ligações ou até as alianças? A orientação cronológica que o Programa de 

História A segue (Mendes, Silveira, & Brum, 2002) e que se reflete nas Aprendizagens Essenciais 

(2018) é também uma forma de organização em sala de aula, que visa ajudar os alunos a dar 

sentido ao tempo abstrato e, mais ou menos, distante que estudamos. Optamos pela mesma 

estrutura cronológica seguida no programa e espelhada no manual da disciplina para organizar as 

aulas e os planos de aula correspondentes (planos de aula, tabelas 22 a 25 em anexo, pp. 107-

113).  
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Os objetivos e a metodologia da disciplina de História são pilares essenciais para o 

desenvolvimento de competências, integradas no Perfil do Aluno (2017). Competências que 

passam pela organização da informação histórica extraída das fontes históricas, conseguida 

durante a leitura e interpretação das mesmas, pela análise e eventual confronto com outras fontes, 

debate de ideias resultado das diferentes visões e interpretações, e que podem levar à resolução 

de problemas e à explanação de conclusões históricas, e ao levantamento de novas questões. A 

metodologia apresentada nos documentos orientadores é, em tudo, semelhante à metodologia 

que historiadores de Educação Histórica têm defendido. Falamos de Barca (2004) quando 

centraliza o aluno no processo ensino-aprendizagem, quando refere que o professor trabalha as 

ideias prévias dos alunos, reajusta-as e complexifica-as. Designamos esta forma de trabalho como 

aula-oficina (Barca, 2004), onde o aluno é o agente da sua formação.  

Por seu turno, ao professor cabe o papel de investigador da sua prática e orientador da 

formação do aluno. À semelhança da estrutura adotada no plano de aula, o questionamento das 

fontes constituiu o cerne e o modo de trabalhar a História. Com base no manual, e nas fontes 

espelhadas no mesmo, e através da seleção de outras fontes, executada pela professora estagiária 

e pela professora supervisora, exploramos a informação nelas contida e levamos os alunos a inferir 

a informação através do questionamento gradual. Este questionamento, na sua maioria feito 

oralmente, não foi estranho para os alunos, já habituados a esta forma de trabalhar as fontes. A 

interpretação das fontes, um dos domínios da disciplina de História, é fundamental para 

desenvolver a compreensão contextualizada e a comunicação em História.  

Estes três domínios foram trabalhados em cada tempo letivo e com as duas turmas que 

connosco trabalharam. Para facilitar esta caminhada, desenvolvemos cronologias de apoio, 

material para projetar em formato power point, guiões de exploração, questionários, tarefas de 

análise de fontes, fichas de exploração das fontes, entre outros. Estes materiais, explanados em 

anexo, pretendem explorar a interpretação, desenvolver a compreensão histórica e treinar a 

comunicação em História, de modo oral ou em formato de narrativa.  

Recuando um pouco no tempo, nomeadamente aos inícios dos anos 90 do século XX e 

ao Programa da disciplina (ME, 1991), mais concretamente às opções metodológicas gerais, o 

mesmo sublinha os pontos em que temos tocado. No capítulo dedicado à orientação metodológica 

lemos: “partir da análise dos factos concretos insertos nas fontes documentais” tendo em vista o 

desenvolvimento progressivo de conceitos substantivos e estruturantes da História; “colocar o 

aluno perante situações-problemas” que o desafiem, que estimulem a capacidade de pesquisa e 

de análise crítica e que levem o aluno à formulação de uma hipotese/interpretação; “recorrer ao 



31 
 

trabalho em equipa” promovendo a tolerância, o debate e a socialização, com “recursos didáticos” 

variados, adaptados ao público, ao contexto e aos conteúdos e “privilegiar o meio” (p. 141), ou 

seja, o contexto em que nos inserimos, para conhecer, analisar, visitar e construirmos 

conhecimento através do património histórico.  

Por comparação, o programa da disciplina homolgado em 2002, não apresenta variação 

nas sugestões metodológicas (ver Mendes, Silveira & Brum, 2002). Os alunos devem desenvolver 

objetivos que são evidenciados nas competências e, por isso, em sala de aula, o professor deve 

“incentivar e orientar a pesquisa dos alunos”, escolhendo e selecionando as fontes a trabalhar e 

“organizando” os dados possibilitando novas leituras, in loco ou através do confronto com novas 

fontes. A escolha e a seleção das fontes são realizadas pelo professor, mediante os seus alunos e 

o seu nível de sofisticação de pensamento histórico. Visando o trabalho contínuo e a construção 

do conhecimento histórico, o processo de ensino-aprendizagem deve reforçar “o comentário crítico 

das fontes” caminhando mais além do que a simples descrição e explorando a sua interpretação. 

É fundamental a análise de “quadros cronológicos” que organizam os conteúdos, no tempo e no 

espaço, e que possibilitam a localização dos nossos alunos no seu tempo, no seu espaço, mas 

olhando para o passado como um todo e não como um fragmento, um episódio isolado ou uma 

imagem fixa (Mendes, Silveira & Brum, 2002, p. 11-12). 

O decreto-lei n.º 55/2018, de 6 de julho, (DL 55/2018) define a autonomia e a 

flexibilidade curricular para cada ciclo de estudos. Claramente baseado numa perspetiva 

construtivista e humanista, cujos princípios essenciais são a inclusão, a estabilidade, a 

adaptabilidade e a ousadia de conseguir fazer mais, melhor e diferente, pretende-se que os 

currículos se ajustem e flexibilizem interdisciplinarmente, para assim construir um ensino 

sustentável, estruturado, humanista e construtor de saber. Desde logo, sublinhando as áreas de 

competências, compreendemos a transversalidade dos documentos orientadores e de que forma 

o decreto n.º 55/2018 (assim como o decreto-lei n.º 54/2018) é interdisciplinar e comum, no 

essencial, ao trabalho a realizar na escola. Ensinar a aprender História não se baseia 

exclusivamente no conhecimento histórico. Este é, obviamente, um critério inerente ao docente de 

História, mas acresce a necessidade de saber desenvolver um conjunto de competências, tais 

como selecionar, analisar, explicar historicamente, situar no tempo e no espaço, construir 

narrativas explicativas e com significado.  

Desafiar os alunos a pensarem acerca da significância histórica dos ideais iluministas pode 

contribuir para que os alunos desenvolvam o seu pensamento histórico em linha com princípios 

humanistas em que assenta a sociedade contemporânea e que, também, estão subjacentes aos 
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documentos curriculares orientadores. Pretendemos que os alunos compreendam os avanços da 

História, os seus testemunhos e a forma como o passado influenciou o presente. No preâmbulo 

da Constituição da República Portuguesa (Constituição da República Portuguesa, 2005) podemos 

ler:  

A Revolução [de 25 de abril de 1974] restituiu aos Portugueses os direitos e liberdades 

fundamentais. (…) A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a 

independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os 

princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito democrático e de 

abrir caminho para uma sociedade socialista, no respeito da vontade do povo português, tendo em 

vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. 

Sendo a base da Constituição portuguesa os princípios de liberdade, justiça e fraternidade, 

parece-nos pertinente recuperar estes valores, desde a sua origem, para que os alunos 

compreendam a importância e o significado destes conceitos.  

 

 

III. A intervenção: análise de dados 

Os princípios iluministas e humanistas, em que as revoluções liberais dos séculos XVIII e XIX se 

inspiraram, estão na base da ciência histórica.  

Os dados que serão explanados neste capítulo foram integrados num calendário que 

corresponde ao apresentado no Projeto de Intervenção Pedagógica Supervisionada (PIPS). Em 

momentos diferentes chamamos os alunos a participarem em tarefas de papel e lápis, para 

compreendermos o seu pensamento histórico (antes, durante e após a intervenção pedagógica). 

Mais tarde, face à análise que foi sendo desenvolvida desafiamos os alunos a responderem a um 

questionário breve que recuperava as ideias extraídas do questionamento inicial feito em dezembro 

de 2019, sendo que este último elemento não constava no plano inicial, mas revelou-se necessário 

implementar e os seus elementos serão analisados num outro momento, que não durante este 

estudo. 
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Tabela 7. Distribuição dos tempos letivos, temas e participantes ao longo do processo de estágio. 

Data Duração Temática 
Número de 

participantes 

03/12/19 20 minutos Levantamento de ideias prévias para o PIPS.  49 respostas 

09/01/20 50 minutos Aula sobre a Revolução Americana.  

10/01/20 100 minutos 
Aula final sobre o Revolução Americana. Exercício de 

Metacognição.  
49 respostas 

14/01/20 100 minutos Aula sobre a Revolução Francesa.  

16/01/20 50 minutos 
Aula final sobre o Revolução Francesa.  

Exercício de Metacognição.  
46 respostas 

21/01/20 20 minutos Exercício de Metacognição final. 46 respostas 

06/02/20 15 minutos Exercício sobre os conceitos substantivos. 51 respostas 

As análises que se apresentam inspiram-se nos princípios defendidos pela Grounded 

Theory (Strauss, 2008), uma metodologia de investigação qualitativa familiar às Ciências Sociais 

e Humanas. A Grounded Theory propõe a análise dos dados através uma codificação aberta, 

seletiva e axial face às ideias dos alunos. Estas ideias são organizadas em categorias de 

desenvolvimento às quais damos um sentido geral e recorremos a exemplos práticos, através da 

transcrição de excertos ou de respostas completas produzidas pelos alunos. Com base nestes 

pressupostos, Glaser e Strauss (2008) afirmam que a teoria deve adaptar-se aos dados extraídos 

e não o contrário, ou seja, angariar dados e evidências que comprovem uma teoria. Assim, e 

inseridos na escola, tentamos compreender como pensam estes alunos sobre as diferentes 

matérias e organizamos as suas ideias por níveis mais ou menos sofisticados, às quais atribuímos 

diferentes designações, na tentativa de espelhar sumariamente as ideias agrupadas. 

 

3.1 As ideias prévias dos alunos 

O questionário de ideias prévias compreendia seis grupos de questões (questionário 2, em anexo, 

p.101). O principal objetivo era conhecer o pensamento histórico dos alunos e extrair o seu parecer 

sobre os conceitos que surgiram através de filósofos e pensadores iluministas e que ainda hoje 

estruturam as sociedades liberais. Passamos a analisar as questões que apresentam relação entre 

os conceitos substantivos e o conceito metahistórico de significância. Estas questões desafiam os 

alunos a atribuir valor ou importância a algo ou alguém segundo o seu quadro de ideias. 

Iniciamos, com uma questão geral em que pedimos aos alunos para enunciar um filósofo 

do Iluminismo. 
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Como se pode ver no gráfico 1, os filósofos mais referidos foram Immanuel Kant (1724-

1804) e John Locke (1632-1704). Tentamos compreender a razão desta incidência nestes agentes 

históricos. A vida e as ideias destes dois filósofos foram abordadas nas aulas do professor 

cooperante, no 10.º ano de escolaridade aquando da exploração da geografia europeia (nos 

séculos XV e XVI). Em linha com The Big Picture (Shemilt, 2011), com a difusão da imprensa e do 

Humanismo, onde as tipografias davam a divulgação necessária aos escritores e os filósofos 

referidos, nesse momento foram Kant e Locke. O percursor – John Locke – defendia uma nova 

linha de pensamento que se baseava no individualismo liberal e tinha uma posição política adepta 

da monarquia constitucional e representativa. Na sua obra “Ensaio sobre o Entendimento 

Humano” (Locke, 1999) publicada em 1690, e produzida ao longo de 20 anos, denota-se o enfâse 

na tolerância religiosa defendida por John Owen (1616-1683) e na libertação discursiva de 

Descartes (1596-1650) (também este último pensador foi referido por dois alunos). A valorização 

da experiência como fonte de conhecimento e a defesa da filosofia empirista foram amplamente 

defendidas por Locke e por Kant. 

Gráfico 1. Distribuição das ideias dos alunos por categorias em relação aos filósofos do Iluminismo 

 

O questionamento continuou pelos ideais iluministas, nomeadamente se tinham valor, ou 

não, para a época de surgimento. As ideias dos alunos fizeram emergir a seguinte categorização: 

Sem utilidade prática. As ideias dos alunos manifestam a contaminação do presente, na 

medida em que o valor destes ideais é visto como limitado, dado que as “(…) pessoas não 

gostavam que lhes dessem novas ideias” (1W). A organização social era limitadora do 

estabelecimento da igualdade, liberdade, tolerância ou razão: “Não, pois as sociedades, de modo 

geral, eram divididas por classes e havia uma diferenciação enorme de géneros. Não havia 

liberdade para todos nem tolerância para as religiões” (1P). 
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Valor sem contexto/sem justificação. Nas ideias dos alunos é notória a importância dos 

ideais iluministas, contudo não existe reconhecimento das dificuldades do contexto “Sim tem, pois 

naquela época não tinham liberdade daí ser esse ideal muito importante” (2U). 

Utilidade prática – presentista. As ideias dos alunos refletem a compreensão da 

importância destes conceitos, contudo não reconhecem repercussões ao longo do tempo, 

reduzindo, de certa forma, a força dos ideais “Tem valor porque antigamente quem mostrasse 

mais luxo e poder era o melhor, o mais glorificado para a população” (1R). 

Contestação/mudança. As ideias dos alunos manifestam importância contextual, ou seja, 

no contexto de surgimento em paralelo com o passado desse presente. Por outro lado, revelam 

uma quebra, ou uma não continuidade, com a atualidade. A significância do contexto reflete-se na 

visão que os alunos têm da época “(…) pois mudar por completo ideias que claramente eram 

muito “atrasadas” e vieram para alertar as pessoas daquela altura que era preciso mudar (…)” 

(1T). Um dos exemplos que ilustra, também, esta categoria é a resposta do aluno 2K: “Tiveram 

valor na época que surgiram porque face à monarquia absoluta defenderam ideias e valores 

diferentes como por exemplo, a liberdade, o individualismo e a tolerância”. 

De realçar que a maioria dos alunos não respondeu a esta questão, tendo sido 

contabilizadas 25 respostas vazias, como traduz o gráfico 2. 

Gráfico 2. Distribuição das ideias dos alunos por categorias em relação ao valor dos ideais iluministas para 

a época de produção 

 

Relativamente à importância dos ideais liberais para o presente, as ideias presentes nas 

respostas dos alunos fizeram emergir uma categorização distinta da anterior. 

Progresso inerente/sem relação com o passado. As ideias dos alunos refletem que estes 

ideais são intrínsecos aos cidadãos contemporâneos e não são colocados em causa. As respostas 

demostram que na atualidade estes ideais não são importantes “(…) pois o homem já tem os seus 
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princípios morais” (2F) e a evolução dos tempos fez da época atual uma época plena de valores 

“(…) no presente já é mais fácil obtermos algo, ou seja, no presente a vida é mais justa” (1Q). 

Relação passado-presente na práxis. As ideias dos alunos manifestam um corte 

conceptual com o passado, na medida em que estes ideais “(…) não se aplicam tão 

frequentemente comparativamente ao passado”, contudo é lhes reconhecida uma importância 

social nomeadamente para países mais conservadores: “(…) continua a ter muitas vezes valor, 

principalmente, nos países mais rígidos” (2Y). 

Relação passado-presente em continuum. Nas ideias dos alunos compreendemos o 

reconhecimento pela força que estes ideais tiveram na época de produção e na atualidade. São, 

por isso, uma consequência do passado histórico refletido numa relação contínua: “Estas ideias 

têm valor para o presente porque continuam a ser pilares de uma sociedade justa e respeitadora” 

(1L) ou ainda “Têm valor no presente porque estas ideias ainda se encontram presentes nos dias 

de hoje e influenciam bastante” (2K). 

Orientação temporal (passado-presente e horizontes de expectativa). As ideias dos alunos 

transparecem uma significância temporal, reconhecendo que a relação passado-presente existe e 

devem defender-se os ideais, conceitos substantivos, num horizonte de expectativa. Manifestando 

uma preocupação com os efeitos e as consequências da existência, ou não, destes ideais. 

Testemunho disso é o exemplo de resposta: “Apesar de, a maior parte do mundo, viver consoante 

esses ideais, e os mesmos serem valorizados, devemos continuar a defendê-los para que nunca 

caiam em esquecimento” (1O). 

No gráfico 3 organizamos as ideias presentes nas respostas dos alunos pelas categorias 

já apresentadas. As ideias vazias traduzem as respostas em branco a esta questão.  

Gráfico 3. Distribuição das ideias dos alunos por categorias em relação ao valor dos ideais iluministas para 

a contemporaneidade 
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Ainda no questionário de ideias prévias reunimos um grupo de questões com enfoque no 

conceito de significância histórica através dos conceitos substantivos. Este grupo de questões 

pretendia que os alunos completassem algumas frases de modo estruturado e justificado.  

A primeira frase para completar era “Uma revolução é importante porque…”. A análise 

das ideias presentes nas respostas dos alunos permitiu que realizássemos a seguinte 

categorização:  

Revolta (confusão conceptual). As ideias integradas neste nível demonstram confusão com 

o conceito de revolta, promovida pelo povo descontente, e nesta linha a revolução é uma revolta 

popular: “Permite-nos transformar algum acontecimento que não concordávamos” (1X) e “Se nós 

quisermos fazer uma mudança e há algo a ir contra nós, revoltamo-nos” (2X). 

Mudança. As ideias dos alunos refletem uma alteração de algo ou uma modificação, 

contudo carecem de causas e de consequências. Parece existir um desprendimento com os 

antecedentes, no entanto quando ele existe é vago e indefinido “É uma evolução daquilo que houve 

anteriormente” (1S). O senso comum reflete-se nos comportamentos sociais, embora também 

estes sejam indeterminados, mas reconhecidos como importantes numa revolução: “Tem o 

objetivo de mudar determinados comportamentos ou características sociais que a sociedade não 

está de acordo” (2P). 

Mudança como progresso. As ideias dos alunos manifestam a mudança, promovida pela 

revolução, como processo evolutivo, resultado de uma época, de um contexto ou dos agentes 

históricos. Esta mudança é promovida a diferentes níveis: “Pode alterar o modo de governo da 

sociedade de determinada época quando alguém não está a funcionar para o bem desta mesma 

sociedade” (1K) ou “É uma alteração de valores, atitudes, mentalidades e faz com que as pessoas 

alterem a sua mentalidade e faz com que as pessoas comecem a criticar e questionar o que até 

agora lhes foi instruído” (2S). 

Mudança bidirecional. Estas ideias são destacadas da categoria anterior por transmitirem 

a evolução, ou o retrocesso, o positivo ou o negativo, integrado no processo de mudança 

bidirecional: “Ocorre sempre uma mudança, às vezes boa, outras vezes não” (1V), “(…) sejam 

elas positivas ou negativas” (1J). 

Pagès e Santisteban (2010) exploram as questões de temporalidade e de mudança. 

Quando solicitamos aos alunos que completassem a frase “Uma revolução é importante porque…” 

as suas ideias transmitiram vários dos termos que podemos encontrar interligados à mudança. 

Desde “evolução”, “revolução”, “transformação”, “mudanças” e “alteração”. As mudanças 
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apresentam vários níveis e o mesmo se reflete na categorização apresentada. A mudança expõe 

diferentes ritmos (podendo ser acelerada ou lenta), diferentes intensidades (podendo ser evolutiva 

ou revolucionária), escalas distintas (podendo ser positiva ou negativa), pode ser transitória ou 

transformativa e progressiva ou decadente. Para analisar qualquer uma destas possibilidades 

importa compreender o tempo histórico (Pagès & Santisteban, 2010). Num estudo português com 

alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico, Moreira & Solé (2018) concluem que os alunos encaram a 

mudança como um processo de crescimento, progressivo e linear. Coincidindo, também, com a 

linha de investigação de Barton (2001) quando estudou o conceito de mudança com alunos de 6 

e 7 anos de idade. 

Gráfico 4. Distribuição das ideias dos alunos por categorias em relação ao conceito de revolução. 

 

Seguidamente os alunos deviam completar a expressão sobre razão: “A Razão é relevante 

porque…?”. As ideias presentes nas respostas dos alunos organizaram-se nas seguintes 

categorias. 

Motivação sem explicitação. As ideias dos alunos refletem a motivação racional, pensada 

e consciente, contudo sem reconhecimento de algum significado ou importância: “Temos de ter 

um motivo pelo qual fazemos as coisas, ou por descontentamento, irritação, etc…” (1N). 

Senso-comum. As ideias dos alunos prendem-se com a razão, do certo versus o errado 

das coisas, como resultado de um raciocínio dicotómico. Esta operação cognitiva parece baseada 

numa conclusão do senso comum: “Devemos seguir a razão e não o que está errado” (1H) e “É 

necessária para atingirmos a verdade ou o nosso ponto de vista sobre os pensamentos” (2Y). 

Razão com operação cognitiva na práxis. As respostas dos alunos sublinham que a 

operação cognitiva de raciocinar é importante para combater a ignorância, assim como a ação de 

questionar: “Pode ou não determinar futuras ações/pensamentos de alguém” (1C). Esta 

mobilização de pensamentos contextualizada promove a reivindicação de direitos universais e 
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combate, por exemplo, as fake news: “Sem a capacidade de pensar não conseguimos lutar pelo 

que queremos e pelo nosso melhor” (2P). 

Gráfico 5. Distribuição das ideias dos alunos por categorias em relação à importância da razão. 

 

O exercício continuou, desta vez focando o conceito substantivo da igualdade. “Igualdade 

é, ou não importante? Justifica.”.  

Das ideias presentes nas respostas dos alunos surgiram as seguintes categorias: 

Presentismo. As ideias enquadradas nesta categoria destacam a igualdade como uma 

forma de justiça e de respeito: “Sim, a igualdade é importante porque é uma forma de mostrar 

que podemos falar e pensar o que quisermos e que ninguém tem o direito de criticar, todos temos 

o direito de falar, daí ser importante que haja igualdade” (2R). Contudo, a importância que é 

atribuída à igualdade não reconhece a herança do passado, apenas a revê como um valor 

intrínseco ao tempo presente: “A igualdade é importante pois só assim conseguimos viver de 

forma justa e respeitadora” (1L). 

Igualdade de direitos. Das várias respostas que agrupamos na categoria igualdade de 

direitos destaca-se a ideia de que a igualdade desconstrói as hierarquias sociais “sem qualquer 

tipo de superioridade ou hierarquização social” (1J). Primam pela igualdade social “Sim, pois é 

injusto uma pessoa ser tratada de forma diferente, ou ter mais ou menos direitos, seja pelo seu 

sexo, raça ou religião” (1H) e pela igualdade de oportunidades e de género “É importante, pois 

assim ao diminuiu a importância de ninguém e iguala as oportunidades de toda a gente” (2Y). 

Passado transportado para o presente. As ideias dos alunos revelam influências do 

passado e o transporte para o presente de conceitos como “revolução”, por exemplo “Sim, a 

igualdade é importante, num país onde não haja igualdade, é um país onde haverá sempre 

revoluções, ou seja, será um país instável e não capaz de manter a paz entre os cidadãos” (1K). 
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A igualdade de direitos sociais é destacada “(…) dá o direito e os mesmos privilégios a todos” (2A) 

contudo, carecem das consequências históricas, quer passadas, presentes ou futuras. 

Igualdade como motor evolutivo. As respostas manifestam a importância da igualdade 

como pilar da justiça social, da fraternidade e da paz: “(…) todas as pessoas devem ser vistas com 

igualdade, para que possa haver paz e fraternidade, e não uma guerra” (1O). Extraímos das ideias 

dos alunos a referência à evolução histórica e ao testemunho do passado como fator de 

mudança/influência dos acontecimentos: “Igualdade é muito importante para haver evolução, 

sem igualdade não há justiça e sem justiça nunca conseguiremos evoluir como sociedade” (1T). 

 O gráfico 6 revela a frequência de ideias que foram agrupadas nas categorias explanadas 

acima, às quais acrescentamos a categoria das ideias vazias a esta questão. 

Gráfico 6. Distribuição das ideias dos alunos, por categorias, em relação à valorização da igualdade. 

 

O conceito de tolerância foi o que se seguiu, através do desafio para completar a frase 

“Tolerância é relevante porque…” e surgiu a seguinte categorização de ideias. 

Raridade valorativa. As respostas dos alunos manifestam a ideia que sem tolerância 

haveria espaço para conflitos: “Raramente há tolerância, seguindo logo para conflitos” (1I). Nesta 

categoria compreendemos que o conceito substantivo foi tratado de modo pouco concreto ou 

específico, sem passado e sem conexão com a atualidade: “Nem todos a podem ter” (2T). 

Valor social. As ideias dos alunos destacam que a tolerância é importante para o contexto 

social e para a vida em sociedade: “Num mundo sem tolerância as pessoas seriam muito 

individuais, não tolerando os outros” (1M). Destacam também que a tolerância e o respeito são 

fundamentais para o indivíduo e para a sociedade, numa clara contaminação dos ciclos de 

influência: “É uma atitude fundamental para quem vive numa sociedade (respeito)” (2N) e “Se 
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todos fossemos intolerantes ninguém seria amigo de ninguém e seriamos pessoas muito 

introvertidas” (1T). 

Manutenção de paz e da concórdia. A tolerância reveste-se de importância para assegurar 

a paz e o respeito, como testemunho do passado histórico que careceu dela. “Ela não existindo, 

faria com que cada um de nós não respeitasse outras etnias por exemplo” (1S). A tolerância 

cumpre com as leis gerais e as leis universais “Diminui a tensão e a rigidez numa sociedade e 

melhora as relações entre a população e as pessoas que comandam a lei” (2Y). 

Significado de respeito. As ideias dos alunos enquadradas nesta categoria são destacadas 

das anteriores por reconhecerem as causas e as consequências da tolerância, ou da falta dela. 

Contudo, carecem de uma análise, mesmo que breve, do contexto de produção ou da atualidade. 

As ideias dos alunos revelam que a tolerância serve de base para o respeito pelo indivíduo e pelo 

coletivo, pelas maiorias e pelas minorias: “É importante respeitar o outro, saber respeitar os outros 

para eles nos respeitarem a nós também” (1Y). A tolerância mantém o respeito e a convivência 

entre todos, caso seja instalada, cultivada e se for analisado o passado como testemunho da sua 

ação, ou falta dela. “É necessário para impor respeito e ser paciente com vários temas” (2K).  

No gráfico que se segue é possível ver a incidência de respostas em cada categoria de 

ideias e também o número de respostas em branco (as ideias vazias) que obtivemos na resposta 

a esta questão. 

Gráfico 7. Distribuição das ideias dos alunos por categorias em relação à importância da tolerância  
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Por fim, exploramos o conceito substantivo de liberdade: “Liberdade é importante 

porque…”. As ideias presentes nas respostas dos alunos fizeram surgir as seguintes categorias: 

Pessoal. Neste nível de pensamento destacamos que a liberdade é um direito individual 

que permite alcançar e concretizar sonhos, conquistar a independência é adquirir autonomia. São 

várias as causas e as motivações que a liberdade incute no cidadão: “Permite às pessoas “fazer 

o que quer”, mas com regras, sem regras é impossível haver uma sociedade” (1N) e “Nos permite 

ser felizes e realizarmos os nossos sonhos” (2H). 

Ausência de medo. As ideias dos alunos manifestam a contaminação de um passado de 

medo em que a liberdade não existia. Alguns alunos remetem para a atuação da censura como 

opositora da liberdade: “Não há uma pessoa ou um grupo social com a liberdade de poder fazer 

o que quiser enquanto outros são censurados, a censura não é algo bom e é algo que não pode 

voltar a haver nas sociedades” (1T). Nas ideias expressas pelos alunos liberdade é importante 

porque “É necessário ser livre para que possamos defender as nossas opiniões e termos 

possibilidade de defender os nossos direitos” (2M). 

Escolha. As ideias dos alunos revelam que liberdade permite optar e escolher, 

nomeadamente no que respeita ao voto, este elemento permite-nos compreender a influência da 

História e a mudança progressiva no sistema de eleição universal: “Podemo-nos expressar 

livremente, mas de forma consciente, na sociedade passamos a ter um papel fundamental, como 

por exemplo, o direito/dever de voto, ou seja, somos livres de escolher o melhor para nós” (1K). 

Esta escolha pode orientar caminhos na busca pela felicidade: “Aumenta a oportunidade da 

sociedade e melhora a felicidade e a vontade de cooperação entre a sociedade” (2Y). 

Diálogo Multiperspetivado. Reconhece que a liberdade permite partilhar informação, 

permite respeitar diferenças, é causa e consequência do seu passado, influencia o presente e deve 

ser trabalhada no futuro: “Nos permite ver outros pontos de vista, termos a liberdade de não 

sermos todos iguais (por exemplo, no sexo, na religião) é importante pois não temos de ser todos 

“farinha do mesmo saco”. É bom ser diferente sem ter medo do que o outro pensa” (1X). 

 No gráfico 8 organizamos as ideias presentes nas respostas dos alunos por categorias. É 

notório que a liberdade é altamente valorizada, desde logo porque apenas tivemos duas respostas 

em branco nesta questão. 
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Gráfico 8. Distribuição das ideias dos alunos por categorias em relação à importância da liberdade. 

 

O último desafio integrado no questionário das ideias prévias pedia aos alunos para 

ordenarem, por ordem de relevância (desde o 1, menos importante, até ao 4, mais importante), 

os conceitos: razão, igualdade, tolerância e liberdade. Analisadas todas as respostas dos 

participantes o resultado da ordenação, conseguido através da valoração dada pelos alunos, foi 

analisada através das medidas estatísticas da média, da moda e da mediana. Assim, podemos 

observar que o valor considerado com mais importante em termos médios e que teve a valoração 

máxima mais frequente foi a Liberdade, seguido da Igualdade. A Razão revela-se como o valor 

menos relevante em termos médios e que mais frequentemente foi valorizado com 1 (menos 

importante). 

Tabela 8. Sumário de medidas estatísticas descritivas da valoração dos conceitos de razão, igualdade, 
tolerância e liberdade 

 Razão Igualdade Tolerância Liberdade 

Mediana 1 3 2 4 

Moda 1 3 2 4 

Média 1,6 3,02 2,06 3,32 

 

Para além da ordenação, solicitamos aos alunos que justificassem a mesma, ou seja, que 

explicassem os motivos pelos quais escolheram um ideal iluminista como mais importante em 

relação a outro. Nesta escolha, 19 alunos não justificaram a sua opção de ordenação de valores, 

mas os restantes 30 fê-lo. Com base nessas 30 respostas apresentamos a seguinte categorização 

de ideias. 

Importância isolada. As ideias dos alunos apenas reconhecem importância a um ou a dois 
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justificação mais robusta: “Todos são muito importantes, mas para mim a liberdade é o mais 

importante” (2U). 

Valores ao serviço da sociedade, foco na liberdade. Na pequena narrativa desenvolvida 

pelos alunos há referência a todos os ideais considerando-os importantes, mas defendendo a 

liberdade como o valor primordial: “Isto porque quando se tem liberdade é possível obter qualquer 

tipo de conhecimento (razão) e, desta forma, ser tolerantes uns com os outros de forma a perceber 

a necessidade de igualdade” (1J) e “Porque liberdade e igualdade são valores importantes para 

um bom funcionamento em sociedade e igualmente a tolerância, compreendendo-nos, sendo que, 

apenas depois a razão, o modo de como raciocinamos e provamos os nossos conhecimentos” 

(2L). 

Valores individuais pensados em ação. As ideias dos alunos explicam que a ordenação 

segue uma valorização de pensamento individual espelhada no que mais importa para a 

sociedade: “Ordenei desta forma porque tendo em conta que todas são extremamente 

importantes, acho que a igualdade vem primeiro pois, somos iguais, Razão, pois sem pensarmos 

com razão não conseguimos ser tolerantes a outras ideologias e sem esta tolerância perderíamos 

totalmente a nossa liberdade” (1P) e “Primeiro é preciso pensar para podermos tolerar e com a 

tolerância vêm a igualdade e só depois de conseguirmos aceitar os 3 itens, aí sim podemos ser 

capazes de ter a liberdade” (2S). 

Como podemos observar no gráfico 9, a maioria das ideias dos alunos foram categorizadas 

como Valores ao serviço da sociedade, com foco na liberdade, seguida da Importância isolada. 

Gráfico 9. Distribuição das ideias dos alunos por categorias em relação ao valor dos conceitos substantivos. 
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3.2 As ideias finais dos alunos 

O pensamento iluminista coloca em debate o valor do indivíduo e os seus direitos naturais; chama 

a atenção para a liberdade intelectual, valorizando a soberania popular e a liberdade de todos e 

de cada um. Estes ideais foram imortalizados na Declaração da Independência dos Estados Unidos 

da América (EUA), em 1776, na Constituição dos EUA, de 1787, na Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, em França, no ano de 1789, e na Constituição Francesa, de 1791 e 

seguintes. Durante a intervenção pedagógica supervisionada trabalhamos com os alunos acerca 

da significância dos ideais iluministas expressos nesta documentação e a sua importância em 

diversos segmentos temporais. Assim, desafiamos os alunos a pensar acerca: 

a. da significância destes valores no momento em que surgiram; 

b. da durabilidade destes valores no tempo e no espaço; 

c. da(s) significância(s) podem ter no presente e nos horizontes de expectativa.  

 Depois do trabalho em sala de aula que se traduziu em três tempos dedicadas à Revolução 

Americana, distribuídos por 50 minutos e um bloco de 100 minutos (ver planos de aula 1 e 2, em 

anexo, tabelas 22 e 23, pp.107-109) e três tempos destinados à Revolução Francesa divididos 

num bloco de 100 minutos e numa aula de 50 minutos (ver planos de aula 3 e 4, em anexo, 

tabelas 24 e 25, pp. 110-113107).  

 

3.2.1 As ideias dos alunos após o estudo da Revolução Americana - metacognição 

 

Este questionário foi realizado pelos alunos no dia 10 de janeiro de 2020, no final da aula onde 

encerramos esta subunidade temática dedicada à Revolução Americana. No total obtivemos 49 

respostas: 25 respostas da turma 1 e 24 respostas da turma 2. 

O primeiro exercício pedia aos alunos para ordenar, por ordem de importância, o 

acontecimento histórico que consideravam mais importante (1) até ao menos importante (10). 

Com recurso à análise estatística da média, compreendemos que a ordem inicialmente 

atribuída (ordenação cronológica) foi alterada segundo os níveis de significância dos alunos. Na 

primeira coluna da tabela 8 encontramos os acontecimentos na ordem em que foram fornecidos 

aos alunos, na segunda coluna o valor médio atribuído pelos alunos a cada acontecimento e na 

terceira coluna a posição segundo a moda, isto é, a valoração mais frequente atribuída pelos 

alunos a cada acontecimento. 
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Como podemos observar na tabela 8, a valoração dos alunos acerca dos acontecimentos 

estudados não foi estruturada atendendo à dimensão cronológica, antes o seu maior foco de 

valoração é colocado em dois momentos em que há a sublevação dos colonos: Declaração da 

Independência e Boston Tea Party. Atendendo a 4 dos acontecimentos considerados mais 

relevantes parece poder-se afirmar que a sua valoração está focalizada na mudança que ocorreu 

e nas suas consequências, sendo as causas menos valorizadas, uma vez que os acontecimentos 

como as batalhas e a aplicação de impostos são os menos valorizados. Atenda-se que se solicitou 

que os alunos valorizassem com 1 (mais importante) e 10 (menos importante), por consequência 

as médias e modas com menor valor espelham o maior grau de importância. 

Tabela 9. Distribuição dos acontecimentos da Revolução Americana pela análise da média e da moda. 

Ordem inicial 

Organização cronológica 

Valoração pela 

média 

Valoração mais 

frequente (moda) 

1756 Início da Guerra dos Sete Anos 6 10 

1764 Imposição da Lei do Açúcar  6,8 9 

1765 Lei do Imposto de Selo  6,2 9 

1773 Boston Tea Party 3,4 1 

1776 Declaração de Independência 2,9 1 

1777 Batalha de Saratoga  6,5 8 

1781 Batalha de Yorktown 6,6 7 

1783 Tratado de Versalhes  5 3 

1787 Aprovação da Constituição dos EUA  4,5 2 

1789 George Washington foi eleito presidente dos EUA 6,8 10 

(Verde: os mais importantes.   Azul: os menos importantes) 

Analisamos as justificações dos alunos no que respeita à Declaração da Independência, 

destacada como o acontecimento mais importante, seguido do Boston Tea Party e, em terceiro 

lugar encontramos a aprovação da Constituição dos EUA. 

A escolha da Declaração da Independência para ocupar o lugar do acontecimento mais 

importante, da sucessão de acontecimentos escolhidos, foi a opção de 31% dos alunos. 

Curiosamente 69% dos participantes colocou este acontecimento no pódio dos três 

acontecimentos mais importantes e nenhum aluno escolheu a nona e a décima posição para situar 

este marco histórico. Analisando as respostas dos 15 alunos que o escolheram em primeiro lugar 

encontramos duas categorias de ideias: 
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Ideias incoerentes/anacrónicas. Denotamos alguma confusão na medida em que as ideias 

dos alunos relevam que este acontecimento marcou a independência imediata e não um 

compromisso a atingir: “O acontecimento mais importante para mim foi a Declaração da 

Independência porque foi o que os colonos sempre quiseram desde o início dos conflitos e foi a 

sua grande vitória.” (1Z) e “O acontecimento que escolhi em primeiro lugar foi a Declaração da 

Independência porque foi quando a colónia se libertou da metrópole” (2 E). 

Marco/consequência. Os alunos destacam, nas justificações, que este acontecimento 

marca o início da independência dos Estados Unidos fruto de um elemento anterior. Consideram 

que esta declaração é um apelo à liberdade e aos direitos naturais do indivíduo: “Considerei a 

Declaração da Intendência mais importante devido às ideias que os colonos exigiam (ideias 

iluministas)” (1K) e “Porque é o ponto fundamental da Revolução Americana, os objetivos dos 

colonos americanos era serem independentes e com a Declaração da Independência 

“alcançaram” esse objetivo” (1 O). 

Relativamente ao Boston Tea Party, 35% dos alunos consideraram este acontecimento o 

mais importante e 57% dos alunos atribuíram-lhe um dos três primeiros lugares de importância. 

No que respeita às justificações para esta atribuição categorizamo-las em três níveis de ideias: 

A causa gatilho. As ideias dos alunos manifestam que esta revolta dos colonos 

desencadeou todos os processos subsequentes “(…) porque foi a primeira manifestação de 

revolta” (1G). Este arranque é designado pelos alunos como “mote” para uma sucessão de outros 

acontecimentos, atribuindo a este o início/arranque de um processo de mudança/transformação 

e de revolta: “Na minha opinião o Boston Tea Party (1773) foi o acontecimento mais importante 

para a Revolução Americana porque foi a primeira grande revolta e a prova dos colonos face à 

metrópole, provocando um grande prejuízo à coroa e que fez com que a própria coroa respondesse 

aos revoltosos” (2 O).  

Conjunto de antecedentes. O pensamento dos alunos reconhece que a tributação 

excessiva que a metrópole britânica impunha à colónia era uma marca de desigualdade. Logo, o 

Boston Tea Party foi um ato de “(…) muita coragem (…)“ (2F). Nesta linha do excessivo peso 

tributário o aluno 1I destaca que “os colonos se mostravam revoltados contra a metrópole devido 

à tributação de impostos apenas nas colónias”. Na mesma linha de pensamento destacamos a 

seguinte resposta “(…) uma vez que este provocou um sentimento de revolta e injustiça nos 

colonos americanos, face aos impostos a que foram sujeitos e, à sua punição de seguida” (2J). 

Contudo, se fizermos um paralelo com a ordenação atribuída aos impostos como a lei do açúcar 
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e a lei do imposto de selo, estes ficaram em 8.º e 9.º respetivamente, o que pode contradizer a 

valoração da carga fiscal como causa da revolta.  

Processo causal. As ideias presentes nas respostas que categorizamos como explicação 

causal revelam que o Boston Tea Party foi uma consequência de acontecimentos que o 

antecederam: “(…) momento significativo de protesto pelos colonos face à Grã-Bretanha dando 

seguimento aos seguintes acontecimentos resultando na revolução e da independência” (2X) e foi, 

em simultâneo, mais uma causa, o acrescentar de um ónus para a Revolução “(…) foi a mais 

importante causando um impacto enorme no rei e no lucro das mercadorias atiradas ao mar, 

mostrando o descontentamento dos colonos perante a metrópole e dando inicio aos vários 

acontecimentos que se seguiram, originando posteriormente a Declaração da Independência” (2 

A). 

A aprovação da Constituição dos Estados Unidos da América foi o acontecimento mais 

importante para 12% dos alunos. Se analisarmos os três primeiros lugares do pódio observamos 

que 43% dos participantes escolheu um dos três primeiros lugares de importância para enquadrar 

este acontecimento histórico. As ideias presentes nas justificações dos alunos fizeram emergir 

duas categorias. 

Ideias Alternativas. As ideias que consideramos alternativas revelam que a Constituição 

dos EUA era um grande objetivo, mas não sublinham a força deste documento: “Considerei a 

aprovação da Constituição dos EUA mais importante pois é onde os colonos têm os seus grandes 

objetivos.” (1F). 

Marco de um processo histórico abrangente. O pensamento dos alunos destaca este 

acontecimento como o mais importante na medida em que ele protege a expressão da soberania 

popular, da divisão de poderes e da consagração dos direitos naturais, ou seja, atendem à 

realidade anterior à aprovação e projetam a realidade após a aprovação: “A aprovação da 

Constituição dos Estados Unidos da América como o acontecimento mais importante para a 

Revolução Americana porque mostra os objetivos dos colonos a serem aprovados (igualdade, 

direitos, vida, felicidade…)” (1E) e “Considerei como mais importante a aprovação da Constituição 

dos EUA pois foi dividido os poderes legislativo, executivo e judicial onde o povo tinha um papel 

importante pois contraia direitos como o voto podendo assim participar na política do país.” (2H). 
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Gráfico 10. Distribuição das ideias dos alunos por categorias em relação aos acontecimentos mais 

importantes para o processo revolucionário americano.  

 

Após analisar as ideias dos alunos face aos acontecimentos mais importantes, cabe agora 

examinar o seu pensamento sobre os acontecimentos que consideram menos importantes e, por 

isso, menos significantes para a Revolução Americana. Nesta questão exploramos as justificações 

dadas e situadas a partir da oitava posição, atendendo à valoração média e à posição atribuída 

como mais frequente, traduzida na moda.  

 A Batalha de Yorktown reuniu 8% das respostas dos alunos como sendo o acontecimento 

menos importante. Por seu turno, a Batalha de Saratoga reuniu 2% das respostas. Consideramos 

ajustado unir ambas as batalhas nesta análise na medida em que também os alunos o fizeram 

nas suas justificações. Assim, sugerimos a seguinte categorização: 

Ausência de importância. Nesta categoria enquadram-se respostas que não reconhecem 

significado algum às batalhas. As respostas referem mesmo que não foram relevantes para o 

desenrolar do processo revolucionário: “Eu considero a batalha de Yorktown menos importante 

porque acho que era indiferente se tivesse acontecido ou não” (1D). 

Mudança. As ideias que surgem das respostas dos alunos revelam que as batalhas 

marcam a mudança no processo histórico e levam à criação de alianças que se revelaram 

fundamentais: “A batalha de Saratoga reforçou a aliança com a França para a concretização da 

Declaração” (1P) e “Eu escolhi a Batalha de Saratoga como menos importante, porque esta 

batalha é, apenas, o momento da reviravolta dos colonos, em que eles ficam em superioridade, 

com a aliança de França, em relação à metrópole” (2P). 
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No ano de 1764 a coroa britânica impôs um imposto que gerou descontentamento. Era 

mais uma tributação que previa o pagamento dos custos provocados pelas despensas da coroa e 

pela Guerra dos Sete Anos. Este imposto designado “Lei do Açúcar” foi considerado por 12% dos 

alunos como menos importante para a Revolução Americana, ocupando a nona posição na escala 

de importância. Relativamente ao outro imposto elencado – a Lei do Imposto de Selo – apenas 

três alunos o consideraram o menos importante. Se juntássemos ambos os impostos teríamos 

16% dos participantes a considerar a carga tributária como o fator menos importante para o 

processo revolucionário. As ideias presentes nas justificações dos alunos sugeriram as seguintes 

duas categorias: 

Ideias alternativas. As ideias dos alunos refletidas nesta categoria revelam-se destoantes 

da realidade estudada. Os alunos referem que este imposto tinha o “(…) objetivo de “atacar” os 

colonos, mas não resultou em nada” (1M), outras respostas denunciam a pouca significância 

atribuída pois “(…) não teve nenhum impacto na revolução” (2K). 

Motivacional. As ideias dos alunos revelam que este acontecimento despoletou a fúria nos 

colonos. Na sequência de uma série de motivações este imposto “(…) foi apenas um elemento 

que contribuiu para os seguintes acontecimentos…” (2X).  

À eleição de George Washington como presidente dos EUA, 33% dos participantes 

considerou este acontecimento como o menos importante, atribuindo-lhe a posição 10. Em 

sintonia com os dados apresentados anteriormente, os extremos cronológicos obtiveram menos 

atribuições “mais importante” e foram, por esse motivo, escolhidos pelos alunos para ocupar a 

décima posição. Analisamos seguidamente as ideias presentes nas justificações dos alunos. 

Ideias alternativas. As respostas dos alunos não estão devidamente justificadas ou revelam 

confusão entre a sucessão de acontecimentos e de agentes históricos: “A minha escolha foi (1784) 

George Washington, tendo sido eleito presidente dos EUA, pelo simples facto de ter sido uma 

presidência atrasada em relação à declaração da independência e à Revolução Americana, pois 

ele já tinha escrito e impulsionado o texto desta mesma independência” (2A). 

Consequência. Os alunos consideram que a eleição de George Washington não originou a 

Revolução, mas foi, por outro lado, uma consequência da mesma. O objetivo principal já tinha 

sido alcançado e nessa medida o processo de paz já estava em andamento: “Considerei o último 

tópico o menos importante, pois penso que a eleição do presidente foi o final de uma luta pela 

fundação de uma Nação, ou seja, os acontecimentos anteriores foram mais importantes/decisivos 

para obtermos este final” (1 I). 
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Gráfico 11. Distribuição das ideias dos alunos, por categorias, em relação aos acontecimentos menos 

importantes da Revolução Americana. 

 

No exercício seguinte os alunos foram confrontados com três imagens das notas de dólar, 

atual moeda dos EUA, que têm os rostos de Thomas Jefferson, George Washington e Benjamin 

Franklin, disponíveis no manual adotado Horizontes de História 11 (Costa, Gago, & Marinho, 

2014). Pedimos que destacassem o agente histórico mais importante e que justificassem a sua 

opção.  

George Washington foi o agente histórico que obteve maior preferência por parte dos 

alunos. Assim, foi considerado por 61% dos alunos o mais importante no processo revolucionário 

dos EUA, possibilitando a formação da seguinte categorização.   

Sem justificação. As ideias dos alunos remetem para uma paridade de importância quando 

o exercício não pedia isso: “(…) os três homens foram igualmente importantes, sendo 

considerados os pais da Nação, no entanto, destaca-se George Washington que teve, um grande 

contributo para a independência dos EUA” (2J).  

Tesoura e cola. Os alunos reconhecem a importância do agente histórico, mas recorrem 

à informação do exercício 1 para fundamentar a sua justificação: “A meu ver, o homem mais 

importante para a história dos Estados Unidos da América foi George Washington pois foi ele o 

primeiro presidente dos Estados Unidos” (1A). Outros destacam a relevância da assinatura da 

Declaração da Independência “(…) pois foi o primeiro presidente da República nos EUA e assinou 

a Declaração da Independência” (1P). 

Significância coletiva do agente. As ideias dos alunos referem que George Washington 

esteve no grupo de agentes que promoveram a criação da Declaração da Independência, tendo 
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sido o chefe militar que orientou as tropas militares na luta pela independência, posteriormente, 

ascendeu à presidência do país autónomo e recém-criado: “(…) considero George Washington 

como o mais importante devido a ter liderado as tropas Americanas nas Guerras da Independência 

como chefe militar e também ter sido o 1º presidente dos EUA” (2M). 

Thomas Jefferson, considerando as ideias presentes na justificação acerca da escolha 

deste agente histórico, foi o mais importante para 10% dos alunos, sugerindo a seguinte 

categorização: 

Ação isolada. As ideias dos alunos relevam confusão entre a redação da Declaração de 

Independência e a sua declaração oficial. Acresce a este facto a falta de reconhecimento da 

participação de outros autores ou de outros acontecimentos em que Thomas Jefferson fosse 

decisivo: “Thomas Jefferson é dos homens mais importantes pois foi o que declarou a Declaração 

da Independência” (1X) ou “O Homem mais importante, na minha opinião, para a História dos 

Estados Unidos da América foi Thomas Jefferson pois foi quem declarou a independência dos 

Estados Unidos” (2F). 

Significância coletiva do agente. Nesta categoria enquadramos ideias dos alunos que 

reconhecem as mudanças provocadas ou que tiveram a participação de Thomas Jefferson: “Na 

minha opinião, o mais importante foi Thomas Jefferson, pois foi o que teve mais importância na 

redação da Declaração da Independência e dialogou com a Grã-Bretanha e aliados e foi o 3º 

presidente dos EUA” (1U). 

Benjamin Franklin foi considerado o agente histórico mais importante por 27% dos alunos, 

ficando em terceiro lugar no pódio das preferências dos alunos e permitindo a seguinte 

categorização: 

Ideias incoerente. O aluno escolheu Benjamin Franklin como o agente mais importante, 

mas a justificação que deu aplica-se a George Washington: “Benjamin Franklin, foi para mim o 

mais importante, pois tinha o poder do exército e ajudou e comandou a Batalha de Saratoga” (1H). 

“Na minha opinião, o Homem mais importante foi o Benjamin Franklin, pois foi o homem mais 

completo e “perfeito”” (2D). 

Significância restrita em linha com senso comum. As ideias presentes nas respostas dos 

alunos parecem decorrer de informações que surgem recorrentemente acerca do agente histórico 

“Benjamin Franklin pois inventou o “para-raios” foi um homem que evitou mais guerras entre a 

Grã-Bretanha” (1W). 



53 
 

Significância coletiva do agente. As ideias expressas nas respostas dos alunos referem 

que este agente histórico assinou três dos documentos basilares da formação de um novo Estado 

Nação. Reconhecem, ainda, a capacidade de diálogo: “Benjamin Franklin pois teve um papel mais 

ativo e presente no parlamento Inglês, foi fazer a aliança a França e foi o que mais difundiu as 

ideias da revolução através da imprensa e da tipografia” (1J). 

No gráfico 12 apresenta-se a distribuição da escolha dos alunos dos 3 agentes históricos 

propostos por grau de importância. 

Gráfico 12. Distribuição das respostas dos alunos pelo agente histórico mais importante para a Revolução 

Americana. 

 Como podemos observar no gráfico 13 as ideias dos alunos presentes nas suas 

justificações de escolhas têm como ideia mais poderosa e comum nos três casos, o facto desses 

agentes históricos terem sido agentes com significância coletiva. 

Gráfico 13. Distribuição das ideias dos alunos por categorias em relação à importância dos agentes 

históricos do processo revolucionário. 
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As respostas a esta questão levaram-nos a fazer uma análise paralela. Maioritariamente 

os alunos reconheceram George Washington como o agente histórico mais importante atendendo 

ao leque de opções proposto. Contudo, poucos alunos o colocaram no pódio dos três primeiros 

lugares da questão “1.a Ordena os acontecimentos anteriores, do mais importante 1 para o menos 

importante 10, para a Revolução Americana”. Como último desafio desta tarefa, os alunos 

contaram com a projeção de uma imagem alusiva à Constituição da República dos Estados Unidos 

da América (ilustração 8, em anexo, p. 106). Foi-lhes solicitado que escolhessem um artigo, dos 

três disponíveis, como sendo o mais importante e que justificassem a sua seleção. 

O Artigo I foi o mais escolhido pelos alunos, num total de 26 respostas. Passamos a 

analisar as ideias que surgiram nas suas justificações de seleção: 

Ideias incoerentes. Apesar dos alunos escolherem o artigo I como sendo o mais 

importante, as suas justificações são pouco fundamentadas e/ou confusas “(…) o poder legislativo 

que condiciona todos os outros" (1L). 

Tesoura e cola. As ideias categorizadas como tesoura e cola traduzem uma descrição, 

mais ou menos, adaptada do parágrafo correspondente ao artigo I, focalizando-se na sua 

composição. Dentro deste nível de ideias os alunos referem a composição do congresso de forma 

mais reduzida ou descritiva: “(…) composto por um senado e uma câmara de representantes, 

onde os senadores são eleitos num determinado número de anos (senado de 6 em 6 anos e 

câmara de representantes de 2 em 2 anos) e a sua função é representar o povo tomando decisões 

com a função de melhorar o bem-estar do povo e corresponder às suas vontades” (2O). 

Significância restrita. As justificações da seleção deste artigo como o mais relevante 

passam por o associar apenas à sua função mais restrita/substantiva, isto é, “(…) poder legislativo, 

que na minha opinião é o poder mais importante, uma vez que é o poder que cria as leis para 

todos as respeitarem" (1M). 

Significância coletiva. Nas ideias dos alunos destaca-se que o Artigo I tem significância 

coletiva porque permite a possibilidade de escolha/voto da população que elege a Câmara de 

Representantes: “(…) porque o povo conseguiu ter o direito de votar/eleger e ter um representante 

do povo na Câmara dos Representantes para serem ouvidos” (2I). É assim reconhecido ao povo 

o direito de escolher os seus representantes “(…) pois este confia o poder legislativo em um grupo 

de pessoas no qual o povo é que tem o direito de eleger, podendo indiretamente controlar o seu 

futuro e o seu presente” (2A). 
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O Artigo II foi o segundo mais escolhido. As ideias presentes nas justificações dos alunos 

fizeram emergir as seguintes categorias:  

Ideias incoerentes. No primeiro nível de ideias destacamos a ausência de significado que 

é dada à escolha do artigo II recaindo a importância para quem o exerce “(…) o artigo mais 

importante é o II, pois é liderado pelo presidente e é o executivo” (1A). O poder é o termo que 

influencia e desperta o pensamento de alguns alunos e tem valor por si só “(…) mais importante 

é o segundo devido a ser o poder com mais importância e com funções mais importantes” (2M). 

Tesoura e cola. A fonte disponibilizada aos alunos foi também utilizada como base 

descritiva para a justificação. Os requisitos necessários para ser eleito presidente dos EUA foram 

recorrentes “(…) pois para ser Presidente (poder executivo) são necessários requisitos, executar 

as funções num senado de 4 anos e as leis mediante o parecer do senado” (1W) e a descrição 

ganha outro valor quando são enumeradas as funções inerentes ao cargo: “(…) é comandante do 

exército e da marinha, nomeia os embaixadores e os ministros” (2P). A relação com o poder 

legislativo foi também sublinhada “(…) zelará pelo fiel cumprimento das leis” (1S). 

Significância restrita. A interdependência entre o voto e o cargo de presidente volta a ser 

destacada pelos alunos. Neste nível de ideias os alunos destacam o poder do povo para escolher: 

“(…) o poder executivo é conferido por um presidente e este mesmo poder é dado a alguém através 

do voto popular” (2L) e ao presidente compete trabalhar para quem o elegeu “(…) é o artigo onde 

sabemos quem representará a população” (1H). 

Significância coletiva. A única resposta que consideramos mais sofisticada apresenta uma 

justificação para a escolha do artigo II da Constituição como o mais importante. O aluno reconhece 

que o presidente para além do dever de cumprir regras, não detém o poder sozinho na medida 

em que depende de outros e os outros dependem de si: “(…) o povo tem a decisão de escolher o 

Presidente consoante um conjunto de regras, e o mesmo só conseguirá escolher os ministros, 

cônsules e juízes em parceria com o senado, ou seja, não detém todo o poder em si mesmo” (1I). 

De modo a refletir os dados deste último exercício explanamos os dados no gráfico 14, 

organizados pelas categorias de ideias presentes nas respostas dos alunos. 
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Gráfico 14. Distribuição das ideias dos alunos por categorias em relação à importância dos artigos da 

Constituição dos EUA. 
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Tabela 10. Organização sumária dos acontecimentos da Revolução Francesa após a execução do 

questionário de metacognição segundo as medidas de estatística descritiva média e moda. 

Ordem inicial 

Organização cronológica 

Valoração pela 

média 

Valoração mais 

frequente (moda) 

14 de julho de 1789 Tomada da Bastilha  1,8 1 

26 de agosto 1789 a Assembleia Constituinte aprovou a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão  
2,6 2 

1790 Assembleia Constituinte declarou a formação de um 

Estado laico 
7,4 7 

1791 Primeira Constituição Francesa 3 3 

1792-1795 Convenção (ou República Popular)  6,4 5 

1793 Execução do rei Luís XVI  7,3 6 

1794 Fim do governo revolucionário e o fim do terror  5,1 5 

1795-1799 Diretório (ou Revolução Burguesa)  7,2 8 

1799-1804 Consulado (um dos cônsules era Napoleão 

Bonaparte)  
7,8 7 

1802 Consulado vitalício  8,5 9 

1804 Napoleão coroou-se imperador de França na catedral de 

Notre-Dame 
8,4 8 

(Verde: os mais importantes.   Azul: os menos importantes) 

A reorganização com base na análise da média (segunda coluna) e, a valoração pela moda 

(terceira coluna) revelam que a Tomada da Bastilha, comummente conhecida como o 

acontecimento fundador, foi considerado pelos alunos como o acontecimento mais importante 

para a Revolução Francesa. 

Principiamos pela análise das ideias dos alunos referentes aos três acontecimentos que 

foram considerados os mais importantes, pela seguinte ordem: 

- 14 de julho de 1789, a Tomada da Bastilha, reuniu 31 respostas, que perfaz 69% dos 

participantes; 

- 26 de agosto 1789, a Assembleia Constituinte que aprovou a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, foi considerada por 7 alunos como o acontecimento mais importante, 

traduzido numa percentagem de 16%; 

- 1791 a Primeira Constituição Francesa reuniu 4 respostas como sendo a mais importante, 

que resulta numa percentagem de 9%. 

 No que se refere às justificações dos alunos acerca da importância atribuía à Tomada da 

Bastilha emergiram três categorias de ideias: 
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Causa gatilho. Os alunos justificam a escolha da Tomada da Bastilha como o momento 

mais importante para a Revolução Francesa por este ter sido o marco e motor popular de início 

da revolução “(…) este acontecimento, deu início à revolução francesa” (2L). Neste nível de ideias 

detetamos que o momento inicial deu origem à revolta e à fúria dos populares “(…) foi o mais 

“radical” e que fez a revolução “começar” efetivamente” (1S). 

Significância emocional. Neste nível de ideias o termo descontentamento não se lê, sendo 

substituído por palavras com outra carga como “(…) quando o povo se revoltou” (2D) ou “(…) com 

esta que a revolta do povo francês se evidenciou” (2C). Na narrativa dos alunos recorre-se aos 

termos “revolta” e “fúria”, por exemplo “(…) teve o maior impacto no mundo e representou a raiva 

e revolta que estava presente na população” (2P) e “(…) mais importante devido à fúria do povo 

em relação ao que significava a Bastilha (símbolo do Absolutismo)” (1T). Denote-se que esta 

terminologia dos alunos não vai além do descontentamento ou ainda “(…) nesse momento o povo 

fez-se ouvir” (2A). 

Significância simbólica. A carga simbólica da Tomada da Bastilha, uma prisão de presos 

políticos praticamente vazia, foi considerado pelos alunos como um símbolo da Revolução 

Francesa “(…) mais importante foi a Tomada da Bastilha sendo um dos acontecimentos mais 

simbólico da revolução” (2H). O início de uma nova época histórica é sublinhado por alguns alunos 

“(…) mais marcante devido ao facto do que simboliza a Bastilha e, a partir daí, se considera um 

novo período na História (Idade Contemporânea)” (1Y). 

 A aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na Assembleia 

Constituinte, foi destacada por 16% dos alunos como um dos acontecimentos mais importantes 

no processo da Revolução Francesa. Na organização das ideias dos alunos, categorizamos três 

níveis de ideias, sendo que as menos sofisticadas identificamos como “ideias incoerentes” e as 

mais sofisticadas como “significância coletiva”. 

Ideias incoerentes. A ideia revela alguma confusão relativamente ao tipo de regime extinto 

e ao sistema político a instaurar “Porque a declaração dos direitos do homem e do cidadão foram 

importantes para a humanidade e para acabar com o sistema liberal e anti-absolutismo” (1F). 

Significância pela mudança. As ideias dos alunos manifestam a rutura com a falta de 

representatividade existente na sociedade absolutista - “(…) foi a data que determina realmente 

que o homem tem direitos” (2J) - e sublinham o conceito de cidadania que passa a existir na 

sociedade francesa - “(…) e é também nela que surge o conceito de cidadão da Nação” (1B). 
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Significância coletiva. A ideia que enquadramos neste nível estabelece uma nova política 

e organização do Estado francês e em simultâneo considera que a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão resulta de uma ação anti-absolustista marcando, totalmente, o corte com o 

regime vigente: “o objetivo do povo francês com a Revolução, foi a primeira demonstração de uma 

República e de um ato anti-absolutista” (1E). 

Por fim, no pódio das mais importantes está a Primeira Constituição, datada de 1791, 

que reuniu 9% das considerações dos alunos. A linha de pensamento destas respostas apresentava 

em comum a ideia de igualdade perante o Estado. Assim, apresentamos um nível de ideias:  

Significância coletiva. Os quatro alunos que consideraram a primeira Constituição como o 

acontecimento mais importante aproximaram as suas justificações aos ideais de justiça, igualdade 

e equidade. A formalização dos direitos e dos deveres de todos constituíam uma forma de 

igualdade social “(…) o documento formalizou as leis e os direitos e deveres de todos” (1O), 

reconhecendo assim que “(…) finalmente os ideais liberais estavam a ser aplicados, igualdade e 

liberdade (…) “(1Q). 

 Em termos de distribuição das ideias dos alunos pelas categorias expomos os 

acontecimentos considerados mais importantes, organizados segundo a frequência das categorias 

de ideias explanadas pelos alunos. 

Gráfico 15. Distribuição das ideias dos alunos por categorias em relação aos acontecimentos mais 

importantes para o processo revolucionário francês 
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os resultados se mantêm equilibrados. Os acontecimentos decorrentes entre os anos 1799 até 

1804, referentes ao consulado, consulado vitalício e à coroação de Napoleão, ocupam os lugares 

inferiores na categorização de relevância histórica.  

Dois alunos consideraram que o período do Consulado foi o menos importante. Uma das 

justificações era vazia de conteúdo e a outra categorizamos como significância restrita causal: 

Significância restrita causal. O Consulado foi visto como uma escada ou um passo nos 

vários que Napoleão Bonaparte tomou e que culminou na sua coroação como imperador: 

“Considero que o consulado pode ter sido o menos importante porque foi posteriormente 

interrompido pela coroação de Napoleão como imperador e pelo seu poder centralizador” (1B).  

O consulado vitalício de Napoleão Bonaparte foi destacado por quatro alunos como o 

acontecimento menos importante do processo revolucionário. Categorizamos dois níveis de ideias 

patentes nas justificações dos participantes.  

Ideias incoerentes. As justificações dadas pelos alunos não clarificam a atribuição de 

menor importância e este acontecimento “(…) não é tão importante como os outros” (1X). 

Significância restrita causal. As ideias dos alunos relevam alguma explicação e relação 

com o contexto. Consideram que este acontecimento se encontra relacionado com a coroação de 

Napoleão como imperador: “(…) foi apenas algo que levou ao acontecimento de outro (consulado 

vitalício e Napoleão coroou-se imperador de França)” (2P). É, por isso, menos importante, ou seja, 

a coroação como imperador é mais importante do que o consulado ou o consulado vitalício. 

A coroação de Napoleão como imperador de França reuniu 20% das preferências dos 

participantes, como sendo o acontecimento histórico menos significativo. As justificações dos 

alunos transmitem a ideia de que era algo previsível face à atuação deste agente histórico. As 

ideias presentes nas suas justificações apontaram para duas categorias: 

Significância restrita em linha com senso comum. Os alunos consideram a coroação de 

Napoleão como imperador o acontecimento menos importante na medida em que aconteceu no 

final do processo revolucionário “(…) porque aconteceu depois da Revolução Francesa” (2M) logo, 

não exerceu influencia direta “(…) e não ter interferido diretamente” (2T). 

Significância pela mudança. Dois alunos consideraram que este acontecimento, para além 

de pouco importante, traduz um retorno/retrocesso na história da Revolução. Se a Revolução 

Francesa pôs fim à monarquia absolutista, a coroação de Napoleão como imperador devolveu os 

poderes do Estado a uma única pessoa “(…) uma vez que, a revolta perante o Estado francês tinha 
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conseguido as alterações que pretendia e, apenas mais tarde, Napoleão voltou a governar como 

um imperador” (2C), ou seja “(…) quando tudo já estava implementado Napoleão retrocede tudo 

quase ao zero” (1R). 

Gráfico 16. Distribuição das ideias dos alunos, por categorias, em relação aos acontecimentos menos 

importantes da Revolução Francesa 

 

No exercício seguinte escolhemos três agentes históricos que marcaram diferentes 

momentos do processo revolucionário francês. Vejamos, Luís XVI é o monarca que rege os 

destinos da França e, pelas suas ações, ou falta delas, inflama o descontentamento sentido e, 

logo, representa a revolução na sua fase inicial. Robespierre é o rosto da burguesia, está no centro 

do processo revolucionário e marca o período mais sangrento e, aparentemente, mais 

descontrolado. Por fim, Napoleão, que vinha em modo de preparação estratégica calculando tudo 

o que pretendia fazer, fecha o ciclo, numa circunferência onde o fim se confunde com o início, 

pois a centralização dos poderes e a perpetuação dos cargos ressurge no palco da cena francesa. 

Solicitamos aos participantes que escolhessem o agente histórico mais importante na 

Revolução Francesa e justificassem a sua resposta.  

Robespierre foi o agente histórico mais importante para 33% dos alunos. Agrupamos as 

respostas dos participantes em dois categorias de ideias:  

Ideias incoerentes. Neste nível de ideias destacamos as respostas que não revelam o 

pensamento do aluno, por serem pouco claras: “(…) Robespierre é o mais importante na História 

da revolução francesa” (2H). 

Significância isolada. A figura de Robespierre foi destacada enquanto chefe “(…) pois era 

chefe do Comité de Salvação Pública” (2L) e, enquanto líder, “(…) porque foi ele que liderou o 
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grupo dos jacobinos” (2U). A posição de liderança foi sublinhada nas respostas dos alunos e, por 

isso, atribuem maior importância a este agente histórico que “(…) liderou os “radicais” e deu 

origem a um dos períodos mais marcantes da Revolução francesa – período do “Terror”.” (1B). 

integrado neste nível de ideias Robespierre foi também destacado como o representante da luta 

pelos ideais liberais, “(…) colaborou muito nesta revolução, pois também defendia valores e ideias 

diferentes do absolutismo” (2T).  

Luís XVI foi o agente histórico mais importante para 30,4% dos participantes. Nas 

justificações apresentadas consideramos que três categorias de ideias. 

Ideias incoerentes. Consideramos duas ideias incoerentes pela distorção detetada nas 

narrativas. Um aluno considera que Luís XVI marca os reis absolutistas como indesejados, “(…) 

com a sua morte pode-se ver que os reis absolutos não eram bem-vindos” (2J) tendo a morte do 

rei marcado o fim do absolutismo “(…) a sua morte ditou o fim do absolutismo em França” (1F). 

Significância restrita. O agente histórico Luís XVI é considerado “culpado” pela Revolução 

Francesa: “(…) foi por causa das suas atitudes que a revolução se desencadeou” (1S). O seu 

reinado é considerado como decisivo para o despoletar do processo revolucionário e atribuem-lhe 

importância por constituir o rosto maior da monarquia e do Estado francês: “(…) era o rei absoluto 

na altura da Revolução e foi com as más ações dele que o 3º estado se revoltou” (2M). 

Significância coletiva do agente. Consideramos este nível de ideias mais sofisticado do que 

o nível “causal” dado que a relação com o contexto apresenta implicações mais alargadas. Existem 

referências ao fracasso do poder executivo exercido pelo monarca, “(…) pois tudo tinha começado 

quando era ele a liderar, ele estava presente desde o início da revolução e também ele foi o culpado 

do acontecimento, e ainda fracassou como rei por ter traído o seu próprio país, numa tentativa de 

fugir do reino para voltar mais poderoso” (2K). Reforçam a crise económica profunda em que 

França se encontrava “(…) como a economia do país ultrapassava crises” (2C) e relembram a 

tentativa fracassada da aplicação de reformas de Turgot “(…) tentou mostrar o seu poder e 

concordou com Turgot” (2R). 

Napoleão Bonaparte foi escolhido como o agente histórico mais importante no processo 

da revolução Francesa por 14 alunos, o que totaliza 30,4%. Este agente histórico e o rei Luís XVI 

totalizaram o mesmo número de respostas. Das ideias presentes nas respostas dos alunos 

surgiram três categorias: 

Significância restrita. As ideias transmitem justificações isoladas para a açã de Napoleão 

Bonaparte. Se, por um lado, os alunos consideram que Napoleão implementou a estabilidade 
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económica tão desejada “(…) conseguiu estabilizar a economia e trazer muitas vitórias para a 

França” (2B), por outro lado, consideram que foi graças ao domínio militar que pôs fim ao período 

do terror “(…) foi quem tirou o país do terror em que viviam” (1H).  

Significância de ação para o coletivo. Este nível de ideias explora a progressão política de 

Napoleão Bonaparte e a forma como pôs fim a um processo revolucionário e iniciou um novo 

processo expansionista com base dos direitos conquistados com a Revolução Francesa, mas 

sublinham um retrocesso pois “(…) elevou-se a imperador tirando todos os direitos ganhos por 

eles” (2G).   

Significância coletiva do agente. No nível que consideramos mais sofisticado, onde os 

alunos reconhecem a utilização dos ideais iluministas para fins centralizadores: “(…) logo que 

pode afirmou-se imperador, ou seja, voltou ao absolutismo” (1W). Destacam a forma como a 

posição e a ambição de Napoleão influenciou o contexto e se expandiu, por exemplo, para Portugal 

“(…) voltou tudo ao mesmo (Absolutismo) graças a ele e porque influenciou outras Revoluções 

como a Liberal Portuguesa” (1Y). 

Gráfico 17. Distribuição das respostas dos alunos pelo agente histórico mais importante para a Revolução 

Francesa. 

 

Por forma a clarificarmos a distribuição das ideias encontradas nas justificações dos 

alunos, desenvolvemos o gráfico 18, à semelhança do que elaboramos no subcapítulo anterior, 

sobre cada agente histórico, cujas preferências foram muito equilibradas. 
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Gráfico 18. Distribuição das ideias dos alunos por categorias em relação à importância dos agentes 

históricos do processo revolucionário francês 

 

Questionamos os alunos sobre outro agente histórico que tenha sido importante para a 

Revolução Francesa e que considerassem essencial referir. Metade dos participantes, 50%, deixou 

esta questão sem resposta. Outros apenas referiram o agente, mas não justificaram a sua escolha, 

o que perfaz 30% dos participantes. Dos 20% que justificaram as suas respostas passamos a 

analisar as ideias extraídas das mesmas. 

Essencialmente os alunos destacaram agentes históricos com significado para o contexto, 

na luta, na revolução, na economia ou na sociedade. Das referências citadas pelos alunos 

destacamos Turgot, como o nome que apareceu com maior destaque. Foi identificado como 

ministro de Luís XVI e como introdutor de uma medida importante, mas não aceite, “(…) Turgot 

foi também importante porque a primeira medida que introduziu ou tentou introduzir a igualdade 

na França foi por incentivo deste ministro francês” (1B). O pagamento da corveia real foi um dos 

exemplos sublinhados pelos alunos: “(…) Turgot, pois tentou implementar a igualdade de 

pagamento da corveia real, para toda a população francesa” (1K). 

Das 9 respostas devidamente justificadas emergiram ideias que categorizamos como 

significantes para o contexto, 7 delas referem o ministro Turgot. 

O último desafio sobre o estudo da Revolução Francesa tinha por base um excerto da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O mesmo foi projetado (Ilustração 8, em anexo, 

p. 107) e os alunos foram questionados qual seria o artigo mais importante e porquê.  

Iniciamos a explanação das ideias presentes nas respostas através do gráfico 19, que 

traduz a preferência dos alunos. O artigo 1.º foi considerado o mais importante por uma larga 

maioria dos participantes.  
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Gráfico 19. Distribuição das respostas dos alunos pelos artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão. 

 

O “Artigo 1.º Os homens nascem e são livres e iguais em direitos” reuniu a maioria das 

respostas. Contudo, na leitura das justificações dadas pelos alunos compreendemos que grande 

parte delas se baseiam na leitura da igualdade pela visão presentista, mas surgiram mais 2 

categorias de ideias consideradas mais sofisticadas do que a que reuniu a maioria das ideias dos 

alunos. 

Visão presentista. As ideias menos sofisticadas fazem uma leitura da igualdade pelos olhos 

do presente, expressando que o artigo se justifica a si próprio quando sublinham que “(…) toda a 

gente tem que ser livre e ter direitos iguais” (2L). Os alunos compreendem que este artigo é um 

processo automático "(…) todos têm os mesmos direitos e nascem livres também” (1W). 

Significância restrita. O Artigo 1.º é referido como constituindo um elemento promotor de 

mudança, nomeadamente para a vida “(…) o facto de conseguirem ser livres e iguais em direitos 

proporciona-lhes uma melhoria a nível de vida” (2G). A compreensão da causa que motiva o 

surgimento desta declaração está patente na justificação “(…) vai ao encontro dos ideais que 

pretendiam com esta revolução que era, serem livres e todos iguais” (1A). 

Significância coletiva. Reflexo de um pensamento mais sofisticado, destacamos duas 

ideias que revelam a mudança social e política promovida pela Revolução Francesa e que foram 

seladas nesta Declaração, nomeadamente no Artigo I: “(…) povo Francês pretendia com a 

Revolução Francesa era acabar com a Monarquia Absolutista, e o facto de existir uma lei que 

indica que todos são livres e iguais em direitos apoia um regime republicano, fruto de ideias 

iluministas” (1E), a mudança social mais enfatizada é o fim da sociedade de ordens “(…) é o artigo 

1º pois é aquele que pões fim à sociedade ordens” (2 A). 
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As restantes ideias extraídas das respostas apresentam muitas variações nas suas 

justificações. Analisamos o conjunto das mesmas desde o artigo 2.º até ao artigo 10.º e 

apresentamos a seguinte categorização. 

Ideias incoerentes. As respostas não acrescentam argumentos na sua justificação, ou 

recorrem a palavras do artigo escolhido para o destacar, a título de exemplo: “(…) o artigo 2º, 

porque apresenta a conservação dos direitos do Homem” (2D) ou ainda “Artigo 10º, pois 

implementa a igualdade e a liberdade” (1Q). 

Visão presentista. A leitura pelos olhos do presente é transversal aos artigos escolhidos e 

destaca-se pela forma como os alunos consideram que os artigos, e os seus conteúdos, se aplicam 

a toda a população, “(…) pois é o artigo onde diz que a lei é igual para todos e que esta deve ser 

aplicada de forma igual a toda a população” (1J). São inclusivamente os ideais iluministas a base 

de toda esta declaração e, por isso, são recorrentes para fundamentar a justificação: “(…) ideias 

liberais são a igualdade, liberdade, propriedade, a fraternidade e foi com base neles que se 

revoltaram” (1U). 

Significância restrita. A escolha do artigo cruza-se com o contexto social e político, numa 

clara comunhão de causa e consequência “(…) é o artigo 3 porque fala essencialmente da 

soberania popular e que todos têm direito a escolher o seu representante, o que é uma grande 

etapa visto que saímos de uma monarquia absolutista” (2E). 

Gráfico 20. Distribuição das ideias dos alunos por categorias tendo em conta os artigos da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão. 

 

 Consideramos pertinente analisar os artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão uma vez que os valores iluministas, que lhe conferem sentido, são vistos à luz da 

atualidade como garantias universais. Os diferentes momentos da Revolução Francesa mostram 
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a sua fragilidade à semelhança de acontecimentos atuais que, em pleno século XXI, podem 

fragilizar ou colocar em causa os mesmos valores.  

 

3.3 Análise do conceito de significância nas ideias finais dos alunos 

Findo o processo de lecionação das temáticas das revoluções liberais, os alunos foram, mais uma 

vez, chamados a colaborar num pequeno questionário formado por quatro questões de resposta 

aberta. Nesta curta auscultação estiveram envolvidos 46 alunos e o objetivo do exercício era 

compreender o pensamento histórico dos alunos sobre os ideais liberais, a importância das 

revoluções em estudo, as mudanças promovidas e/ou provocadas por estes acontecimentos e a 

significância dos mesmos.  

Na primeira questão colocada aos alunos pretendemos compreender como avaliaram a 

influência dos ideais liberais nas revoluções em estudo. Das suas respostas identificamos quatro 

categorias de ideias. Dois alunos não responderam à questão.  

Ideias incoerentes. As respostas categorizadas como incoerentes expressam discordância 

entre os ideais liberais e algumas medidas indefinidas “(…) refletirem nas revoluções e nas suas 

medidas” (1C). 

Consequência. As ideias dos alunos revelam que os ideais iluministas estiveram na base 

da atuação dos revoltosos. A razão serviu inclusivamente para dar uma nova visão/perceção do 

mundo: “(…) vieram dar uma nova “mentalidade” ao ser humano, usando o poder da razão, 

fazendo-as assim, ver os acontecimentos de outra forma” (2O). Neste nível de ideias destacamos 

ideias mais sofisticada, nomeadamente no que se refere aos documentos basilares das nações, 

ou seja, alguns alunos referem que os conceitos iluministas foram basilares para a construção do 

Estado Nação e para o derrube da monarquia absoluta na medida em que os Estados se 

estruturam com base em documentos constitucionais: “Os ideais liberais refletiram-se nas 

revoluções nas constituições, na Declaração da Independência devido a mostrarem os princípios 

que deviam ser seguidos” (2M). 

Significância coletiva. Neste nível de ideias detetamos respostas estruturadas em dois 

momentos. No primeiro momento com a enunciação dos ideais liberais e no segundo momento a 

justificação relativa à sua importância. Destacamos, segundo as ideias dos alunos, que estes 

conceitos substantivos são significantes para o coletivo, ou seja, para o contexto social em que se 

inserem “(…) o principal objetivo de todas as revoluções era estabelecer a felicidade através destes 
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ideais iluministas” (2E). Um exemplo completo das respostas enquadradas neste nível de ideias e 

que apresenta estes dois momentos: “Os ideais são a Igualdade, Liberdade, Fraternidade, 

refletiram-se devido ao facto de as pessoas quererem esses mesmos ideais, que é algo que todo 

o ser Humano deve ter, e por isso, fizeram as Revoluções” (1B). 

Significância pela mudança. O nível considerado mais sofisticado atribui a estes conceitos 

a importância pela mudança. Esta mudança assume diferentes valências, desde a mudança 

política “(…) nos tipos de Regime implantados” (1F) e passando pelos aos agentes históricos 

“através de John Loke um filósofo que apoiava a igualdade, a liberdade e a fraternidade” (1I). No 

geral, os alunos atribuíram um peso maior à Revolução Francesa na medida em que o antigo 

regime é considerado como abolido pelo poder das Revoluções “(…) acabando com o absolutismo 

e a luta pela conquista da liberdade e igualdade” (1L). 

Gráfico 21. Distribuição das ideias dos alunos por categorias em relação ao reflexo dos ideais liberais nas 
revoluções americana e francesa. 

 

Seguidamente questionamos os alunos sobre qual foi a revolução mais importante, se a 

Revolução Americana ou a Revolução Francesa, e solicitamos uma justificação perante a escolha. 

Os alunos que consideraram a Revolução Americana a mais importante referiram o facto 

de ter sido pioneira e marcar um novo início para a história da América. As ideias apresentadas 

nesta justificação fizeram emergir várias categorias, como se pode constatar com a categorização 

que a seguir se apresenta: 

Causa gatilho. A ordenação cronológica adotada para trabalhar estes conteúdos com os 

alunos parece justificar a sua resposta, “(…) pois foi a primeira a acontecer e influenciou a 

Revolução Francesa, aplicando esta os ideais iluministas e liberais” (2K). Acresce ao pioneirismo 
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a capacidade influenciadora dos seus agentes e dos seus acontecimentos históricos “(…) foi por 

causa da revolta dos colonos ingleses que a França foi incentivada a revoltar-se” (2J). 

Significância pelo exemplo. A ideia de exemplaridade do acontecimento revolucionário 

americano parece justificar o processo revolucionário em França. O exemplo, a forma e o incentivo 

são os termos que balizam esta revolução como a mais importante por “(…) se ter tornado um 

exemplo e um incentivo de que é possível obter a independência levando a que França também 

seguisse os passos da Revolução Americana” (2Q). 

Significância pela mudança. A Revolução Americana foi a mais importante por marcar um 

novo início e um novo marco da história. Um aluno segmenta alguns dos acontecimentos mais 

importantes para fundamentar a sua resposta: “(…) assinou-se o Tratado de Versalhes em 1783 

onde se reconheceu a Independência dos EUA” (1J). O nascimento de um Estado-Nação livre e 

autónomo foi sublinhado como a mais importante mudança pois “(…) desse acontecimento 

nasceu um país livre” (2N). 

Os alunos que referiram a Revolução Francesa relembraram a duração, a difusão dos seus 

ideais e como se percutiu pela Europa, os segmentos de acontecimentos que motivou, as 

intenções e, por fim, no nível mais sofisticado de ideias, o marco histórico que representou. As 

ideias que surgiram das respostas dos alunos permitiram criar as seguintes categorias. 

Ideia incoerente. A resposta categorizada como incoerente revela falta de precisão no 

tempo e até no espaço. O termo “mudança” é referido, mas sem contexto histórico: “foi a francesa 

porque houve maior mudança” (1C). 

Causa gatilho. Os alunos destacam a Revolução Francesa como mais importante na 

medida em que “(…) levou a outras revoluções como a revolução liberal portuguesa” (2B). A 

expressividade deste acontecimento histórico difundiu-se por toda a Europa, “(…) influencia toda 

a Europa a abrir as portas aos ideais liberais (…)” (1R) e através dos ideais liberais provocou várias 

mudanças nomeadamente políticas - “(…) países europeus que viviam sob a alçada deste regime 

absolutista” (1O). 

Significância restrita. A tragédia é refletida nos termos “mais trágica”, “mortes”, “mais 

mortos” e “muito terror” refletindo o cunho emocional que os acontecimentos deixaram no 

pensamento dos alunos. As suas ideias focam essencialmente o lado trágico e a durabilidade 

temporal da Revolução Francesa: “acontecimentos foram e ainda são muito relevantes (como 

mortes, etc) e porque foi a revolução “mais eficaz” em relação ao fim do absolutismo” (1D) ou 

“(…) porque além de ser mais trágica foi a que mais realçou o descontentamento da sociedade e 
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porque durou mais tempo” (2H). Os motivos que levaram os revoltosos para a rua parecem justos, 

segundo a leitura dos alunos, “(…) pois a população sentia-se muito mais oprimida e governada 

de forma injusta e, portanto, os motivos da Revolução (…) eram compreensíveis e justos” (2L).  

Significância coletiva substantiva. A justificação para a escolha da Revolução Francesa 

revela partes ou sucessões de acontecimentos, como a “(…) execução do rei, a queda da Bastilha” 

(2G) que se centralizam em França. O palco europeu é sublinhado nas respostas: “consequências 

para a Europa (Fim do Antigo Regime)” (1F) e até nas invasões napoleónicas “devido às invasões, 

Portugal ficou muito afetado com a ida do Rei para o Brasil e a perda do comércio colonial” (1M). 

Gráfico 22. Distribuição das ideias dos alunos, por categorias, em relação à importância das revoluções. 

 

O que poderia ter acontecido, ou não ter acontecido, que poderia mudar o rumo das 

revoluções? Esta foi a questão que se seguiu. Oito foram as respostas vazias a esta questão. As 

restantes organizamos na seguinte categorização de ideias, iniciando pelas menos sofisticadas. 

Ideias incoerentes. Categorizamos neste nível as ideias que não responderam à questão, 

ou que reforçaram uma ideia distante dos acontecimentos históricos estudados: “Poderia ter 

acontecido um tratado de paz em ambas as revoluções” (2N). 

Causa gatilho. Os conflitos armados como as batalhas pela independência dos colonos 

americanos ou a Guerra dos Sete Anos foram destacados como acontecimentos históricos que 

poderiam ter alterado todo o curso da História que hoje conhecemos. A justificação causal é aquela 

que prevalece nas respostas dos alunos “Tomada da Bastilha e as Batalhas de Yorktown e 

Saratoga são muito importantes e sem elas provavelmente teria havido um novo rumo das 

revoluções” (2M). O peso atribuído à carga fiscal foi também apontado como uma causa que 
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poderia ter alterado o rumo da História. As respostas remetem para as medidas fiscais que 

assumem uma importância contextual, na medida em que “(…) se o rei na metrópole não 

oprimisse as colónias, com impostos. Na revolução francesa se o rei Luís XVI não despedisse o 

ministro das finanças e dê-se a igualdade de impostos” (2F). Ou seja, a questão tributária poderia 

alterar todo o contexto que se vivia nos dois espaços geográficos em estudo. 

Valoração do coletivo. A igualdade e a união popular não constituem um acontecimento, 

mas motivaram alguns dos acontecimentos históricos estudados. A população mobilizada foi 

destacada por quatro alunos como sendo os promotores de uma mudança ou um travão às 

revoluções. A desigualdade social é sublinhada - “Se tivessem dado direitos e estabelecessem a 

igualdade entre todas as ordens” (1K). “Se o povo não se tivesse revoltado nem lutado tanto pelo 

que queriam” (1W). A luta da maioria e do povo esteve na base destes dois acontecimentos e sem 

o povo não teriam acontecido. 

Significância restrita. São nove os alunos que consideram as atitudes do rei, 

nomeadamente no contexto revolucionário francês, altamente responsáveis por todo o desenrolar 

do fio da História. Contudo, esta culpabilização da monarquia restrita ao agente, apresenta vários 

níveis: 

- personalizada. Os alunos destacam que a culpa era do rei, por si só, “eram as atitudes 

do Rei” (2I) ou que o monarca poderia apresentar uma postura mais ameaçadora para fazer a 

população desistir pelo medo: “(…) o terceiro estado ter medo talvez de ameaças feitas pelo Rei e 

desistir das revoltas” (1E). 

- personalizada e coletiva. Apresenta-se dividida entre a fuga de Luís XVI e o seu controlo. 

O controlo excessivo das populações leva ao surgimento do sentimento de injustiça “Se não 

houvesse (…) tanto controlo e poder do rei e as populações não se sentissem injustiçados as 

revoluções tomariam outro rumo” (1G). A Guerra dos 7 anos foi um acontecimento histórico, 

tomado entre monarcas, mas que poderia ter mudado todo o processo “Se não fosse a Guerra 

dos 7 anos o povo não estaria assim tão descontente, (…) o terceiro estado passava fome” (2H), 

enquanto Luís XVI levava uma vida desafogada. Destaca-se ainda a pouca ou total falta de 

consideração pela população, um dado essencial, que poderia ter alterado todo o curso da História 

“Se o soberano respeitasse mais o seu povo e as suas necessidades talvez o rumo das revoluções 

fosse diferente” (1M). 

Significância contextual. Os acontecimentos Boston Tea Party e a Tomada da Bastilha 

foram considerados decisivos para o desenrolar das revoluções. A ideia que se apresenta mais 
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sofisticada é do aluno 2 A, que compreende este movimento revolucionário como fruto de um 

contexto mais alargado e que seria inevitável, destacando-se ainda a compreensão que as 

revoluções são processos e não correspondem a um momento específico em que tudo, 

repentinamente, muda “Se, por exemplo, na Revolução Americana não tivesse acontecido o 

Boston Tea Party e, ou na Revolução Francesa não tivesse sido tomada a Bastilha estas mesmas 

revoluções podiam demorar muito mais tempo a serem concretizadas” (2A). 

Gráfico 23. Distribuição das ideias dos alunos, por categorias, em relação às mudanças promovidas pelos 
dois acontecimentos históricos em estudo 

 

Terminamos o questionário tentando compreender o que faz dos acontecimentos 

significantes e marcos da História. Dois alunos não responderam a esta questão, as restantes 

ideias dos alunos foram categorizadas da seguinte forma:  

Ideias incoerentes. Categorizamos neste nível ideias que apresentam um conteúdo 

redundante. Passamos a exemplificar com excertos de algumas respostas: as revoluções são 

importantes por “(…) marcarem a vida das pessoas” (2 A) ou porque “marcam a História” (1R) 

ou ainda a utilização de linguagem inadequada “são as cenas marcantes que ocorrem” (2T). 

Significância restrita. Neste nível de ideias integramos respostas que atribuem aos 

acontecimentos históricos relevância, porque provocam “mudanças drásticas” (2N) ou “grandes 

mudanças” (1N) sem determinar como, a quem ou o porquê. Os agentes históricos são 

importantes na mesma medida dos vestígios que são, posteriormente, interpretados: “O que faz 

os acontecimentos ficarem na história são as pessoas que vivem esses acontecimentos e os 

relatam” (2M). 
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Significância pela mudança. Das ideias presentes nas respostas dos alunos extraímos a 

sua compreensão sobre os acontecimentos importantes da História. A mudança é algo importante 

da medida em que delimita o fim de algo e o início de um novo período: “(…) marcam um ponto 

de virada e de rumo na história” (2D). A amplitude da mudança é outro fator que pode tornar, ou 

não, algo importante: “É História quando há influência não só para a nação, mas sim para o 

mundo” (1I).  

Significância em continuum. Os alunos consideram que os acontecimentos podem ser 

importantes para a História, porque “(…) a razão pela qual a nossa sociedade, política, 

mentalidade e economia está assim, no presente, é por causa da influência das ideias desta 

revolução” (2E). As estruturas que marcam a História marcam, em simultâneo, “(…) um 

determinado tempo histórico” (1Y) o que permite, segundo os alunos, “(…) aprender com os 

nossos antepassados” (1B). 

Gráfico 24. Distribuição das ideias dos alunos por categorias em relação aos fatores que levam os 
acontecimentos a tornarem-se marcos históricos 

 

Poderíamos considerar a possibilidade de tornar estes exercícios instrumentos de 

avaliação dos alunos. A avaliação é, em si mesma, um processo contínuo e formativo. Das 

diferentes valências que a constituem a avaliação formativa será a preponderante, na medida em 

que analisamos a atuação dos alunos, a construção de respostas, a resolução de problemas, a 

análise e interpretação e os elementos mobilizados. Este é um tipo de avaliação que tende a 

facilitar a aprendizagem, na medida em que a adapta e individualiza, onde existe comunicação do 

estado do processo ensino-aprendizagem e ela é motivadora para a construção do saber e dos 

conhecimentos do aluno (Hadji, 1954). Libertar a avaliação da objetividade é fazer dela um diálogo 

constante, flexível e construtivo. Importa, por tudo isto, que a avaliação seja encorajadora, 

acompanhada e contínua.  

Estes exercícios que utilizamos para construir a presente análise são, em si mesmos, 

instrumentos de avaliação formativa da progressão dos alunos.  
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IV. Algumas considerações  

Finda a apresentação e a análise dos dados recolhidos, importa recuperar as três questões às 

quais nos propusemos responder no início deste processo. Traremos à discussão cada uma 

dessas questões, procurando dar-lhe resposta atendendo à análise das ideias dos alunos. 

 

Questão 1. Que tipos de ideias prévias os alunos demonstram acerca dos conceitos 

substantivos em estudo, bem como acerca de significância histórica? 

A maioria dos alunos quando questionados acerca de que filósofos do Iluminismo 

conheciam referiram na sua grande maioria John Locke e Immanuel Kant (29 alunos, dos 48 

participantes). Tal situação pode ser explicada pelo facto de estes serem dois filósofos que os 

alunos tinham estudado no âmbito da disciplina de Filosofia no ano de escolaridade que os alunos 

frequentam.  

Quando questionados acerca do valor dos ideais iluministas para a época do seu 

surgimento, 52% dos alunos apresentou ideias que foram consideradas como vazias. Realça-se 

que 12 alunos, 25% dos alunos, considerou que foram importantes para a época em que surgiram, 

pois levaram à contestação e à mudança. No que concerne ao valor destes ideais para a 

contemporaneidade, a categoria de ideias vazias foi ainda aquela que teve maior frequência, 56% 

dos alunos, seguida da categoria designada por “Relação passado-presente em continuum”, que 

contou com ideias de 10 alunos, ou seja, cerca de 20% dos alunos. Assim, os dados parecem 

sugerir que os alunos, neste primeiro momento, estão a lidar, no nível mais sofisticado, com ideias 

de senso-comum. 

Quanto ao conceito de Revolução, as ideias que os alunos demonstraram com maior 

frequência foram enquadradas na categoria designada de “Mudança como progresso”, contando 

com ideias que emergiram entre 48% dos alunos. A categoria seguinte que teve maior frequência 

de ideias foi “Revolta-confusão conceptual” contando com 27% das ideias dos alunos. Estes dados 

estão em linha com as conclusões dos estudos realizados quer em Portugal, quer noutros países, 

em que os alunos apresentam ideias de mudança associadas a evolução positiva-progresso 

(vejam-se os estudos de Pagés & Santisteban, 2010; Barton, 2001 e Moreira & Solé, 2018). 

Relativamente ao porquê de razão ser relevante, a maioria das ideias dos alunos, 54% do 

total, foram consideradas como de senso-comum (ver gráfico 5, p. 39), tendo os alunos associado 

a este conceito noções de certo versus errado, sendo que acreditam que a razão leva ao que está 
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certo, à verdade e à justificação de um ponto de vista. Destacam-se, contudo, as ideias de 6 alunos 

(ou seja 12%) que apresentam ideias que podem ser consideradas de maior nível de sofisticação, 

pois sublinham que a razão se aplica na vida prática e pode, inclusivamente, aplicar-se no tempo 

presente analisando as causas e as consequências de um qualquer ato ou acontecimento. 

Considerando as ideias apresentadas pelos alunos do foro substantivo e às justificações 

apresentadas atendendo à significância histórica atribuída pelos alunos, parece-nos poder-se 

afirmar que a maioria dos alunos apresenta ideias em linha com uma significância restritiva-

dicotómica em linha com um pensamento de senso-comum. Apresenta-se, de seguida, na tabela 

11, uma proposta de análise cruzada das ideias dos alunos atendendo ao conteúdo substantivo e 

ao foro metahistórico, nomeadamente, de significância histórica. 

Tabela 11. Distribuição das ideias prévias dos alunos sobre o conceito substantivo de Razão em paralelo 
com os níveis de significância 

Razão 

Categorias de ideias Categorização geral com base na significância 

Motivação sem 

explicitação 

(5 respostas) 

A razão é apenas relacionada com formas de pensamento que levam ao 

surgimento de ações. Não existe atribuição de significado temporal, causal ou 

contextual.  

Senso-comum 

(26 respostas) 

Estar certo ou errado, ter razão ou não ter são as considerações que os alunos 

tecem. Sugerem uma significância restritiva-dicotómica em linha com um 

pensamento de senso-comum. 

Razão como 

operação cognitiva 

na práxis 

(5 respostas) 

A significância contextual mais sofisticada é um aprimoramento das ideias 

categorizadas como “mudança”. A operação cognitiva é vista como essencial 

para o contexto, para a sua evolução ou inclusivamente, para reivindicar 

determinadas posições ou pretensões.  

 

O conceito de igualdade (ver gráfico 6, p. 40) é considerado pela maioria dos alunos como 

importante no tempo presente, mas não são reconhecidas as heranças ou as formas de luta para 

a sua conquista. Um conjunto de 20 alunos (41% dos participantes) revê no conceito de igualdade 

pelo olhar do presente, face à necessidade de aplicar a justiça e garantir a igualdade geral, numa 

leitura contaminada pelo “presentismo”. Porém, 19 alunos (39% dos participantes) veem na 

igualdade a importância para o coletivo, face ao contexto passado, na medida em que pela 

igualdade podem ser desconstruídas as hierarquias sociais características no século XVIII. Por 

outro lado, 5 alunos (10% dos participantes) reconhecem à igualdade um peso valorativo 

conquistado do passado e transportado para o presente, intercalado com ações revolucionárias, 

por vezes essenciais à conquista e ao alcance desta igualdade e equidade social. Um conjunto de 

3 destes alunos apresentam ideias de significância contextual, na medida em que reconhecem a 
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luta pela conquista da igualdade como necessária, no tempo presente, para garantir a sua 

continuidade. Os restantes 2 alunos, aproximam-se de uma significância temporal ao tratar o 

conceito substantivo de igualdade como “motor evolutivo” das sociedades, quer passadas, quer 

presentes, assim como as futuras. Nestes últimos 10% de participantes que apresentam ideias 

aprimoradas sobre a igualdade, reconhecesse ainda este valor essencial para a evolução do ser 

humano e das sociedades.  

Apresenta-se na tabela 12, uma proposta de análise que cruza as ideias dos alunos sobre 

o conceito de igualdade e o conceito de foro metahistórico de significância histórica. 

Tabela 12. Distribuição das ideias prévias dos alunos sobre o conceito substantivo de Igualdade em 
paralelo com os níveis de significância 

Igualdade 

Categorias de ideias Categorização geral com base na significância 

Presentismo 

(20 respostas) 

A igualdade é reconhecida aos olhos da atualidade, como valor individual e em 

linha com o senso-comum.  

Igualdade de direitos 

(19 respostas) 

O significado atribuído ao conceito substantivo remete para a luta pela 

igualdade, para a destruição de hierarquias sociais e para a igualdade de 

oportunidade. A significância causal expressa-se na compreensão do conceito 

apesar de não emitir uma explicação mais profunda.  

Passado 

transportado para o 

presente 

(3 respostas) 

A significância contextual expressa-se na conjugação com o conceito de 

revolução que juntamente com o conceito de igualdade exercem uma forma 

de luta e de reconhecimento, quer no tempo passado, quem no tempo 

presente.  

Igualdade como 

motor evolutivo 

(2 respostas) 

A igualdade pode servir de motor de arranque e de evolução para um espaço 

social justo, pleno e equitativo. A sua significância no tempo recupera 

episódios passados para dar forma e sentido ao tempo presente e aos 

desafios do tempo futuro. 

 

O ideal de tolerância, em termos numéricos encontra-se analisado no gráfico 7 (p. 41). 

Para a maioria dos alunos (19 participantes, ou seja, 39%) a tolerância apresenta-se como um 

“valor social”, analisado com os óculos do presente. Este conceito importa para as sociedades 

atuais para que cumpram as normativas estabelecidas e possam ter uma saudável convivência. A 

segunda percentagem mais expressiva de ideias dos alunos reflete a tolerância como significância 

contextual. No total 20% dos participantes funde o conceito substantivo de tolerância com o 

respeito, como essência para garantir a proteção de minorias e a aculturação necessária na 

sociedade atual. Esta necessidade é resultado de lutas e reivindicações que devem ser mantidas. 

Em terceiro lugar, 18% dos participantes compreende a tolerância como um veículo para garantir 
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a paz e a concórdia. Neste nível de significância causal reconhecem as causas pelas quais as 

sociedades se movem e as leis gerais que servem de garantia para o indivíduo e para a sociedade. 

Uma minoria, ou seja, 4 alunos, considera a tolerância como um valor raro na sociedade atual, 

sendo por isso ausente de significado.  

Considerando as ideias apresentadas pelos alunos e atendendo à significância histórica, 

sugere-nos que nesta análise as ideias dos alunos agrupam-se em dois níveis de ideias: por um 

lado apresentam-se ideias de significância causal em linha com o valor social e segundo uma 

leitura presentista; mas, por outro lado, emergem ideias de significância contextual, com 

adequações à conjuntura social e também temporal. Na tabela 13 cruzamos as categorias 

emergidas das ideias dos alunos com a significância histórica.  

Tabela 13. Distribuição das ideias prévias dos alunos sobre o conceito substantivo de Tolerância em 
paralelo com os níveis de significância 

Tolerância 

Categorias de ideias Categorização geral com base na significância 

Raridade valorativa 

(4 respostas) 

Ideias lineares em que há o reconhecimento que a tolerância é relevante para 

a sociedade, mas sem justificação ou significado. 

Valor social 

(19 respostas) 

Surgiram ideias que parecem apontar para uma significância restrita em que 

se estabelecem relações entre o indivíduo, a sociedade, o respeito e a 

segurança mas em linha com o senso-comum. 

Manutenção da paz e 

da concórdia 

(9 respostas) 

A compreensão da existência de um passado que altera o que hoje se entende 

por tolerância para uma significância causal do conceito.  

Significado de 

respeito 

(10 respostas) 

A significância contextual expressa-se no reconhecimento do antes e do após, 

pelos testemunhos da história e da carência de uma sociedade tolerante, 

atendendo ao contexto das realidades. 

 

As ideias dos alunos acerca do conceito de liberdade fizeram emergir várias categorias 

(ver gráfico 8, p. 43). Dos 49 participantes que responderam ao questionário, a maioria deles 17 

alunos (35% dos intervenientes) reconhecem no conceito substantivo de liberdade um valor 

individual e presentista que permite ao indivíduo trilhar o seu caminho e conquistar a sua 

autonomia, mas ausente de significado.  

A segunda categoria mais expressiva reflete a liberdade como a “ausência de medo”. Um 

conjunto de 14 alunos, ou seja 29% dos participantes, recordam o período da censura como 

impositor de limites à liberdade individual e como causa para a valoração atribuída ao conceito de 

liberdade. Num nível mais sofisticado, um conjunto de 29% dos alunos analisa a liberdade como 
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um valor integrado na significância contextual, onde é possível o ato ou a opção de selecionar e 

de “escolher” determinado agente, matéria, posição ou partido aumentando assim a liberdade 

para participar e cooperar com a sociedade/coletivo. Apenas 2 alunos (4% dos participantes) 

consideram que o valor de liberdade é transversal às épocas históricas e ao tempo, atribuindo ao 

conceito de liberdade a significância temporal. Através da visão dicotómica da representatividade 

do conceito substantivo em diferentes contextos históricos os alunos criam uma justificação 

multiperspetivada. A análise que propomos entre as ideias dos alunos e os níveis de significância 

pode ser lida, também, na tabela 14. 

Tabela 14. Distribuição das ideias prévias dos alunos sobre o conceito substantivo de Liberdade em 
paralelo com os níveis de significância 

Liberdade 

Categorias de ideias Categorização geral com base na significância 

Pessoal 

(17 respostas) 

A liberdade é pessoal, adquirida por nascimento e nada pode alterar isso. A 

ausência de significado é clara no tratamento deste conceito. 

Ausência de medo 

(14 respostas) 

A compreensão de um passado limitador ou privado do uso da liberdade 

contamina as respostas que recuperam o medo e a ausência da liberdade. A 

causalidade encontra-se nas entrelinhas, apontando para uma significância 

restrita. 

Escolha 

(14 respostas) 

Conquistas passadas permitem que no atual contexto se possa escolher 

livremente, se possa votar de modo universal e por isso a significância 

contextual é paralela a esta “escolha”. 

Diálogo 

Multiperspetivado 

(2 respostas) 

Num nível mais sofisticado a significância no tempo revela as influências do 

passado no tempo presente e que devem ser trabalhadas no futuro.  

 

Também integrado nesta análise dos ideais iluministas os alunos foram desafiados a criar 

um pódio onde ordenassem os valores iluministas por ordem de importância. A organização pode 

ser confirmada na tabela 8 (ver p. 43). Após ordenarem os valores de liberdade, igualdade, 

tolerância e razão, pedimos que justificassem a opção de ordenação. Um grupo de 13 alunos (ou 

seja, 27% dos participantes) justificam que todos os valores são importantes quer para o indivíduo 

quer para o coletivo. Porém, 5 alunos (10% dos participantes) apresentaram justificações válidas 

e correlacionam os valores entre si, segundo a análise individual. Nas breves narrativas onde 

explanam o seu pensamento ressalvam que na ausência de um destes valores a sociedade não 

encontra o equilíbrio necessário para garantir os direitos, deveres e garantias basilares e que 

podem ficar, inevitavelmente, negligenciados.  
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Neste momento do estudo, antes da intervenção pedagógica supervisionada, a maioria 

das ideias dos alunos parecem situar-se entre a ausência de significado e a significância restrita 

em linha com o senso comum. Importa reforçar que vários foram os alunos que desde o início 

deste estudo apresentaram níveis de significância muito sofisticados, quer a nível contextual, quer 

a nível temporal.  

No geral, se analisássemos pelas categorias de significância que agora propomos 

poderíamos dizer que 33% dos participantes consideram que os ideais liberais são comuns aos 

dias de hoje e intrínsecos às sociedades atuais (significância restrita em linha como o senso 

comum) e 9% deles não lhes reconhece significado dada a sua inerência com a vida comum. Por 

seu turno, 19% dos alunos reconhecem significância e/ou importância a estes conceitos, quer a 

nível contextual e/ou temporal, patentes nas expressões como “permite ver outros pontos de vista” 

ou ainda “ser paciente com vários temas”. 

Para compreendermos, com maior amplitude e abrangência, as ideias dos alunos acerca 

de significância histórica propuseram-se duas questões sobre a importância dos ideais liberais 

para a época de produção e para a atualidade. A análise das ideias dos alunos atendendo ao 

conteúdo e às ideias de significância histórica revela-nos dados muito interessantes. A ausência 

de significado surge-nos entre as ideias consideradas nas categorias designadas por “sem utilidade 

prática” e “progresso inerente”. Nestes níveis de ideias, menos sofisticados, enquadramos as 

ideias de 10 alunos que não reconhecem significância aos ideais liberais, patente em expressões 

que manifestamente caracterizam as sociedades passadas como menos evoluídas “eram muito 

“atrasadas” (…)” (ver gráfico 2, p. 35). A maioria dos alunos que respondeu a esta questão 

compreende o contexto de produção, assim como o contexto atual, considerando as mudanças 

que surgiram em diferentes épocas como promotoras de um progresso social e político e 

considerando que as suas repercussões devem continuar a ser valorizadas. Importa sublinhar que 

22% dos nossos participantes, neste primeiro questionário, já revelam ideais que podem ser 

consideradas num nível de significância contextual. 

A tabela 15 espelha as ideias que emergiram das respostas dos alunos cruzadas com os 

níveis de significância, agora propostos.  
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Tabela 15. Divisão das ideias dos alunos por categorias, sobre os conceitos substantivos segundo a 
época de produção e respetivos níveis de significância.  

Significância dos conceitos substantivos 

Na época de produção 

XVIII 
Níveis de significância 

Sem utilidade prática 

(4 respostas) 

A ausência de significado emerge da leitura da sociedade do século XVIII, vista 

como menos desenvolvida do que a atual, o que aponta para uma conceção de 

passado deficitário. 

Valor sem contexto 

(3 respostas) 

A significância restrita em linha com o senso comum expressa-se nas ideias dos 

alunos que referem a importância dos ideais iluministas, mas retiram-lhes valor 

por considerarem não estarem relacionados com um determinado tempo ou 

serem inerentes a outro tempo. 

Utilidade prática- 

presentista 

(5 respostas) 

Deteta-se a compreensão e a significância causal destes ideais, mas o seu valor 

na época de produção é circunscrito e não transitável.  

Contestação/mudança 

(12 respostas) 

A valorização destas ideias é transversal ao contexto. A significância contextual 

é demonstrada nas justificações que sublinham a importância dos ideais como 

promotores de mudanças e como armas de contestação para o século XVIII e, 

para o tempo atual, como uma herança passada e pilares da sociedade. 

 

No que diz respeito à importância dos conceitos substantivos para a atualidade, 6 alunos 

encaram os ideais liberais como intrínsecos às sociedades atuais e sem relação com o passado e 

com a época de produção. Esta ausência de significado dos conceitos substantivos está presente 

nas ideias de 12% dos participantes neste estudo, que assumem o tempo presente como completo 

em direitos, liberdades e garantias, com particular reforço para os termos “pleno”, “fácil” e “justo” 

como característicos da atualidade. As ideias de 3 alunos, ou seja 6% dos participantes, apontam 

para uma significância restrita em linha com o senso comum na medida em que consideram estes 

ideais conquistados e garantidos na prática e no tempo presente. Um número expressivo dos 

alunos: 10 alunos (20% dos intervenientes), reconhecem a ligação entre o passado e o presente a 

nível prático e contínuo destes valores. Compreendem e expressam que a atualidade carece de 

mais aplicação e reflexão destes conceitos substantivos e atribuem-lhe significância contextual. As 

ideias extraídas das respostas mais sofisticadas surgem de 3 alunos (6% dos participantes) que 

atribuem significância temporal, quer para a época de produção, quer no período subsequente, 

quer na atualidade. Reforçam que a sua defesa é necessária para garantir que sejam 

aplicados/praticados pelas sociedades futuras, destacando que são “pilares” de sociedades que 

primam pela “justiça” e pelo “respeito”.  

Importa destacar que 27% das ideias expressas pelos dos alunos parecem poder-se 

categorizar entre a significância contextual e a significância temporal. Lee (2001) sublinha que 
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esta progressão não é tanto piagetiana, mas influenciada pelas experiências dos alunos e pelos 

seus contextos. Brofenbrenner (citado em Poletto e Koller, 2008) defende que o microssistema e 

mesossistema (casa e escola, respetivamente) são os núcleos que exercem maior influência no 

desenvolvimento dos indivíduos. Três, dos alunos com quem trabalhamos, apresentam ideias 

muito sofisticadas em relação à importância que os ideais iluministas exercem nas sociedades 

liberais. O conjunto de categorias que emergiram da primeira análise são agora cruzados com os 

níveis de significância patentes na tabela 16. 

Tabela 16. Divisão das ideias dos alunos por categorias, sobre os conceitos substantivos segundo o 
tempo atual e respetivos níveis de significância. 

Significância dos conceitos substantivos 

Na atualidade XXI Níveis de significância 

Progresso inerente 

(6 respostas) 

A ausência de significado emerge do contexto atual, em que estes ideais estão 

adquiridos e não carecem de qualquer investimento/luta. 

Relação passado-

presente na práxis 

(3 respostas) 

A significância restrita em linha com o senso comum expressa-se nas ideias dos 

alunos quando retiram valor aos ideais iluministas por considerarem que no 

tempo presente são ideais dados como “inatos”. 

Relação passado-

presente em 

continuum 

(10 respostas) 

A significância contextual emerge nas justificações que destacam os ideais 

iluministas como importantes para o século XVIII e como herança que no tempo 

presente devem ser mantidos.  

Orientação temporal 

(3 respostas) 

A significância temporal relembra a época de produção e relaciona com as 

garantias atuais e as lutas do tempo presente e futura que devem continuar a ser 

asseguradas.   

Esta valorização, ou falta dela, perante os conceitos liberais pode, e deve ser lida à luz da 

The Big Picture (Shemilt, 2011). Se estes conteúdos substantivos fossem trabalhados segundo 

perspetiva de criar uma grande imagem da História e não fragmentos da mesma ou dos episódios 

da mesma, os alunos compreenderiam que estes ideais demoraram séculos a servir de bandeira 

para conquistar o sufrágio universal e a igualdade social, e que não são intrínsecos, “inatos” às 

sociedades. A luta pela manutenção e pela preservação destas garantias tem que continuar. 
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Questão 2. Que tipos de significância histórica demonstram os alunos na interpretação de 

fontes diversas atendendo aos diferentes segmentos temporais: passado, presente e horizontes 

de expectativa? 

Foi solicitado aos alunos que ordenassem uma lista de dez acontecimentos históricos 

relativos à Revolução Americana e à Revolução Francesa por grau de importância, em que o 1 era 

o mais importante e o 10 o menos importante. 

No exercício da Revolução Americana, face à análise das ideias das respostas dos alunos, 

compreendemos que os participantes atribuíram maior nível de significância à Declaração da 

Independência por constituir uma demonstração da vontade coletiva e, segundo alguns deles, por 

consideraram que produziu efeitos de forma imediata. Este acontecimento foi seguido da revolta 

Boston Tea Party, na medida em que foi considerada a “gota necessária para transbordar o copo” 

do descontentamento dos colonos. O que se destaca das ideias dos alunos é a intencionalidade, 

em ambos os acontecimentos, como tradutores da caminhada para a afirmação da população 

estadista. O outro acontecimento que ficou no pódio dos mais significantes, mas em terceiro lugar, 

foi a aprovação da Constituição dos EUA tendo sido destacada a objetividade legal e a divisão dos 

poderes que a mesma ressalva. Os níveis de ideias acerca da significância mais sofisticados 

situam-se no processo causal, numa clara compreensão do fio dos acontecimentos históricos que 

constituem um processo total e não um facto isolado e, no nível ainda mais sofisticado ideias que 

pensam a significância dos acontecimentos como marcos de um processo histórico abrangente 

onde são reconhecidos os impactos e o rompimento com tradições e organizações políticas e 

sociais. 

No caso da Revolução Francesa as respostas indicam que a Tomada da Bastilha, foi 

considerado o mais importante na opinião dos alunos, seguido da aprovação da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão. Ainda no pódio os alunos registam a primeira Constituição 

Francesa como um dos acontecimentos mais importantes. A significância simbólica, 

nomeadamente pela representatividade da Tomada da Bastilha, destaca-se enquanto marco e 

símbolo da revolução, e de mudança de época histórica. Num nível mais sofisticado, a significância 

coletiva, encontrada nas ideias sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a I 

Constituição, remetem para a nova organização política e organização social que as sociedades 

contemporâneas gozam. 

Quer no contexto da Revolução Americana, quer no contexto da Revolução Francesa 

vemos os acontecimentos mais importantes serem destacados pelo seu impacto e pela “casa 

gatilho” no processo de arranque dos processos revolucionários. A justificação baseia-se no 
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impacto que tiveram na época de produção, numa significância de nível contextual reveladora de 

mudanças e influências que esses acontecimentos promoveram. Este nível de significância 

apresenta diferentes variáveis, mais ou menos sofisticadas. Cercadillo (2000) também deteta, na 

sua análise, uma maior tendência para a significância contextual, valorizando o contexto de 

produção numa influência limitada no tempo, pois nem sempre é compreendido esse 

acontecimento como influenciador no presente.  

Barton (1999) desenvolveu um estudo com alunos da Irlanda do Norte onde encontramos 

paralelismos, com um exercício que procuramos implementar nesta intervenção supervisionada e 

no estudo daí decorrente. Bartoon (1999) solicitou aos alunos que selecionassem dez imagens, 

de um conjunto inicial de vinte e seis, que considerassem mais importantes. Os alunos atribuíram 

mais significância às imagens que remetiam para perdas e para mortes, numa ligação com a 

imortalização da memória do passado e o sacrifício de vidas humanas. O mesmo exercício feito 

com alunos dos Estados Unidos da América, em que estes destacaram como elementos históricos 

mais importantes aqueles que trouxeram progresso e ajudaram a superar as fraquezas ou as 

fragilidades, que no nosso caso se pode ajustar ao início do processo de Independência, 

reconhecido como o início de um novo tempo, mais livre e próspero. Amaral (2009) conclui, no 

seu estudo, que o conceito de paz é menos sofisticado do que o conceito de guerra. Talvez, os 

alunos se deixem influenciar pelas temáticas bélicas exploradas no programa da disciplina de 

História ao longo dos diferentes ciclos de estudos. Em antítese, ao nosso estudo os acordos de 

paz foram considerados mais importantes (falamos da Declaração da Independência dos EUA, da 

Constituição da República e o Tratado de Versalhes) do que os episódios de confronto.   

Quando solicitámos aos alunos que destacassem um de três agentes históricos nos 

processos revolucionários em estudo, os resultados entre cada revolução foram muito distintos.  

No exercício da Revolução Americana os agentes disponibilizados foram Thomas 

Jefferson, Benjamin Franklin e George Washington. A maioria dos alunos (31, ou seja 63% dos 

participantes) referiu que o mais importante era George Washington porque tinha sido o primeiro 

presidente dos EUA. Essa justificação leva-nos a categorizar essas ideias como “tesoura e cola” 

dado que a informação utilizada na justificação estava expressa no exercício 1, dessa mesma 

ficha. A importância destes agentes, no seu conjunto, é categorizada, no nível de ideias mais 

sofisticado, como “significância coletiva do agente”. Nas justificações para a escolha dos agentes 

é comum surgirem os termos “papel ativo” ou “liderança”. Cercadillo (2000) no seu estudo em 

que coloca em paralelo as ideias de alunos espanhóis e ingleses, refere que alguns dos alunos 

participantes fundamentavam as suas respostas através da compilação de informação, em jeito 
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de itens: quanto mais informação disponível/usada, mais importante era o agente histórico ou o 

acontecimento. Esta opção de fundamentação apesar de mais frequente em alunos com idades 

entre os 12 e os 15 anos, pode também encontrar-se em alunos de 16 e 17 anos de idade 

(Cercadillo, 2000). Também isso se comprovou no nosso estudo, quando os alunos justificavam 

o agente histórico mais importante elencando vários fatores e/ou motivos, como por exemplo, 

“(…) o homem mais importante para a História dos Estados Unidos da América foi o George 

Washington (1789), pois foi o 1.º Presidente dos EUA; o comandante das tropas durante a Guerra 

da Independência; assinou a constituição” (1R). 

Tabela 17. Distribuição das ideias dos alunos sobre os acontecimentos da Revolução Americana à luz da 
significância 

Acontecimentos históricos mais significativos com base em fontes sobre a Revolução Americana 

Acontecimento 
Categorização/ 

participantes 
Explicação à luz da significância 

Boston Tea Party 

Causa gatilho 

(9 respostas) 

Estes níveis de ideias enquadram-se na significância causal, 

dado o reconhecimento das motivações, dos antecedentes e 

que motivaram determinadas reações, como o Boston Tea 

Party. Apesar de reconhecermos dois níveis de sofisticação 

onde a causa é encontrada, em nenhum deles são referidas 

as repercussões. 

Conjunto de 

antecedentes 

(5 respostas) 

Processo causal 

(3 respostas) 

A significância contextual leva à criação de uma linha de 

marcos históricos que enquadram, justificam e explicam o 

Boston Tea Party.  

Declaração da 

Independência 

Marco de um 

processo histórico 

abrangente 

(3 respostas) 

O acontecimento histórico reveste-se de significância causal 

por constituir um marco e um novo início para os Estados 

Unidos da América.  

Constituição dos 

Estados Unidos 

da América 

Marco de um 

processo histórico 

abrangente 

(4 respostas) 

O acontecimento histórico reveste-se de significância 

contextual, mais sofisticada do que na anterior proposta de 

categorização. Dado que constitui um marco na consagração 

dos direitos do recém-formado povo estaduniense, refletido 

no passado e com ecos no futuro. 

 A relevância dada aos acontecimentos históricos é, essencialmente, causal. Os alunos 

revelam compreender as motivações dos acontecimentos históricos, mas não teceram pareceres 

sobre as mudanças, as continuidades e as perspetivas futuras. O nível mais sofisticado de ideias 

de significância é contextual, reflete e aprofunda as motivações dessa causalidade adaptada ao 

contexto em estudo. A título de exemplo, recorremos agora ao estudo da Revolução Francesa, 

nomeadamente na significância dos agentes históricos (Luís XVI, Robespierre e Napoleão 

Bonaparte). Apesar da distribuição ter sido equitativa Luís XVI, 14 respostas, Robespierre, 15 

respostas, e Napoleão, 14 respostas, importa ler a fundo os fatores que motivaram a escolha dos 
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alunos. A categoria que identificamos como mais sofisticada e que designamos como 

“significância coletiva do agente” apresenta-se distribuída por Luís XVI e por Napoleão Bonaparte. 

O nível de ideias mais comum situa-se na significância causal e isolada, reforçando as causas 

como justificativas da ação do agente histórico e do seu comportamento.  

No exercício semelhante realizado no estudo da Revolução Americana as categorias de 

ideias são em tudo idênticas (podem ser revistas no subcapítulo 3.2.1), apenas apresentam maior 

desnível na preferência pelo agente histórico mais importante (ver gráfico 13, p. 53).  

Tabela 18. Distribuição das ideias dos alunos sobre os agentes históricos da Revolução Francesa à luz da 
significância histórica 

Agentes históricos mais significativos com base em fontes sobre a Revolução Francesa 

Luís XVI 

Significância restrita  

(7 respostas) 

As ideias presentes nas respostas dos alunos manifestam 

uma contaminação atual do sentido de justiça e de 

significância restrita em linha com o senso-comum pela 

utilização massiva do termo “culpa”.  

Significância 

coletiva do agente 

(5 respostas) 

A correlação entre o estado do país, os antecedentes e os 

momentos durante e pós-revolução levam os alunos a atingir 

a significância contextual.  

Robespierre 
Significância isolada 

(13 respostas) 

A posição de liderança de Robespierre é traduzida em ideias 

de significância restrita em linha com o senso comum. 

Detetamos a adjetivação de Robespierre como idealista. É 

frequente a utilização de terminologia como “líder”. 

A correlação do agente histórico com o contexto justifica a 

sua significância contextual. 

Napoleão 

Bonaparte 

Significância restrita  

(6 respostas) 

A posição de liderança militar de Napoleão é contaminada 

por ideias de significância restrita em linha com o senso 

comum. O agente histórico é visto como o salvador ou o herói 

que estabilizou a França. 

Significância da 

ação para o coletivo 

(6 respostas) 

As motivações de Napoleão, quer políticas ou militares, 

ajustando-se ao contexto, e revelam a significância causal da 

sua ascensão. 

Significância 

coletiva do agente 

(2 respostas) 

A correlação do agente histórico com o contexto justifica a 

sua significância contextual. 

Fornecemos uma fonte documental aos alunos para compreender a importância dos 

artigos da Constituição da República dos EUA e dos artigos da Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão. O artigo I da Constituição da República dos EUA reuniu a preferência de 26 alunos 

(ou seja, 53% dos participantes) e o artigo II, 18 alunos (37% dos participantes). Em ambos os 

casos as ideias menos sofisticadas apresentadas, parecem demonstrar que os alunos não 

interpretaram a fonte documental fornecida, apenas a utilizaram para fazer uma descrição ou 
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copiar/colar, não reconhecendo significância histórica ao elemento documental no seu todo, ou 

em parte. Este processo que definimos como “tesoura e cola” apresenta um número minoritário: 

10 alunos (ou seja, 20% dos participantes). A significância coletiva reflete-se no poder das leis e 

na representatividade de voto. Ambas reconhecidas por 15 alunos como as seções de maior relevo 

do artigo I da Constituição da República americana.  

Por sua vez, no exercício que tinha por base um excerto da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão a - significância coletiva – surgiu nas ideias de 2 alunos consideradas como 

mais sofisticadas e logo seguidas de ideias que parecem apontar para uma significância restrita, 

em 8 respostas dos alunos. Segundo Cercadillo (2000), a significância causal pode ser identificada 

na aplicação de determinados tempos verbais e outras expressões, tais como “fazer”, “mudar”, 

”permitir” ou “resultado”, “devido a” ou “porque”. Estas expressões foram encontradas nas 

justificações dos alunos com ideias integradas nos níveis de significância restrita e coletiva, tal 

como “porque este permite a participação política dos cidadãos” ou “o que faz com que cada 

Estado seja ouvido” e, por fim, “porque este permite a participação política dos cidadãos”. 

 

Questão 3. De que forma(s) o conhecimento e o pensamento histórico dos alunos se 

desenvolveram? 

O desenvolvimento do pensamento dos alunos foi analisado no último exercício 

considerado para este relatório. O mesmo contou com 46 participantes e era constituído por quatro 

questões de resposta aberta (questionário 5, em anexo, p. 104). Das categorias de ideias que 

emergiram nas respostas fazemos, neste momento, uma discussão mais dilatada de modo a 

compreender os níveis de significância gerais. Conjugando os dados extraídos das respostas dos 

alunos, numa tentativa de análise do seu pensamento histórico e dos níveis de significância que 

demonstram, optamos por assumir uma categorização baseada em Cercadillo (2000), mas com 

as contribuições de Alves (2007) e Ceccoli (2011). Nesta observação não consideramos as 

questões vazias e incoerentes que representaram um total de 32 respostas (do total de 184 que 

serão analisadas na tabela 19). 
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Tabela 19. Distribuição das categorias de ideias dos alunos por níveis de significância. 

Categorias de 
Ideias/ N.º de 

respostas 
Explicação 

Tipo de 
significância 

total 

Causa gatilho/ 
34 

Das narrativas dos alunos compreendemos a simbologia dos 
acontecimentos históricos, numa representação do bem e do 
mal ou do agente bom e do agente mau. A história é resultado 
de um testemunho e/ou de um agente, que por ter vencido e 
por ter promovido uma progressão para a época e para o 
futuro torna-se importante. A contaminação dos ciclos de 
influência e a educação do “bem contra o mal” é 
influenciadora desta estrutura mental. 

Significância 
assente do 

senso 
comum 

34 

Consequência/ 
31 O perfil de pensamento cognitivo dos alunos analisa as ações 

ou os factos históricos de modo isolado. As causas e as 
consequências são fixas no tempo em estudo. Os alunos são 
capazes de elencar itens influentes ou importantes nos 
processos históricos e cingidos a um tempo histórico. A causa 
é identificada, por exemplo, destacando um acontecimento 
mais sangrento ou mais chocante. 

Significância 
restrita 
causal 

67 

Significância 
pelo exemplo/4 

Significância 
restrita/35 

Valoração do 
coletivo /4 

Significância 
coletiva/4 

A estrutura de pensamento dos alunos revela-se também 
através de um nível superior de explicação histórica e 
narrativa estruturada. Os alunos criam uma correlação com os 
segmentos da histórica, com as mudanças provocadas e as 
repercussões futuras. As situações são devidamente 
enquadradas no contexto, quer de produção quer contextos 
posteriores. Neste nível de significância existe primazia pelas 
questões sociais e grupais. 

Significância 
contextual 

23 

Significância 
pela 

mudança/14 

Significância 
contextual/5 

Significância 
pela 

mudança/8 O nível de pensamento histórico mais aprimorado revela uma 
leitura transversal dos acontecimentos ou dos agentes 
históricos. Leitura feita no tempo e com interdependências 
passado-presente ou passado-presente-futuro. 
A consciência histórica do tempo presente apresenta 
dependências evidentes com os motores do passado. 

Significância 
temporal 

21 
Significância 

coletiva 
substantiva/4 

Significância em 
continuum/9 

 Assim, os níveis de significância que emergiram das ideias dos alunos são apresentados 

sumariamente na tabela 20, em simultâneo com uma proposta de categorização dos níveis de 

significância desta análise. 
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Tabela 20. Proposta de categorização dos níveis de significância histórica. 

Nível 1 – Ausência de significado 
Ideias vazias de significado, onde o acontecimento histórico ou o agente histórico são tratados como se fossem 
uma estória do presente. 
Nível 2 – Significância assente no senso comum  
Ideias contaminadas pelos ciclos de influência dos alunos, com base no processo de consciência do bem contra 
o mal como predecessores da História. 
Nível 3 – Significância restrita causal  
Ideias que refletem compreensão da causa e da motivação, mas não emitem parecer sobre as sequências 
histórica que derivam dessa causalidade. 
Nível 4 – Significância contextual  
As ideias reconhecessem as mudanças contextuais e/ou as influências que alteram, ou não, o significado da 
História ou dos acontecimentos históricos ou dos agentes históricos. 
Nível 5 – Significância temporal  
As ideias revelam consciência histórica, procedem a análises, mesmo que breves, e a ponderações sobre as 
causas, a duração, os efeitos e as consequências do acontecimento histórico ou do agente histórico. Existe 
também relação entre o contexto de produção e a atualidade. 

 Apesar de uma grande parte das ideias presentes nas respostas dos alunos se enquadrar 

num nível significância restrita causal (67 do total de respostas), é imperativo destacar as ideias 

presentes nas respostas que se situam no nível de significância mais sofisticado. No nível que 

categorizamos como significância contextual, enquadramos ideias presentes em 23 respostas dos 

alunos, nomeadamente do último questionário que totalizava quatro questões. O que perfaz um 

total de 13% dos participantes, que reconheceu as mudanças no contexto de produção quer social, 

quer político, cultural entre outros, dos processos revolucionários liberais que estudamos. Por seu 

turno, no nível que consideramos mais sofisticado, significância temporal, contou com ideias 

presentes em 21 respostas, o que equivale a 11% das explicações emergidas das narrativas dos 

alunos. Assim, cerca de um quarto dos alunos, 24% do total, parecem demonstrar ideias que 

podemos considerar mais sofisticadas no que respeita à significância histórica. 

Trabalhar estes temas com os alunos implica a compreensão dos princípios humanistas 

e o seu percurso/influência nas sociedades até à atualidade. Ancorando-se o processo de 

aprendizagem na metodologia da História que tem como base o questionamento das fontes e a 

criação de evidência histórica, considera-se que com o modelo adotado em sala de aula que seguiu 

o paradigma de aula-oficina (Barca, 2004) foi possível promover o desenvolvimento de 

competências dos alunos ao nível da inferência de informação, da compreensão da repercussão 

de acontecimentos históricos e da ação dos agentes históricos, nomeadamente as suas 

intencionalidades e consequências para a História. O processo de desenvolvimento do 

pensamento do aluno não passa pela incorporação de informação, ele é sim, uma “constante 

reconstrução” (Gago, 2007, p. 24) de reequilíbrios e de reorganização de linhas de pensamento 

na busca pela formação de uma possibilidade explicativa, com sentido e com significado. 
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 Neste momento de reflexão é imperativo pensar a nossa prática docente e refletir sobre 

os desafios passados e futuros. As características de uma sala de aula são referidas por Hoyle 

(1986) e passamos por todas elas. A impressibilidade impele-nos a estar atentos aos sinais e aos 

discursos. São vários os alunos que falam mais através dos gestos do que através de palavras e 

isso foi demonstrado diariamente. O espaço escolar e a sala de aula são multidimensionais e a 

nossa postura deve ser flexível e ajustável. A simultaneidade leva que qualquer planificação possa 

sofrer ajustes instantâneos sem que o objetivo se desfoque e o trabalho se perca. Tudo acontece 

de modo imediato e as respostas e os instintos têm que acompanhar esse ritmo. 

Enquanto folheávamos o volume de Fátima Braga (2001) sobre a formação dos 

professores, focamos o olhar no capítulo dedicado ao professor principiante. Somos a 

personificação do entusiasmo e do medo, somos um misto de conhecimento teórico, fruto do 

curso superior, mas carentes do conhecimento e da formalidade das escolas. Nesta matéria é 

crucial sublinhar o papel decisivo da intervenção pedagógica supervisionada, no que se refere ao 

reflexo da instituição escola, na sua organização e gestão.  

Que tipo de professores seremos? Somos fruto dos exemplos que tivemos e da nossa 

experiência. Durante largos anos vimos fazer. Vimos professores diferentes, cada um com o seu 

estilo, partilhar aprendizagens, saberes, história e estórias. Aprendemos a ser iguais no seu melhor 

e diferentes no seu pior. A receita mágica é procurada por muitos, e prova disso é Marcel Postic 

(1990) que explora vários estudos sobre as competências dos professores. Da sua investigação 

examina várias definições, das quais extraímos a que, no nosso entender, nos parece mais 

significativa “o melhor educador é o que produz o máximo de mudanças desejáveis nos seus 

alunos” (Remmers e Gage 1963, citado por Postic, 1990, p. 31). Por outro lado, Biddle (1964, 

citado por Postic, 1990) defende que sem objetivos o professor não pode definir a suas estratégias 

e ajustar as suas competências em prol dos alunos. P.W. Jackson (1966, citado por Postic, 1990) 

sublinha que o professor não pode ser definido apenas pelo trabalho em sala de aula, a sua 

preparação também se reflete na orgânica escolar, na colaboração entre colegas e, também isso, 

faz dele melhor ou pior profissional.  

A temática explorada antecede a Revolução Liberal Portuguesa, que celebra 200 anos este 

ano civil. Convém ressalvar a importância de instituições culturais, educativas e museológicas na 

recuperação da História deste acontecimento, dos seus intervenientes, antecessores e sucessores 

como fortes aliados do trabalho produzido no seio escolar. As dinâmicas culturais desenvolvidas 

durante o ano 2020 e que, por contingência da pandemia, foram adiadas ou prolongadas, 

constituem elementos de consolidação da História e são evidências da transversalidade dos ideais 
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liberais explanados neste relatório. Exemplos dessas dinâmicas são a Rota Porto Liberal, Uma rota 

direta ao Coração (Queirós, 2020); a Exposição 1820. Revolução Liberal do Porto, comissariada 

por José Manuel Lopes Cordeiro e promovida pela Câmara Municipal do Porto (2020) que engloba 

um leque de outras atividades à volta desta temática e a Revista de Estudos Regionais que dedica 

o número 14 ao bicentenário da Revolução Liberal de 1820 (Cer, 2020). 

Os docentes têm um papel fundamental no processo de aprendizagem dos alunos, mas 

em simultâneo devem investir na sua formação individual. O contexto de ensino atual obrigou a 

mudanças estruturais no trabalho do professor: houve uma reconstrução da sua identidade para 

atender às necessidades da escola de massas, das aulas presenciais e à distância, adaptou-se a 

uma (quase) transformação para um ensino híbrido e, também, funde-se na complexificação dos 

modelos e das práticas de formação. As práticas escolares rotineiras e de reprodução mecanizada 

do conhecimento, mantêm-se, ainda, presentes no dia a dia escolar, pois são entendidas por 

alguns docentes como mais fáceis e céleres para o processo de avaliação. Importa compreender 

os enquadramentos legais que protegem a escola, os alunos e os docentes e transformar esta 

mecanização de práticas em técnicas educativas individualizadas, adaptadas ao perfil do aluno e 

que são igualmente passiveis de avaliação. A divulgação desta investigação é uma mais-valia para 

reconhecer erros, falhas, mas essencialmente, partilhar possibilidades de caminhos. A exploração 

das ideias dos alunos e a sua utilização para sofisticar o pensamento individual de cada um e do 

grupo é uma forma de aprendizagem que vimos resultar e que pode ser aprofundada.  

Todo o processo expresso nestas páginas resulta de uma prática bidirecional que 

influencia o nosso papel de professora-investigadora na medida em que refletimos sobre o nosso 

trabalho, sobre a atuação, os resultados da mesma e orientamos a aprendizagem dos alunos. 

Porque este processo não tem só um caminho nem é uma estrada sem saída, as direções que 

pretendemos seguir são várias. Desde logo existe vontade de implementar este estudo, ou parte 

dos exercícios aqui explanados, com outras turmas do 8.º ano ou 11.º ano de escolaridade para 

compreender as ideias que emergem dos mesmos e, em simultâneo, se são aproximadas ou 

distantes das ideias expressas neste relatório. Outro caminho necessário passa pela divulgação 

deste estudo e dos exercícios e técnicas utilizados para que todos compreendam a progressão do 

pensamento dos alunos. Um outro caminho que constitui mais um degrau da formação enquanto 

docente e na qualidade de professora-investigadora é voltar aos bancos da faculdade. Aprender 

com quem também ensina e também experienciou é essencial, e tem sido fundamental, para a 

definição do perfil do professor que estamos a criar.   
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Anexos 

 

A. Questionários 

Questionário 1. Caracterização das turmas 1 e 2 ‘Hábitos dos Alunos’ 

Hábitos dos alunos 

Olá, este questionário é muito breve. Por favor, dispense alguns minutos para responder. 

 
 

 
 

Em média os alunos demoraram entre 2 

a 5 minutos a responder ao questionário.  

  

 

Gráfico 25. Tempo médio de resposta ao 
questionário “hábitos dos alunos”. 
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No que concerne às idades dos alunos, a 

maioria tem 16 anos de idade, ou seja, 63% dos 

participantes, seguido de 31% com 17 anos de idade. 

A tabela que apoia o gráfico descrimina o número de 

alunos e a respetiva idade. 

 

 

Tabela 21. Distribuição por idades dos participantes

 

 

Maioritariamente trabalhamos com público 

feminino, ou seja, dos 51 alunos que responderam ao 

questionário, 32 são meninas e, por seu turno, 19 são 

rapazes. 

 

Gráfico 26. Distribuição dos participantes por géneros. 

  

 

 

Questionamos os alunos sobre o que 

gostavam de fazer nos tempos livres. O objetivo desta 

questão é aproximar-nos da realidade dos alunos, 

nomeadamente das suas preferências e hábitos. As 

respostas foram muito variadas, desde assistir a 

filmes e a séries, descansar, fazer desporto, jogar 

consola, dançar, ler, entre outras. Apresentamos as 

preferências dos alunos através de uma nuvem de 

palavras, onde as palavras com maior destaque foram 

referidas em maior número.  

 

 

 

Ilustração 1. Representação gráfica das ocupações 
dos tempos livres dos alunos. 

(Nuvem de palavras desenvolvida na aplicação 

https://www.wordclouds.com/) 
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Quando questionamos sobre as séries que 

gostavam de ver a seleção foi também diversificada. 

Apenas um aluno referiu que não gostava de ver 

séries. Arthur Chapman (2019), durante um colóquio 

em Portugal, referiu que a maioria dos alunos 

ingleses não gostam, particularmente, da disciplina 

de História, mas por outro lado, gostam de assistir a 

filmes e a séries. 

 

 

 

Perante esta realidade, Chapman propõem a utilização destes meios a favor da História, em jeito 

de desafio. Refere inclusivamente alguns exemplos de exercícios que podem ser desenvolvidos, tais como 

“descobre o erro histórico” ou “descobre as diferenças”. Desta forma é possível trabalhar alguns conteúdos 

e mostrar que nem sempre a ficção corresponde à realidade histórica. 

 

A questão 7 prende-se com as 

preferências de leitura. Nesta questão 16 alunos 

responderam que não tinham um livro favorito ou 

até que não gostavam de ler. Por seu turno, os 

restantes 35 explanaram os seus títulos de 

preferência que são elencados na imagem 

ilustrativa. 

 

 

 

Na questão número 8 interrogamos os alunos se praticavam algum desporto e, em caso afirmativo, 

qual. Curiosamente aqueles que praticam alguma atividade desportiva dividiam-se entre duas modalidades. 

Por outro, lado 37% dos participantes revela que não pratica nenhum tipo de desporto. 

 

 

 

 

 

Ilustração 2. Grafismo referente às séries e aos filmes que 
os alunos acompanham. (Nuvem de palavras desenvolvida 
na aplicação https://www.wordclouds.com/) 

Ilustração 3. Os livros que os alunos mais gostaram. 
Ilustração desenvolvida na aplicação Canva, disponível em 

www.canva.com 
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Gráfico 27. Atividades desportivas praticadas pelos participantes. 

 

 

As duas últimas questões exploram a área da História. Questionamos os alunos sobre o que acham 

da disciplina e o que acham da metodologia utilizada nas aulas. Exploramos as ideias presentes nas 

respostas à questão “o que achas da disciplina de História” e fizemos dois tipos de categorização. Uma 

baseada nas ideias presentes nas respostas dos alunos de senso comum e quase politicamente correto 

onde destacamos a palavra “interessante” e, por isso, designamos esta categorização como “ideias 

interessantes”. A segunda categorização baseou-se em Lee (2005, p. 166-167) aquando da exploração do 

termo evidência histórica. Encontramos essencialmente três categorias: imagens do passado, a história 

como informação de um outro tempo e a evidência da História como ciência e promotora do 

desenvolvimento e do raciocínio humano. 

Apresentamos as ideias de forma simplificada, uma vez que o cerne do nosso estudo não são 

estas ideias, contudo poderemos aprofundá-las num diferente contexto e no futuro.   
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Ilustração 4. Composição gráfica refletora do pensamento dos alunos sobre a disciplina de História (Desenvolvida 

em www.canva.pt). 

 

 

No que concerne à forma como deviam ser as aulas de História as respostas foram muito variadas. 

Optamos por organizá-las através de um mapa conceptual. Este mapa traduz quatro categorias que se 

encontram organizadas por sofisticação, apenas se pretende retratar a opinião dos alunos acerca das aulas 

de História.  
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Interativas (17 respostas). Alguns alunos defendem que as aulas de história deviam ser mais 

“apelativas” e até mais “divertidas”. Denotamos uma confusão entre o que é o espaço de sala de aula, ou 

até mesmo escolar, com um espaço de divertimento e descontração, isto porque o termo “interativas” foi 

o que mais se destacou nesta categorização. Integrado neste nível de ideias alguns alunos destacam que 

“uma aula deve ser constituída por PowerPoints com exemplos (imagens) para adquirir uma boa 

imaginação acerca do tema/assunto”, remetendo a Ciência Histórica para o campo do imaginário.  

Explicativas (6 respostas). Integrado na explicação os esquemas conceptuais são a base da 

fundamentação das ideias presentes nas respostas dos alunos. Curiosamente os esquemas conceptuais 

acompanhavam as aulas do professor cooperante, que observamos ao longo de todo o ano letivo. 

Destacamos duas ideias “explicação da matéria e leitura de documentos ou visionamento de imagens da 

época que comprovem a matéria” e ainda “explicação do professor, alguns exercícios e apontamentos no 

caderno diário”. 

Como são (18 respostas). Esta categoria de ideias dos alunos reuniu a maioria das opiniões. As 

aulas devem ser “tal como já são” ou ainda “Aulas interativas, onde víssemos alguns documentários sobre 

as épocas que estudamos, e como já acontece, aulas onde haja diálogo entre o professor e os alunos”. 

Nesta última opinião o aluno/a remete para a interatividade, mas acaba por reconhecer que as aulas já 

são interativas, na medida em que existe diálogo bidirecional e os alunos são envolvidos no seu processo 

de ensino-aprendizagem. Destacámos mais uma resposta: “quando em algumas aulas o professor nos 

manda fechar os cadernos e livro e nos faz questões para chegarmos até ao que é preciso e também com 

mais amostra de Power Point’s”.  

Mais dinâmicas (9 respostas). Alguns alunos expressaram que os professores deviam adotar 

estratégias mais atrativas “Penso que os professores devem adotar estratégias que cativem os alunos e 

que os façam envolver nas mesmas”. Ainda integrado neste dinamismo que os alunos mencionam um 

deles escreve “Aulas dinâmicas entre o professor e o Aluno, aulas que tenham por base esquemas e todas 

as aulas recapitular a matéria anterior”. Podemos questionar como é possível tornar 90 minutos dinâmicos 

com revisões sucessivas e com esquemas? Alguns alunos referem que as aulas deviam assumir um 

carácter prático através de pergunta-resposta “Irmos sempre sendo questionados de forma a fazer-nos 

pensar e a raciocinar”. 
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Ilustração 5. Composição gráfica sobre o pensamento dos alunos sobre as aulas de História. Executado em 

www.canva.pt 

 

 

Questionário 2. Levantamento de ideias prévias 

 

Nome_______________________________ Ano 11.º  Turma ___ Data ____/____/2019 

 

No presente questionário não há certo nem errado. As respostas que deres devem ser pessoais e 

sinceras, para que os resultados do estudo não sejam deturpados. 
 

1. O que entendes por iluminismo?  

 

2. Dá um exemplo de um filósofo do iluminismo. 

 

3. Que ideais defendiam os filósofos do iluminismo?  

 

4. Consideras que esses ideais têm, ou não, valor para: 

a. A época em que surgiram? Justifica. 

b. O presente? Justifica. 

 

5. Completa as afirmações: 
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a. Uma revolução é  

b. Uma revolução é importante porque  

c. Razão é  

d. Razão é relevante porque  

e. Igualdade é  

f. Igualdade é, ou não importante? Justifica.  

g. Tolerância é  

h. Tolerância é relevante porque  

i. Liberdade é  

j. Liberdade é importante porque  

 

6. Ordena por ordem de relevância: Razão, Igualdade, Tolerância e Liberdade. Justifica a tua 

ordenação. 

 

Muito obrigada pela colaboração! 

Manuela Cunha 

 

Questionário 3. Metacognição da Revolução Americana 

Revolução Americana 

O agente histórico e o acontecimento mais importantes 
 

Nome: __________________________________ Turma: ______  Data___/01/2020 

 

1. Lê a seguinte lista de acontecimentos históricos: 

▪ 1756 Início da Guerra dos Sete Anos ___ 

▪ 1764 Imposição da Lei do Açúcar ___ 

▪ 1765 Lei do Imposto de Selo ___ 

▪ 1773 Boston Tea Party ___ 

▪ 1776 Declaração de Independência ___ 

▪ 1777 Batalha de Saratoga ___ 

▪ 1781 Batalha de Yorktown ___ 

▪ 1783 Tratado de Versalhes ___ 

▪ 1787 Aprovação da Constituição dos Estados Unidos da América ___ 

▪ 1789 George Washington foi eleito presidente dos EUA ___ 

1.a Ordena os acontecimentos anteriores, do mais importante 1 para o menos importante 10, para a 

Revolução Americana. 

1.b Da lista anterior justifica porque consideraste o acontecimento que escolheste em 1.º lugar como o 

mais importante para a Revolução Americana.  
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1.c Da lista anterior escolhe o acontecimento que consideras menos importante para a Revolução 

Americana. Justifica a tua escolha. 

 

2 a. Na tua opinião, qual destes homens foi mais importante para a História dos Estados Unidos da 

América? Justifica a tua resposta 

 

3. Dos artigos da Constituição qual consideras mais importante? Justifica a tua resposta. (projetar)  

 

Obrigada pela colaboração! 

Manuela Cunha 

2. Observa as seguintes imagens. 

 

 

 

 

Questionário 4. Metacognição da Revolução Francesa 

Revolução Francesa 

O agente histórico e o acontecimento mais importantes 

  Nome: __________________________________ Turma: ____ Data___/01/2020 

 

1. Lê a seguinte lista de acontecimentos históricos: 

▪ 14 de julho de 1789 Tomada da Bastilha ___ 

▪ 26/08/1789 Assembleia Constituinte aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ___ 

▪ 1790 Assembleia Constituinte declarou a formação de um Estado laico ___ 

▪ 1791 Primeira Constituição Francesa ___ 

▪ 1792-1795 Convenção (ou República Popular) ___ 

▪ 1793 Execução do rei Luís XVI ___ 

▪ 1794 Fim do governo revolucionário e o fim do terror ___ 

▪ 1795-1799 Diretório (ou Revolução Burguesa) ___ 

▪ 1799-1804 Consulado (um dos cônsules era Napoleão Bonaparte) ___ 

▪ 1802 Consulado vitalício ___ 

▪ 1804 Napoleão coroou-se imperador de França na catedral de Notre-Dame ___ 
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1.a Ordena os acontecimentos anteriores, do mais importante 1 para o menos importante 11, para a 

Revolução Americana. 

1. b Da lista anterior justifica porque consideraste o acontecimento que escolheste em 1.º lugar como o 

mais importante para a Revolução Francesa.  

 

1.c Da lista anterior escolhe o acontecimento que consideras menos importante para a Revolução 

Francesa. Justifica a tua escolha. 

 

2. Observa cada um destes retratos. 

 

 

 

 

2a. Na tua opinião, qual destes homens foi o mais importante para a História da Revolução Francesa? 

Justifica a tua resposta 

 

2b. Queres sugerir outro nome que consideras ser importante para a História da Revolução Francesa?  

 

3. Dos artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão qual consideras mais 

importante? Justifica a tua resposta. (projetar) 

 

Obrigada pela colaboração. 

Manuela Cunha 

 

Questionário 5. Metacognição final (Revolução Americana e Francesa) 

A Revolução Americana e a Revolução Francesa 

Nome: _____________________________ Turma: ____ Data___/01/2020 

1. De que forma os ideais liberais se refletiram nas revoluções em estudo? 

 

2. Das revoluções em estudo qual delas foi, na tua opinião, a mais importante? Justifica a tua 

resposta. 
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3. Na tua opinião o que poderia ter acontecido, ou não ter acontecido, que poderia mudar o rumo 

das revoluções? 

 

4. Na tua opinião o que faz dos acontecimentos coisas importantes para ficarem na História? 

 

Obrigada pela colaboração!  

Manuela Cunha 

 

B. Esquemas 
 
Esquema 1. Guião de exploração sobre ‘Os antecedentes da Revolução Francesa de 1789’ 

Guião de Exploração 

(tempo máximo 30 minutos) 

…..Dentro do grupo que integras deve haver um controlador. Cabe-lhe a tarefa de controlar o tempo 

(recurso a relógio). Se fizeres uma boa gestão do tempo deves gastar apenas 20 minutos na análise e 

interpretação das fontes. 

…..Dentro do grupo deve haver um responsável pelo foco. Cabe-lhe a tarefa de evitar perturbações e 

manter o foco de todos os membros do grupo na tarefa a executar. 

…..Dentro do grupo deve haver o inquisidor. É o responsável por anotar as questões que o grupo faz.  

…..Dentro do grupo deve haver o vogal. É o responsável por transmitir as conclusões do grupo. 

…..Todos os elementos devem ler, analisar, questionar e debater as ideias, informações e problemas 

que conseguem extrair das fontes selecionadas para este desafio. 

…..Em grupo deves ler, analisar, extrair informação e chegar a conclusões sobre as seguintes fontes 

históricas: 

 

As conclusões a que chegarem devem ser anotadas na tabela seguinte. No final da aula deve ser colada 

no caderno diário da disciplina. 

Página 16 
Fonte 1 “Desigualdades sociais francesas” (Fonte não oficial) 

Fonte 4 “Os entraves sociais à burguesia francesa” (Fonte não oficial) 

Página 18 
Fonte 1 “Défice do orçamento do estado Francês”  

Fonte 3 “O inverno francês de 1788 e as suas consequências” (Fonte oficial) 

Página 20 
Fonte 1 “Propostas de Turgot, em 1776” (Fonte oficial) 

Fonte 2 “Posição do clero e na nobreza” (Fonte oficial) 

Os antecedentes da Revolução Francesa de 1789 

Sociedade Economia Política 

Como?  

Porquê? 

Evidências 

Como?  

Porquê? 

Evidências 

Como?  

Porquê? 

Evidências 
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C. Ilustrações 

 

 
 
 
 
 
Ilustração 6. Esquema 
conceptual do Perfil dos 
Alunos à Saída da 
escolaridade Obrigatória 
(PA, 2017, p. 11) 

 

 

Ilustração 7. Imagem de apoio para o exercício de metacognição da Revolução Americana (Costa, Gago & 
Marinho, 2014, p. 12). 
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Ilustração 8. Imagem de apoio para o exercício de metacognição da Revolução Francesa. (Costa, Gago & 

Marinho, 2014, p. 24). 

 

  

 

D. Tabelas 

Tabela 22. Plano de aula sobre a Revolução Americana – aula 1 

A Revolução Americana - Aula 1 
Turmas: LH1 e LH2                           Data: 9/01/2020            Duração: 50 minutos  
Sumário: Os antecedentes da Revolução Americana. 
Módulo V O liberalismo – ideologia e revolução, modelos e práticas nos séculos XVIII e XIX 
1. A revolução Americana, uma revolução fundadora 
1.1 Nascimento de uma nação sobre a égide dos ideais iluministas 

Quais foram os antecedentes da revolução Americana?  
Conteúdos 
A Revolução Americana, uma revolução 
fundadora 

Aprendizagens relevantes desejadas 
• Identificar uma revolução como momento de 

rutura e de mudança irreversível de estruturas de 
um país; 

• Compreender o fenómeno revolucionário liberal 
como afirmação da igualdade de direitos e da 
supremacia do princípio da soberania nacional 
sobre o da legitimidade dinástica. 

Conceitos  
Revolução liberal, constituição,  
Idade Contemporânea 

Conceito Metahistórico 
Evidência 

Recursos 
Computador, projetor, power point, lápis e 
papel 

Momento 0 – Levantamento de Ideias Prévias 
Os alunos realizaram uma tarefa individualmente com o objetivo de recolher as suas ideias acerca dos 
ideais iluministas no dia 3 de dezembro de 2019. 
Momento 1 – Abertura 
• Os alunos serão desafiados a fazer um breve brainstorming oral sobre o termo revolução.  
• Serão também questionados sobre as revoluções que conhecem. 

Momento 2 – Análise da fonte 4, da pág. 6 do manual –fonte “Lei sobre o Açúcar e o Melaço” 
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• Os alunos serão questionados sobre: 
• A partir das 3 primeiras linhas consideram que o objetivo desta lei é ajudar ou prejudicar os 

colonos da América do Norte? 
• Quem decidiu aplicar este imposto ou taxa? 
• Sobre quem recaiu este imposto? 
• Que produtos eram estes? Eram os mais ou menos lucrativos? 
• Que importância tinha a aplicação deste imposto? 
• Os alunos devem compreender que este imposto foi definido pela metrópole, sobre o comércio, 

uma das atividades com maiores lucros, com o objetivo de controlar o comércio que era feito 
com e a partir da América do Norte; a metrópole pretendia a exclusividade comercial e ainda 
regulamentar o comércio em termos fiscais e tributários.  

• Seguidamente os alunos serão questionados: 
• Onde está a liberdade comercial dos colonos?  
• A liberdade comercial dos colonos da América do Norte foi, ou não, colocada em causa? 

Confronto com a Fonte 3, da mesma página. Para melhor compreensão do motivo do Sugar Act. O 
imposto era aplicado aos produtos com maior produção. 
Momento 3  – Análise da fonte 1, da pág. 8 do manual – fonte documental Stamp Act, Oficial 
• O documento 1 refere a Posição tomada pelos colonos. Os alunos serão questionados sobre: 
• Qual é a diferença entre “súbditos de Sua Majestade” e “súbditos do Reino”? 
• Selecionem uma expressão do texto que manifeste as pretensões dos colonos. 
• O ponto 3 chama a atenção para quê? 
• Quem pode decidir sobre a liberdade do povo? 
• Porque era o conceito de liberdade tão importante? 
• Olhando para os representantes do povo no Parlamento inglês, será que os colonos se sentem, 

ou não, representados? 
• Como consideram/avaliam, essa falta de representação? 
• Qual era o objetivo de uma lei chamada “lei para decidir e tributar o imposto de selo e outros 

direitos nas colónias e plantações da América”? 
• Os alunos devem compreender que não há diferenças entre as populações da metrópole e das 

colónias, em termos teóricos, porque em termos práticos elas existem, desde logo quando os 
colonos sentem a sua liberdade e direitos colocados em causa; quando não se sentem 
representados nos órgãos de governo e quando existem leis definidas para os sobrecarregar com 
impostos e taxas. 

Momento 4  – Análise de fontes iconográficas, da pág. 8 do manual, e outras projetadas, 
representativas ao acontecimento Boston Tea Party  
• Após a projeção da primeira imagem questionamos: 
• O que vemos na imagem? 
• Que bandeira vemos na segunda imagem? (GR) 
• Que animal está na proa do navio? (Leão - Premier League, identitário desde 1154) 
• Alguém quer explicar a imagem à turma? 
• Porque foi este ato tão importante para a história desta colónia? 
• Esta fonte é, ou não, diferente das outras duas fontes históricas analisadas? Como e porquê? 

Para além do suporte, esta fonte não é uma fonte oficial, mas sim uma fonte de divulgação 
• Quais das fontes vos parece ser mais fiável? Porquê? 
• Os alunos devem compreender que o acontecimento Boston Tea Party levou à rutura com a 

metrópole. Face a estes acontecimentos o rei Jorge III decidiu ocupar a cidade, iniciou uma fase 
de repressão e o confronto armado foi inevitável.  

Síntese 
• Desenvolvimento de um esquema conceptual sobre os motivos e os acontecimentos que levaram 

à instalação do clima de tensão que antecedeu a Revolução Americana. 
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Tabela 23. Plano de aula sobre a Revolução Americana – aula 2 

A Revolução Americana - Aula 2 
Turmas: LH1 e LH2                           Data: 10/01/2020            Duração: 100 minutos 
Sumário: A Construção dos Estados Unidos enquanto Estado Nação. 
Módulo V O liberalismo – ideologia e revolução, modelos e práticas nos séculos XVIII e XIX 1. A 
revolução Americana, uma revolução fundadora 
1.1 Nascimento de uma nação sobre a égide dos ideais iluministas 

Como decorreu a luta pela independência da América?  
Conteúdos 
A Revolução Americana, uma revolução 
fundadora 

Aprendizagens relevantes desejadas 
• Identificar uma revolução como momento de rutura e 

de mudança irreversível de estruturas de um país; 
• Compreender o fenómeno revolucionário liberal 

como afirmação da igualdade de direitos e da 
supremacia do princípio da soberania nacional sobre 
o da legitimidade dinástica. 

Conceitos  
Revolução liberal, Constituição,  
Idade Contemporânea 

Conceito Metahistórico 
Significância 

Recursos 
Computador, projetor, power, telemóvel, 
point, lápis e papel 

Momento 1 – Abertura 
• Os alunos serão desafiados a fazer um breve brainstorming oral sobre os antecedentes da 

Revolução Americana estudados na aula anterior.  
• Serão também desafiados a colocar-se na pele dos colonos e dos representantes oficiais da 

metrópole, para que defendam, oralmente, os argumentos que cada lado tem a defender. 
Momento 2 – Análise do documento 1, pág. 10 – “Declaração de Independência dos EUA” 
• O documento 1 será lido em conjunto, parágrafo a parágrafo e oralmente os alunos serão 

questionados sobre: 
• 1.º parágrafo 

A que acontecimentos se refere o documento? Que verdades são evidentes aos olhos dos 
colonos? 

Vida, liberdade e felicidade são importantes? 
Porquê? 

Vida, liberdade e felicidade são importantes hoje 
em dia? Porquê? 

• 2.º parágrafo: A que se refere a tirania absoluta, as injúrias e as usurpações? 
• 3.º parágrafo: 

Quem é o juiz supremo? A liberdade deste estado permite-lhes separar da 
metrópole. Como caracterizam esta liberdade? 

Foi importante para a época? E para a atualidade, o que representa a liberdade? 

• Pretende-se que os alunos compreendam os impostos e a aplicação de medidas limitadoras do 
comércio e as taxas sucessivas desagradaram os colonos; que os conceitos de lida. Liberdade e 
felicidade foram essenciais para na época motivar a rutura com a ação da metrópole e são 
essenciais atualmente para as manifestações públicas e sociais que podemos desenvolver.  

• Os alunos serão ainda desafiados oralmente a encontrar neste excerto os ideais do iluminismo 
representados e a justificar os mesmos com excertos do texto.  

Momento 4 – Análise da fonte 1, pág. 12 do manual – “A Constituição dos EUA” (1787) 
• O documento 1 será lido em conjunto e, oralmente, analisaremos parágrafo a parágrafo. 
• Qual é o objetivo máximo deste documento, expresso no 1.º parágrafo? 
• O artigo I explana o poder legislativo, como se organiza? 
• O artigo II explica o poder executivo, como se organiza? 
• O artigo III refere o poder judicial, como se organiza? 
• O que é uma Constituição? 
• Que ideais iluministas estão refletidos nesta Constituição? 
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• São ou não importantes? Porquê? 
• Pretende-se que os alunos compreendam a organização política dos EUA, baseada na divisão de 

poderes e na soberania popular.  
Momento 3 – Exercício com suporte na fonte 2, pág. 10 do manual – “Agentes históricos de referência 
da independência americana” 
• Com o recurso aos telemóveis os alunos, organizados em grupos de 2 ou 3 elementos, devem 

pesquisar: 

Quem foi George Washington?  
Porque foi importante na 
independência dos EUA? 

Quem foi Thomas Jefferson? 
Porque foi importante na 
independência dos EUA? 

Quem foi Benjamin Franklin? 
Porque foi importante na 
independência dos EUA? 

O que aconteceu na batalha de 
Saratoga? 
Porque foi importante na 
independência dos EUA? 

O que aconteceu na batalha de 
Yorktown? 
Porque foi importante na 
independência dos EUA? 

Quando foi assinado o tratado 
de Versalhes? 
Porque foi importante na 
independência dos EUA? 

• Pretende-se que a informação que os alunos vão pesquisar e fornecer à turma permita criar uma 
cronologia com esta configuração:  

• Em 1776 Benjamin Franklin partiu para a França e negociou acordos de ajuda. 
• 4 julho 1776 - no Segundo Congresso de Filadélfia, os delegados das 13 colónias da América do 

Norte aprovaram a Declaração de Independência, escrita por Thomas Jefferson (que foi o terceiro 
presidente dos EUA).  

• Outubro 1777 – Batalha de Saratoga. As milícias norte americanas chefiadas por George 
Washington, vencem o exército britânico. Início do apoio francês aos revoltosos. 

• 1781 – Batalha de Yorktown. Com o apoio da França e da Espanha os colonos vencem o exército 
britânico 

• 1783 – Tratado de Versalhes – a Grã-Bretanha reconheceu a independência dos Estados Unidos 
da América. Os aliados dos norte Americanos foram recompensados: a França recuperou 
algumas ilhas das Antilhas e as feitorias do Senegal e a Espanha recuperou a Florida. 

• Em 1787, George Washington presidiu a Convenção Constitucional. Ali um grupo de eleitores o 
escolheu para ser o primeiro presidente do país. 

• Benjamin Franklin Assinou três documentos principais na criação dos Estados Unidos: a 
"Declaração da Independência", o "Tratado de Paz" e a "Constituição".  

Avaliação e Metacognição  
• Exercício de Metacognição “A personagem e o acontecimento mais importantes” (anexo). 

  

Tabela 24. Plano de aula sobre a Revolução Francesa – aula 3 

A Revolução Francesa - Aula 3 
Turmas: LH1 e LH2                           Data: 14/01/2020            Duração: 100 minutos  
Sumário: Os antecedentes da revolução francesa. As mudanças e as persistências. 
Módulo V O liberalismo – ideologia e revolução, modelos e práticas nos séculos XVIII e XIX 2. A 
Revolução Francesa – paradigma das revoluções liberais e burguesas 
2.1 A França nas vésperas da Revolução 
2.2 Da Nação soberana ao triunfo da revolução burguesa 

Como se encontrava a França nas vésperas da 
Revolução Liberal?  

Conteúdos 
A Revolução Francesa e a revolta da 
burguesia 

Aprendizagens relevantes desejadas 
• Identificar uma revolução como momento de 

rutura e de mudança irreversível de estruturas; 

Conceitos  
Monarquia constitucional, soberania 
nacional, sistema representativo, Estado 
laico, sufrágio censitário. 
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• Compreender o fenómeno revolucionário liberal 
como afirmação da igualdade de direitos e da 
supremacia do princípio da soberania nacional 
sobre a legitimidade dinástica.  

Conceito Metahistórico 
Evidência-multiperspetiva e significância 

Recursos 
Computador, projetor, power point, lápis e 
papel 

Momento 0 – Levantamento de Ideias Prévias 
Os alunos realizaram uma tarefa individualmente com o objetivo de recolher as suas ideias acerca dos 
ideais iluministas no dia 3 de dezembro de 2019. 
Momento 1 – Abertura 
• Os alunos serão desafiados a fazer um breve brainstorming oral segundo as seguintes questões 

de orientação: 
• Terá a Revolução Americana influenciado a Revolução Francesa? 
• Em que medida a Revolução Americana influenciou a Revolução Francesa? 

Momento 1 – Análise de um conjunto de fontes segundo o paradigma de Aula Oficina autónoma.  
• Os alunos serão organizados por grupos de 3 ou 4 elementos e com um guião de orientação 

devem fazer uma análise e discussão de um conjunto de fontes selecionadas. 
• Página 16: fonte 1 “Desigualdades sociais francesas” (Fonte não oficial) e fonte 4 “Os entraves 

sociais à burguesia francesa” (Fonte não oficial) 
• Ideias a extrair:  
• O terceiro estado carregava todas as outras ordens sociais através dos impostos que pagavam; 
• O terceiro estado representava a maioria da população, cerca de 98% e era constituído por um 

subgrupo: a burguesia; 
• A burguesia era um grupo endinheirado, mas socialmente bloqueado para exercer cargos 

públicos. 
• Todo o Terceiro Estado encontrava-se descontente com a desigualdade social da França no 

século XVIII. 
• Página 18: fonte 1 “Défice do orçamento do estado Francês” e fonte 3 “O inverno francês de 

1788 e as suas consequências” (Fonte Oficial) 
• Ideias a extrair: 
• A economia francesa encontrava-se desequilibrada devido aos confrontos da Guerra dos 7 anos e 

pela participação nos confrontos América-Grã-Bretanha; 
• A instabilidade climatérica influenciou a produção agrícola o que levou à escassez alimentar. 
• Quebra na produção manufatureira e a quebra de rendimentos levou ao aumento do 

desemprego. 
• O aumento dos preços dos bens de primeira necessidade acentuou o clima de tensão. 
• Página 20: fonte 1 “Propostas de Turgot, em 1776” (Fonte oficial) e fonte 2 “Posição do clero e 

na nobreza” (Fonte oficial) 
• Ideias a extrair: 
• Quem foi Turgot? Ministro que desenvolveu uma medida de igualdade de pagamento da corveia 

real. Representativo dos princípios do liberalismo económico em França. Terá sido bem acolhida 
esta medida? Os impostos recaem sobre os mais pobres (súbditos). 

• Os grandes proprietários estão isentos. Mas não são eles mais capazes de pagar? Não seriam as 
contribuições deles maiores? 

• A igualdade era perigosa, pois poderia trazer desordem (e perda de poderes). 
• Pretendia-se a igualdade tributária, seria mais benéfica para o Estado, segundo propostas de 

alguns ministros das finanças e economistas como Necker, Calonne e Brienne  
• Pretende-se que em grupo, através de análise oral e registo escrito, consigam compreender a 

situação social, económica e política nas vésperas de 1789. 
Momento 2 – Análise das fontes 3 A e 3 B “A tomada da Bastilha e o Grande Medo”, pág. 22 
• Os alunos serão desafiados a ler os documentos (A não oficial e B oficial) responder oralmente às 

seguintes questões:  
• Qual é a diferença entre o documento A e o B? 
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• Qual será o mais válido para analisarmos o arranque da Revolução Francesa? 
• Em que medida uma prisão podia representar o absolutismo régio? (só havia 7 presos) 
• Que multidão é a referida no documento B? 
• Que motivos têm a multidão para estar firme na sua vontade e no seu ódio? 
• Pretende-se que os alunos compreendem a diferença entre uma fonte oficial e não oficial. Ambas 

podem ajudar-nos a fazer leituras de um acontecimento histórico. A prisão da Bastilha era um 
símbolo do poder absoluto pela centralização de poderes que o rei tinha, nomeadamente o poder 
judicial e pela facilidade com que mandava prender, por vezes sem prova.  

Momento 3 – Análise da “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, fonte 1, pág. 24 
• Os alunos serão desafiados a ler, parágrafo por parágrafo e responder às seguintes questões: 
• O título remete-nos desde logo para que ideias? 
• 1.º parágrafo: 
• Qual é o objetivo principal com a redação desta Declaração? 
• Qual terá sido a ordem social que mais motivou a elaboração desta declaração? 
• Parágrafos seguintes: 
• Relacionem cada artigo com uma ou 2 palavras. 
•  Pretende-se que os alunos identifiquem a burguesia como a ordem que teve um papel mais ativo 

durante esta revolução. Das ideias que os alunos vão partilhar da leitura e análise deste excerto 
no quadro surgirá uma tabela semelhante a esta: 

• Com este esquema no quadro os alunos serão novamente questionados oralmente: 
• Qual dos artigos é o mais importante? 
• Qual terá sido a inspiração? 
• Qual é que se adapta à nossa sociedade? 
• Qual é que não faz sentido na nossa sociedade? 
• Quais as mudanças introduzidas, com a Declaração, nomeadamente para a Monarquia francesa? 
• Pretende-se que os alunos identifiquem os princípios iluministas refletidos na Declaração. 

Analisaremos a significância que os alunos atribuem a cada artigo e se são, ou não, ajustáveis à 
sociedade atual. 

Momento 4 – Análise fonte 2, pág. 26 “Os cidadãos ativos” 
• De modo a compreender o breve funcionamento da Monarquia Constitucional (1791-1792) os 

alunos devem responder oralmente às seguintes questões:  
• Qual é o órgão de poder para o qual os habitantes podem votar para escolher eleitores? 
• Quem pode votar? 
• Quais são os critérios exigidos? 
• Este é um tipo de sufrágio universal? 
• Pretende-se que os alunos compreendem a diferença entre o sufrágio universal e o censitário. 

Que os critérios voltam a restringir o acesso ao voto. Esta limitação não abrandará os 
movimentos revolucionários e por isso a Monarquia Constitucional não durará muito tempo. 

Momento 5 – Análise da fonte 1, pág. 30 “Os Sans-cullotes” 
• O panfleto relativo aos Sans-cullotes representa um lado dos revoltosos mais radicais. Os alunos 

serão questionados oralmente:  
• Quem eram os sans-cullotes? 
• Como se apresentavam? 
• O que faziam profissionalmente? 
• A forma como se apresentavam permite-nos deduzir o quê? 
• Qual era o objetivo da reunião noturna? 
• Pretende-se que os alunos compreendam que os Sans-cullotes eram operários, artífices, 

membros do 3.º Estado, com rendimentos modestos que procuravam conquistar a igualdade 
política e económica através da República. Este grupo conseguiu ver aprovadas algumas medidas 
sociais que beneficiaram os mais carenciados da sociedade. 

Síntese 
• Levantamento dos principais acontecimentos. 
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Tabela 25. Plano de aula sobre a Revolução Francesa – aula 4 

A Revolução Francesa - Aula 4 
Turmas: LH1 e LH2                           Data: 16/01/2020            Duração: 50 minutos 
Sumário: A Revolução Francesa como espelho da revolução burguesa.  
As formas de organização política da monarquia constitucional, até ao império. 
Módulo V O liberalismo – ideologia e revolução, modelos e práticas nos séculos XVIII e XIX 2. A 
Revolução Francesa – paradigma das revoluções liberais e burguesas 
2.1 A França nas vésperas da Revolução 
2.2 Da Nação soberana ao triunfo da revolução burguesa 

A França um local de mudança ou de recomeços 
governativos?  

Conteúdos 
A Revolução Francesa e a revolta da 
burguesia 

Aprendizagens relevantes desejadas 
 
• Identificar uma revolução como momento de 

rutura e de mudança irreversível de estruturas; 
• Compreender o fenómeno revolucionário liberal 

como afirmação da igualdade de direitos e da 
supremacia do princípio da soberania nacional 
sobre a legitimidade dinástica.  

Conceitos  
Monarquia constitucional, soberania 
nacional, sistema representativo, Estado 
laico, sufrágio censitário. 
Conceito Metahistórico 
Significância 

Recursos 
Computador, projetor, power point, 
telemóvel, lápis e papel 

Momento 1 – Abertura 
• Os alunos serão desafiados a fazer um breve brainstorming oral segundo as seguintes questões 

de orientação: 
• Como se encontrava a França nos finais do século XVIII? 
• A Revolução Francesa trouxe mais mudanças ou permanências? A que níveis? 

Momento 2 – Quem é quem? – Robespierre, fonte 5, pág. 30 
• Os alunos serão desafiados a uma pesquisa breve, feita a pares, através do telemóvel sobre 

Robespierre. No tempo de 6 minutos cada dupla tem que escrever no quadro uma informação, 
não repetida, sobre o presidente do grupo dos Jacobinos. 

• Pretende-se que os alunos reúnam informação sobre o terror vivido no período da República 
popular que terminou com o início do Diretório. 

Momento 3 – Análise da fonte 1, pág. 31 “A Constituição do Ano III (1795)” 
• Os alunos serão desafiados responder às seguintes questões oralmente: 
• Na questão do voto qual a maior diferença entre a Constituição de 1795 e a de 1791? (idade) 
• Na questão do voto qual a semelhança entre esta Constituição e a de 1791? 
• O poder executivo era exercido por quem? 
• Relembrando os ideais iluministas, onde estão refletidos? (expressões do texto) 
• Pretende-se que os alunos compreendam que as semelhanças são maiores do que as diferenças, 

mas o poder executivo está entregue a 5 diretores da burguesia moderada. Inicia-se assim o 
período do Diretório (1795-1804). 

Momento 4 – Análise da fonte 2, pág. 32 “A Crise económica” 
• Os alunos serão desafiados responder às seguintes questões oralmente: 
• Que tipo de ambiente se vivia em França? 
• Como estava a situação económica? 
• Como estava o ambiente civil? 
• O que podemos concluir desta fonte? 
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• Pretende-se que os alunos compreendam que a crise económica continuava e que a população 
mantinha-se descontente. Este clima de tensão levou ao fim do Diretório e ao início do 
Consulado. 

Momento 5 – Quem é quem? – Napoleão Bonaparte, fonte 3, pág. 32 
• Os alunos serão desafiados a uma pesquisa breve, feita a pares, através do telemóvel sobre 

Napoleão. No tempo de 6 minutos cada dupla tem que escrever no quadro uma informação, não 
repetida, sobre este general. 

• Pretende-se que os alunos reúnam informação sobre a forma como Napoleão chegou a cônsul, 
passou a cônsul vitalício e de proclamou imperador. 

Síntese 
• Levantamento dos principais acontecimentos. 
• Projeção de uma imagem de Luís XVI e de Napoleão. Os alunos devem encontrar a maior 

semelhança entre ambos. 
• Exercício de Metacognição sobre a revolução francesa “A personagem e o acontecimento mais 

importantes” 
• Exercício de Metacognição final (revoluções americana e francesa). 

 


