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Resumo
Vivemos numa sociedade fervilhante. Sabemos que temos de estar informados.
Sabemos que, por vezes, a informação que nos chega não é a mais factual. E também
sabemos que a aposta na literacia mediática é a chave para uma participação em sociedade
de forma esclarecida. Hoje em dia, não basta saber apenas ler, escrever e contar. A título
de exemplo, elencamos a análise e a comparação como competências necessárias a
qualquer pessoa que lide com informação, comente um post numa rede social, ou seja ela
mesma uma produtora de informações. Desse modo, já instituições internacionais como
a União Europeia ou a ONU começaram a alertar para a necessidade de investimento na
área de educação para os media. Partindo desta panorâmica, propomo-nos a aplicar um
“programa” de literacia mediática a duas turmas de 12.º ano. Ao nível teórico, abordamos
aquilo que a ciência considera ser a literacia mediática, conjugando as visões de vários
autores para tal. Olhamos para o enquadramento legislativo, nacional e europeu sobre esta
questão, e estabelecemos a relação entre a literacia mediática e o exercício de uma
cidadania esclarecida por parte dos mais jovens. Na componente prática, criamos e
aplicamos um conjunto de três exercícios que têm como espinha dorsal o Programa de
História A, sempre com a finalidade de estimular o pensamento crítico dos estudantes.
Finalmente, nas considerações finais desenvolvemos a nossa definição de literacia
mediática e sugerimos perspetivas de investigação desta temática.

Palavras-chave: Literacia Mediática; Fake News; Cidadania; Pensamento Crítico
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Abstract
We live in a buzzing society. We know we must be informed. We know that
sometimes the information that comes to us is not the most factual one. And we also know
that betting on media literacy is the key to enlightened participation in society. Nowadays,
it is not enough to just read, write and count. By way of example, we list analysis and
comparison as necessary skills for anyone dealing with information, commenting on a
post on a social network, that is, an information producer herself. As such, international
institutions such as the European Union or the UN have begun to warn of the need for
investment in media education. Based on this overview, we propose to apply a media
literacy program to two 12th grade classes. At the theoretical level, we approach what
science considers to be media literacy, combining the views of various authors to do so.
We look at the national and European legislative framework on this issue and establish
the relationship between media literacy and the exercise of enlightened citizenship by the
young. In the practical component, we create and apply a set of three exercises that have
as their backbone the History Program A, always with the purpose of stimulating the
students' critical thinking. Finally, in the final considerations we develop our definition
of media literacy and analyze the future of this theme.
Keywords: Media literacy; Fake News; Citizenship; Critical Thinking.
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Introdução
“O mundo atual coloca desafios novos à educação. O conhecimento científico (…) desenvolvese a um ritmo de tal forma intenso que somos confrontados diariamente com um crescimento exponencial de informação a uma escala global (…) A escola, enquanto ambiente propício à aprendizagem e ao desenvolvimento de competências, tem que se ir reconfigurando para responder às
exigências destes tempos (…) de mudanças aceleradas1”

O presente Relatório de Estágio está incluído na avaliação da Unidade Curricular
de Iniciação à Prática Profissional, prevista no plano de estudos do segundo ano do Mestrado em Ensino de História no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, que
ocorreu no ano letivo de 2018/2019, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e
na Escola Secundária Inês de Castro, em Vila Nova de Gaia.
Ao longo do nosso percurso académico e pessoal, a questão da difusão das informações veiculadas pelos meios de comunicação social, as suas possíveis interpretações e
impactos na sociedade sempre nos despertaram interesse.
Nas últimas décadas, tem-se desenvolvido uma tendência para ligar a literacia mediática com os programas curriculares escolares, justificando-se esta ação com as exigências da sociedade do século XXI (Vilhena A. S., 2018, p. 84). A este facto, alia-se a exposição que crianças e adolescentes têm à informação mediática que, inevitavelmente,
acaba por se tornar um agente de socialização2. Os meios de comunicação social, na sociedade do século XXI, são capazes de influenciar o comportamento das massas ao nível
dos valores, normas e padrões de comportamento. Andreia Vilhena, na sua Tese de Doutoramento intitulada A literacia mediática: proposta de programa de formação, serve-se
de Jacques Mousseau para afirmar que “na sociedade moderna, as comunicações de massas podem ser meios importantes de controlo social, sob aspetos estáticos (conformismos)
ou dinâmicos” (Vilhena A. S., 2018, p. 28). Esta ideia encaminha-nos para a abordagem
do conceito “cultura de massas”, que teve o seu aparecimento na época da industrialização, uma vez que a sociedade permitiu que a comunicação tomasse esse “novo sentido”
(Vilhena A. S., 2018, p. 33). Associada ao conceito de cultura de massas está também

1
2

(Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 2017, p. 7)
(Hobbs, 2007) in (Vilhena A. S., 2018, p. 84)
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associado o de “padronização”. A partir daí, podemos estabelecer a relação entre a influência que uma ideia pode ter sobre determinado grupo da sociedade.
Merecem também destaque as novas práticas de comunicação, nomeadamente o
aproveitamento da tecnologia que, a partir da década de 50 do século XX, suprimiu consideravelmente as problemáticas ligadas ao tempo e à distância do acesso à informação.
Hoje em dia, o jornalismo tomou partido da Internet e das redes sociais para a difusão da
informação. Vilhena, caracteriza este fenómeno dizendo que esse jornalismo na Internet
tem um prazo limite de publicação que é “imediato, o aqui-agora” (Vilhena A. S., 2018,
p. 38). Esta característica acarreta os seus riscos, nomeadamente, a falta de confirmação
junto das fontes ou o comprometimento da qualidade do trabalho. Orientando esta ideia
para o tema deste trabalho, surge a necessidade de a ilustrar com um exemplo claro em
que foi transmitido um erro histórico numa notícia. No site da SIC Notícias somos informados, no dia 20 de outubro, que “Os Estados Unidos vão a retirar-se de um tratado sobre
armas nucleares assinado com a Rússia durante a Guerra Fria3”. No entanto, na página
deste canal de informação na rede social Instagram é veiculada a informação que o Tratado de Washington foi assinado ainda antes da Guerra Fria. Temos, então, o mesmo canal
de informação a veicular informações diferentes sobre a mesma notícia, o que é bem caracterizador do “aqui-agora” que é exigido aos meios de comunicação social. Somos aí
confrontados com dois problemas, na lente de Vilhena: o primeiro prende-se com a necessidade de publicar notícias depressa, primeiro que todos, o que pode levar a uma análise menos cuidada dos conteúdos; a segunda está ligada à “vida própria” que uma notícia
ganha após ser publicada e que, em caso de necessidade de correção, essa informação não
chegará a todas as pessoas que leram a primeira versão desse texto jornalístico.
Deste modo, este relatório de estágio tem como objetivo a aplicação de exercícios
onde seja aliado o trabalho de competências de literacia mediática com as competências
previstas Programa Curricular de História A para os alunos do 12.º ano. O trabalho dos
alunos tem como eixo central a promoção do espírito crítico, através de textos e conteúdo
jornalístico que abordem temáticas ligadas à disciplina de História A.

3

Disponível em: https://bit.ly/2CqGQh9. Consultado a 20/12/2018.
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Este relatório está dividido 4 capítulos, sendo o primeiro Quem conta um conto,
acrescenta um ponto!, uma abordagem teórica ao tema do relatório dividida em quatro
partes. Na primeira parte, “(In)definição de Literacia Mediática” está exposto o resultado
da pesquisa efetuada com o objetivo de construir e perceber o que é a literacia mediática.
Na segunda parte, “Literacia Mediática e as Fake News”, procuramos a relação entre estes
dois conceitos, destacando o facto que o segundo conceito é recente, embora o fenómeno
não o seja. Na terceira parte, “O que é que vem de Lisboa e Bruxelas – Legislação”, é
feita a exposição daquilo que está previsto nos documentos oficiais portugueses e europeus relativamente à literacia mediática. Finalmente, em “Os jovens e os textos jornalísticos: o exercício da cidadania”, estabelecemos a relação entre pôr em prática as competências de literacia mediática e o exercício de uma cidadania esclarecida e interventiva.
No segundo capítulo, Contextualização da intervenção, é realizada uma pequena
apresentação da ESIC, bem como a descrição da amostra em que incide a parte prática
deste relatório.
No terceiro capítulo, encontra-se o Enquadramento Metodológico, onde está feita
a contextualização deste relatório, bem como a descrição e análise de um inquérito realizado aos alunos intitulado “Os jovens e os media”.
A quarta parte do relatório, Mãos à obra! – Enquadramento Prático, é composta
por três partes que corresponde aos exercícios realizados com os alunos. Com o objetivo
de dar a este trabalho um cunho de variedade, os três exercícios têm uma construção
diferente, tanto por parte do professor estagiário, bem como diferentes formas de execução, por parte dos alunos.
Finalmente, encontramos a conclusão e os anexos do relatório. Na primeira parte
expomos as principais ideias desenvolvidas com a realizadas com este trabalho e nos anexos encontramos as informações que auxiliam a leitura deste relatório.
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Capítulo 1. Quem conta um conto, acrescenta um ponto!
Welcome to a new kind of tension
All across the alienation
Where everything isn't meant to be ok
Television dreams of tomorrow
We're not the ones meant to follow
For that's enough to argue4.

1.1. (In)definição de Literacia Mediática
“[Literacia Mediática é] efetivamente um conceito em expansão” 5

A citação presente no início deste subcapítulo lança o mote para a abordagem a
este conceito. Seguindo o pensamento de Andreia Vilhena surge a necessidade de analisar
o conceito em duas partes: primeiramente abordaremos o conceito de literacia e só depois
o de literacia mediática. Percebe-se claramente que “literacia” é um conceito demasiado
lato, pois é compreendido pela aplicação prática de conhecimentos relativos a uma qualquer temática. Desse modo, é possível uma adaptação do termo a diferentes contextos,
como por exemplo os tecnológicos e económicos (bundle of literacies6). A este conceito
não se aplica apenas a competência de leitura, escrita e cálculo, mas também deve ser
ligado à operacionalização de “conhecimentos sobre o meio que nos rodeia, desde a tecnologia, a Internet, os Media e a saúde”, ou seja, o “saber-fazer algo” (Vilhena A. S.,
2018, p. 74).
Importa, para este Relatório de Estágio, incluir algumas informações sobre aquilo
que hoje se considera que são os media. Vítor Reia-Baptista define os meios de comunicação de massas como o conjunto “variado e multifacetado de estruturas informativas e
comunicativas dirigidas a audiências massivas, ou seja, não individualizadas”. O estudo
A Desinformação – Contexto Europeu e Nacional da ERC – Entidade Reguladora para a
Comunicação Social – identifica os meios de comunicação social como todos aqueles que
“estão devidamente registados junto do regulador” (Pereira, Puga, & Azevedo, 2019, p.

4

(Armstrong, 2004)
(Vilhena A. S., 2018, p. 74)
6
(Firestone,2008) in (Vilhena A. S., 2018, p. 74). Podemos ainda utilizar os termos “multiliteracias” (Selber,
2004) e “novas literacias” (Kist, 2005).
5
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32), referindo-se que este facto é, só por si, um elemento que contribui para a credibilização dos conteúdos transmitidos por esses órgãos. No entanto, a Entidade refere que esta
questão não é tão linear quando se somam as redes sociais: quando os conteúdos não
provêm de um órgão de comunicação social, mas sim de sítios que se assemelham a tal,
sendo colocada a questão se deve competir ao regulador esses serviços.
Segundo Andreia Vilhena, existe já um consenso na comunidade científica relativo ao conceito de literacia mediática. “capacidade de aceder, analisar, avaliar e criar
mensagem em diversas formas7”. Desconstruir a mensagem dos meios de comunicação
social é, na visão de Martens (2010), uma ação que só se completa quando se possui um
conhecimento da realidade de um determinado meio, como por exemplo, a economia de
um país. James Potter (1998) acrescenta a esta ideia a necessidade de construção de estruturas de conhecimento ao longo da vida, aliado ao conhecimento do funcionamento da
indústria dos media e do seu impacto no mundo. Uma visão diferente é defendida pelas
autoras de Literacia para os Média e Cidadania Global: Caixa de Ferramentas: primeiramente, afirma-se que não há um consenso entre a comunidade científica para a construção de uma definição de literacia mediática, apesar disso, a preocupação em dar suporte
e ferramentas de apoio aos cidadãos para não se tornarem consumidores passivos de informação é um ponto em comum em todas as publicações sobre este tema (Oliveira &
Caetano, 2017, p. 17). No entanto, no módulo 1 da obra, as autoras afirmam que “questionar os média, (…) saber melhor como funcionam para conseguir ser uma agente ativo
ou produtor de média” (Oliveira & Caetano, 2017, p. 56) é também uma das possíveis
definições de Literacia Mediática. Essa atividade terá de ser executada com sentido e
consciência. Ainda na área da definição do conceito de literacia mediática, destacamos
Ana Silveira que, no seu artigo A Educação para os Media: uma abordagem teórica
acerca do conceito e da sua aplicação no contexto educativo, se serve de Manuel Pinto
para afirmar que estamos perante uma questão que, além de terminológica, é também
conceptual, uma vez que ao abordar a literacia mediática, mais do que educar para os
media, estamos a “educar para a comunicação8”. Referencial de Educação para os Media

7
8

(Aufderheide, 1993; Christ & Potter, 1998) in (Vilhena A. S., 2018, p. 78)
(Pinto, 2003) in (Silveira, 2011, p. 799)
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para a Educação Pré-escolar, o Ensino Básico e o Ensino Secundário é um documento
publicado pelo Ministério da Educação e Ciência no ano de 2014 e que, na sua introdução,
define a literacia mediática, ou “Educação para os Media” (Pereira, Pinto, Madureira,
Pombo, & Guedes, 2014, p. 5) como um processo pedagógico que tem como objetivo dar
aos cidadãos as capacidades para agirem crítica e interventivamente na sociedade, envolvendo as possibilidades e condições no acesso aos equipamentos e aplicações tecnológicas, a diversidade e modalidade no uso dos media. As capacidades que se pretendem facultar estão ligadas à procura, avaliação, seleção da informação/ conteúdo mais relevante.
Embora o documento seja destinado a um público que frequenta o ensino pré-escolar,
básico e secundário, os seus autores afirmam que a educação para os media deve ter um
objetivo de longo prazo, embora se refira que, ao ser aplicada a um público jovem, existem mais possibilidades de responder positivamente aos desafios ligados à quantidade e
diversidade de informação que recebemos hoje em dia. Ana Gil, no artigo Literacia e
Cultura de Massas: um binómio possível?, aborda o tema como “literacia para a informação” (Gil, 2011, p. 145), que neste Relatório de Estágio, pode ser considerado sinónimo
de Literacia Mediática. A possibilidade é facultada pela exposição da informação relativa
aos objetivos da literacia da informação: “dotar o público de instrumentos de análise e
capacidade crítica sobre o que lhe é apresentado pelos meios de comunicação social 9”.
Atingir esses objetivos é possível através de duas vias: desenvolver a capacidade de análise das notícias e ter conhecimento dos instrumentos que os jornalistas dispõem para
tornar o produto informativo mais credível e correto. O da ERC, intitulado Educação
para os Media em Portugal – Experiências, atores e contextos, refere que as teorias que
influenciam a concetualização do termos “literacia mediática” advêm da área das ciências
da comunicação (Pinto, Pereira, Pereira, & Ferreira, 2011, p. 22), no entanto também é
mencionada a importância da perspetiva pedagógica, ligada à abordagem deste assunto
em sala de aula, que tem sido importante na divulgação desta temática. Este estudo estabelece as “orientações” para a literacia mediática, sendo elas três: a proteção, que tem

9

Ibidem.
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associada a ideia de que o espectador10 é indefeso, influenciável e vulnerável em relação
aos conteúdos mediáticos, sendo feitas propostas que incluem estratégias de prevenção
de modo a proteger o espectador (Pinto, Pereira, Pereira, & Ferreira, 2011, p. 28). Outra
orientação que está presente no estudo está intimamente ligada ao espaço escolar, denominando-se “Modernizadora ou tecnológica” (Pinto, Pereira, Pereira, & Ferreira, 2011,
pp. 28-29). Esta faceta tem origem nos programas governamentais que têm como objetivo
a difusão das tecnologias nas escolas. Os autores servem-se de Manuel Pinto para chamar
à atenção para a redução do fator técnico que está associada a esta “deriva tecnológica”
(Pinto, Pereira, Pereira, & Ferreira, 2011, p. 29) presente na educação em Portugal. Justificar esta afirmação parece-nos difícil, mas “se a implantação e o uso de tecnologias de
informação e comunicação trouxessem consigo a Educação para os Media como que por
decorrência inevitável, não teríamos neste momento motivos de preocupação 11”. Após
reflexão, percebe-se que o acesso às tecnologias não pode ser considerado uma garantia
de exercício de cidadania esclarecida. Estas orientações, baseadas naquilo a que os autores do estudo apelidaram de “mediocentrismo” encaminham-nos para uma terceira: a orientação “capacitadora”, desta vez analisada numa visão sociocentrista em que os media,
e tudo o que a eles está associado, são analisados como construções sociais, ou seja, considera-se que os espectadores podem tirar proveito da sua utilização, no entanto, o apoio,
o incentivo, a orientação e a mediação são essenciais. Belinha de Abreu, caracteriza a
Literacia Mediática como um “processo contínuo de aprendizagem” (Abreu, 2011, p.
499), podendo assim complementar as informações acima expostas.
Apesar de, na maioria das vezes, não serem pensados com uma finalidade pedagógico-didática, verificam-se momentos em que os meios de comunicação social contribuem para a nossa formação dos estudantes, seja como ponto de partida na pesquisa de
temáticas, seja como consolidação de conhecimentos ou confirmação de questões que nos
surjam no dia-a-dia, estando esta forma abordar os media presente em contexto escolar,
através da sua utilização como recurso (Pinto, Pereira, Pereira, & Ferreira, 2011, p. 30).

10

No estudo, os autores utilizam a palavra “criança” (Pinto, Pereira, Pereira, & Ferreira, 2011, p. 28). Neste
relatório de estágio consideramos que a palavra “espectador” é mais abrangente quando nos queremos
referir às pessoas que consomem conteúdos mediáticos.
11
(Pinto, 2003) in (Pinto, Pereira, Pereira, & Ferreira, 2011, p. 29).
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As formas de transmitir conhecimentos, neste caso históricos, são diversas, verificandose desde séries, programas e rábulas humorísticos. O caso de “RTP Ensina12” é um excelente exemplo de compilação de materiais produzidos pelo grupo RTP ao longo de oito
décadas, estando disponíveis recursos de vários tipos para diferentes áreas de estudo, entre as quais se destaca a História. Também desse grupo de mass media, surgem as séries
“Conta-me como Foi” (2006) e “Depois do Adeus” (2012), a título de exemplo, que retratam momentos da História de Portugal, sendo a primeira marcada pelos “modo de viver
e pensar de uma sociedade ainda fechada sobre si, os papéis e as ambições sociais [dos
homens e das mulheres], de jovens e idosos, [dos] tabus de uma época e a gradual e desconfiada abertura a novas mentalidades13” entre 1968 e 1974, e a segunda inspirada pelo
“maior êxodo da história do povo português, rumo a uma terra (…) que chamavam então
de "Metrópole"14”, passada no ano de 1975. Programas dedicados a momentos da História
de Portugal, foram também produzidos, nomeadamente “História Essencial de Portugal”
apresentado como “uma série de doze episódios, em que o professor José Hermano Saraiva, apresenta a História de Portugal desde as mais remotas origens à atualidade 15” e
“Abandonados”, uma rubrica da SIC que aborda “locais que já foram importantes na vida
dos portugueses, que têm uma história para contar e em que o passado é uma imagem
muito diferente do presente feito de destruição e vandalismo16”. No que toca às rábulas,
é necessário ter em conta que o objetivo primeiro das mesmas é a transmissão de uma
história que divirta a audiência; no entanto, a utilização de conteúdos históricos para esses
fins é prova de que os meios de comunicação social têm a versatilidade necessária para a
sua abordagem. Neste âmbito, é exemplo a “Mixórdia de Temáticas”, transmitida pela
Rádio Comercial a 26 de setembro 201217, em que se aborda a importância da personagem
Batman em certos momentos da história de Portugal, como por exemplo o fim do Feudalismo e a Revolta da Maria da Fonte. Os autores de Educação para os Media em Portugal:
experiências, atores e contextos servem-se de David Buckingham para afirmar que

12

Disponível em: https://bit.ly/2UFgCyf. Consultado a 17/03/2019.
Disponível em: https://bit.ly/2HzgJrg. Consultado a 17/03/2019.
14
Disponível em: https://bit.ly/2UGzs7Y. Consultado a 17/03/2019.
15
Disponível em: https://bit.ly/2TcGDDk. Consultado a 17/03/2019.
16
Disponível em: https://bit.ly/2Fj7kSf. Consultado a 17/03/2019.
17
Disponível em: http://tinyurl.com/y3z3kyzz. Consultada a 14/04/2019.
13
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“aprender através dos media não é o mesmo que aprender acerca dos media” (Pinto,
Pereira, Pereira, & Ferreira, 2011, p. 30), uma vez que estes são muitas vezes utilizados
apenas para ilustrar ou explicar um conteúdo programático.
Hoje em dia, a literacia mediática não pode ignorar os avanços tecnológicos e o
seu impacto na vida das pessoas, sendo sempre utilizada numa lógica de defesa dos efeitos
negativos dos mass media. Vítor Reia-Baptista refere que os meios de comunicação social
estão colocados perante “enormes desafios” (Reia-Batista, 2011, p. 50) que estão ligados
à sua natureza e à sua função na sociedade, sendo a televisão o meio mais desgastado e
com maiores dificuldades em acompanhar as mudanças. Esse aspeto é desenvolvido por
Carlos Canelas que, no seu artigo Os Efeitos da Convergência nos Media Noticiosos,
refere que as alterações pelas quais os meios de comunicação de massas estão a atravessar
afetam todas as suas dimensões, desde a tecnológica, passando pela empresarial, e afetando até, a dos conteúdos noticiosos. Este processo é designado de “convergência”
(Canelas C. , 2011, p. 127). Apesar de este fenómeno não ser novo, sendo já abordado
desde a década de 70 do século XX, a sua definição “não é tarefa fácil” (Canelas C. ,
2011, p. 128). Sendo ambíguo, dinâmico e multidimensional, o autor apresenta várias
definições possíveis, estando a primeira ligada à “integração de redações noticiosas”
(Canelas C. , 2011, p. 129). De seguida, o autor serve-se de Henry Jenkins para mencionar
o fluxo de conteúdos distribuídos através de diferentes plataformas, cooperação entre
mercados mediáticos e o comportamento dos públicos para caracterizar a convergência.
Este fator, na sua dimensão tecnológica, reflete-se nas “profundas transformações (…)
nos processos de produção e difusão dos media noticiosos” (Canelas C. , 2011, p. 130);
na sua dimensão empresarial, uma vez que os empresários ligados a este ramo aproveitam
este processo com uma forma de “descobrirem e desenvolverem novos modelos de negócio18” (Canelas C. , 2011, p. 131); ao abordar a dimensão profissional, o autor liga este
conceito ao de polivalência, referindo que os jornalistas tem, cada vez mais, a necessidade

18

Caracterizando o caso português, o autor refere a concentração de órgãos de comunicação dos principais media, sendo o Grupo Confina detentor do Correio da Manhã, Destak, Metro, Record e Jornal de
Negócios; o Grupo Media Capital detentor da TVI; a Controlinveste, proprietária do Diário de Notícias,
Jornal de Notícias, 24 Horas, O Jogo, TSF e Sport TV; a Impresa, detentora da SIC e do Jornal Expresso e da
Visão; e o Estado português, detentor de todos os media ligados à Rádio e Televisão de Portugal (Canelas
C. , 2011, p. 132).
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de conceberem os conteúdos noticiosos para diferentes plataformas. É o caso da SIC Notícias e do Jornal de Notícias, por exemplo, que já possuem meios próprios para a partilha
de notícias na rede social Instagram19. Na dimensão dos conteúdos noticiosos, o processo
de convergência realiza-se em conjunto com as diferentes plataformas, nomeadamente a
constante atualização dos factos, que é em grande parte justificada com as características
da audiência: os consumidores exigem uma “informação noticiosa constantemente atualizada” (Canelas C. , 2011, p. 134). Finalmente, a dimensão da relação com a audiência,
está ligada às informações explicitadas na abordagem à dimensão dos conteúdos noticiosos.
Os avanços tecnológicos são também abordados por Renee Hobbs (2011) e Sonia
Livingstone (2017): o primeiro autor estabelece uma relação entre os tempos atuais e a
literacia mediática e digital; a segunda autora serviu-se da Internet para estudar a aplicação prática de conceitos de literacia mediática e o seu desenvolvimento, concluindo que
se devem aplicar competências individuais para a desconstrução dos conteúdos dos novos
media. A importância da tecnologia aportou a utilização de novas nomenclaturas, que em
alguns casos, permite que qualquer cidadão possa participar e produzir informação. “Se
testemunhou um acontecimento de relevância informativa, tire fotos ou faça um vídeo e
envie-nos20” é a frase que aparece na página de “Eu vi” da TVI, que oferece aos telespetadores a possibilidade de enviar conteúdos informativos a fim de serem utilizados nas
reportagens da estação televisiva. Esta relação umbilical entre literacias digital e mediática necessita escrutínio mais aprofundado neste Relatório de Estágio: Em Educação para
os Media em Portugal – Experiências, atores e contextos é referido que os autores que
abordam a literacia digital colocam “a tónica na produção e não na receção” (Pinto,
Pereira, Pereira, & Ferreira, 2011, p. 23), ou seja, está presente uma dinâmica consumo/produção por parte dos utilizadores. Os seus autores partilham a opinião de Geneviève Jacquinot no momento de definir as literacias: não há necessidade de distinção entre
literacia mediática e digital. O importante é saber ao que é que nos estamos a referir
19

Instagram da SIC Notícias, disponível em: https://bit.ly/2C5FjN8. Consultado a 17/03/2019. No momento de consulta possuía cerca de 126 833 seguidores.
Instagram do Jornal de Notícias, disponível em: https://bit.ly/2EJwI4p. Consultado a 17/03/2019. No momento de consulta possuía cerca de 74 948 seguidores.
20
Disponível em: https://bit.ly/2TbaLPx. Consultado a 17/03/2019.
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quando se abordam estes temas21. Conjugar a visão de Jacquinot com a da Recomendação
sobre literacia mediática no ambiente digital para uma indústria audiovisual e de conteúdos mais competitiva e uma sociedade do conhecimento inclusiva, publicada em 2009,
pela Comissão Europeia, permite aos autores definir a educação para os media como utilização de competência, capacidades e conhecimentos ligadas ao “acesso, uso esclarecido, pesquisa e análise crítica dos media, bem como as capacidades de expressão e de
comunicação através desses mesmos media” (Pinto, Pereira, Pereira, & Ferreira, 2011, p.
24). Neste âmbito, merece destaque a caracterização do fluxo de informação que recebemos hoje em dia que Belinha de Abreu faz no seu artigo intitulado Literacia dos Media,
Redes Sociais e Ambiente Web 2.0, ao servir-se de Thomas Tufte e Florencia Enghel22
para explicitar o lado “esmagador” e capaz de “remodelar os valores tradicionais” dos
media (Abreu, 2011, p. 494).

1.2. A Literacia Mediática e as Fake News
“(…) os média são representações, são construções – não são a realidade23”

Importa referir, em primeiro lugar, que o fenómeno das Fake News ou, se quisermos
ser mais abrangentes, da circulação de informações falsas relativas a um determinado
assunto não é recente, embora seja inevitável estabelecer uma relação entre o advento da
tecnologia aplicada aos meios de comunicação social e a circulação dessas informações,
que chega a mais pessoas cada vez mais rápido. Apesar disso, na Dissertação de Mestrado
O Fact-Checking Luso-Brasileiro: Uma Análise dos Fact-Checkings credenciados no
Brasil e em Portugal pela International Fact-Checking Network, o seu autor situa no ano
de 1864 a menção a esta temática, embora o conceito utilizado fosse o de “boato” e não
de Fake News. A obra de Gordon Allport e Leo Postman intitulada The Psychology of
Rumor, publicada em 1947, referia que boatos são “proposições ligadas aos acontecimentos diários, destinadas a ser aumentadas (…) sem que existam dados concretos capazes
de testemunhar a sua exatidão24”. Quando os autores da obra se referem ao papel dos
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(Jacquinot, 2009) in (Pinto, Pereira, Pereira, & Ferreira, 2011, p. 23)
(Tufte & Enghel, 2009).
23
(Oliveira & Caetano, 2017, p. 57)
24
(Allport & Postman, 1947) in (Cazetta, 2018, p. 18)
22
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boatos na sociedade, referem que “Imaginar uma sociedade sem rumores seria fechar os
olhos para a realidade25”. De seguida, merece destaque a enumeração que o autor da dissertação elabora, numa tentativa de recolher informações sobre a definição de boato26.
Knapp (1944) define boatos como “caso especial de comunicação informal”, em que “não
há verificação oficial e especializada” (Cazetta, 2018, p. 18). Edgar Morin, em 1971, caracteriza os boatos como se fossem um “cancro mental27”, advindos de histórias fantasiosas, preconceituosas e jogos de interesses – sobretudo financeiros – de determinada comunidade. Jean Noel Kapferer, em 1993, desenvolveu também este tema, referindo que
os “boatos são versões inverídicas de determinado assunto28”. No entanto, é necessário
entender os boatos como informação. Aliás, este fenómeno é tratado como o “mais antigo
dos meios de comunicação de massas29”. Luíz Carlos Iasbeck, definiu em 2000, os boatos
como “ondas noticiosas que circulam ao sabor das contribuições coletivas30”. Finalmente,
no ano de 1966, o sociólogo Tamotsu Shiburani referiu que os boatos são fenómenos que
nem sempre são planeados e que, muitas vezes, surgem em função de preconceitos e
ideias presentes numa determinada sociedade. Relativamente a esta temática, merece
ainda destaque a forma de propagação da informação. Cazetta dá como exemplo o assassinato de Jonh F. Kennedy. O crime ocorreu às 12h30 de 22 de novembro de 1963 e o
óbito foi declarado às 13h. Nessa meia hora, 68% da população americana já sabia do
óbito do presidente através de boatos. Às 14h, 92% da população tinha conhecimento do
ocorrido. Metade destes 92% afirmou que não recebeu a informação através dos meios
de comunicação, mas sim através de “boca a boca” (Cazetta, 2018, p. 21). Com isto, podemos estabelecer a ligação entre boatos e informações importantes e ambíguas, apesar
de se tratar de notícias inicialmente não oficiais. No entanto, ao analisar esta dissertação
de mestrado, as minhas atenções vão para o seu segundo capítulo: “As Fake News”
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(Allport & Postman, 1947, p. 47) in (Cazetta, 2018, p. 18)
A exposição dessa informação está intimamente ligada à nossa proposta de definição de Fake News.
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Morin (1971) in (Cazetta, 2018, p. 19). Apesar do texto da desta dissertação se encontrar em português
do Brasil, optamos por alterar para português europeu todas as expressões que possam colocar em causa
o nexo sintático e linguístico desta dissertação.
28
Ibidem.
29
(Kapferer, 1993, p. 35) in (Cazetta, 2018, p. 19)
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(Iasbeck, 2000, p. 12) in (Cazetta, 2018, p. 19)
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(Cazetta, 2018, pp. 29-43). Em primeiro lugar, o seu autor realiza uma pequena contextualização histórica sobre aquilo que podemos traduzir por “notícias falsas”. Interessa-me
expor essa informação, uma vez que terá a função de corroborar a primeira frase deste
capítulo. São referidas as informações fornecidas pelo historiador da Universidade de
Harvard, Robert Darnton, que, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo (Cazetta, 2018,
p. 30), afirma que notícias falsas existem desde o século VI, exemplificando a sua argumentação com o exemplo do historiador grego Procópio de Cesareia que escrevia textos
onde eram expostas mentiras que tinham como objetivo manchar a reputação do imperador Justiniano. Mais exemplos históricos são apontados nesta entrevista, sendo referido
que o “principal difusor [de notícias falsas] foi o italiano Pietro Aretino31”. Em 1522, esse
jornalista ganhou fama ao criar poemas que difamavam os cardeais que pretendiam ocupar o lugar de papa; também durante a Segunda Guerra Mundial, diversas notícias falsas
foram publicadas no Reino Unido sobre a Alemanha de Hitler. Completando esta localização no tempo relativa ao início das notícias falsas/boatos, os autores de As Fake News
numa sociedade pós-verdade: Contextualização, potenciais soluções e análise olham
para o fenómeno numa essência mais alargada e afirmam que “poderão existir, teoricamente, desde o primeiro processo político da humanidade” (Cardoso, et al., 2018, p. 16).
Hoje em dia, a expressão “notícias falsas” foi substituída por “Fake News”, que ganhou
destaque através do aparecimento de material jornalístico em websites clandestinos e em
redes sociais, com a candidatura de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos da
América e com o Brexit. Estes acontecimentos impulsionaram a introdução desta expressão no quotidiano, uma vez que foram manchadas pela divulgação intencional de “informação de alguma forma manipulada ou inverídica, acompanhada sempre por um discurso
de cariz populista” (Cardoso, et al., 2018, p. 16). No caso português, a introdução desta
expressão é resultado do acompanhamento dos processos políticos acima referidos. Fake
News podem ser “notícias falsas que são expostas como se fossem verdadeiras, em formato similar a um noticiário de credibilidade” (Cazetta, 2018, pp. 30 - 31), no entanto,
convém referir que estas nem sempre apresentam o formato de uma notícia embora, ao
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seguir o pensamento do sociólogo Tamotsu Shibutani, percebamos que se assemelham a
tal, uma vez que, ao contrário dos boatos, não se espalham de boca em boca.
A preocupação com a utilização cuidada dos meios de comunicação social não é
um fenómeno do século XXI. Em 1982, foi publicada a Declaração de Grüwald sobre
educação para os media. O documento alerta para a importância dos meios de comunicação social no dia a dia das populações e valorizava a necessidade de preparar as gerações
mais novas para saber lidar com os media. De facto, da “galáxia Gutenberg” passamos à
“galáxia Internet” (Oliveira & Caetano, 2017, p. 56). Desse modo, as autoras de Literacia
para os Média e Cidadania Global: Caixa de Ferramentas referem que, neste momento,
nos encontramos numa “fase de experimentação e de revolução32”, servindo-se de
McLuhan e da sua frase “o meio é a mensagem” para afirmar que meio, forma e tecnologia são “determinantes e limitativos33” da comunicação atualmente. Na conclusão de Os
Efeitos da Convergência nos Media Noticiosos, Carlos Canelas refere-se ao impacto da
convergência nos meios de comunicação social como uma “verdadeira revolução” que
tem impacto em diversas dimensões34 (Canelas C. , 2011, p. 136). A ideia de “revolução”
(Cazetta, 2018, p. 14) é mais desenvolvida por Johnny Póvoa Cazetta, quando se associa
esse termo à forma de “fazer e consumir jornalismo35” atualmente. Um dos aspetos mais
curiosos deste período de “revolução” é a introdução de comentários falsos nas “notícias”
com o objetivo de aumentar a circulação e partilha de conteúdos. Cazetta utiliza o estudo
“The Fake News Machine36”, publicado em 2017, para afirmar que existe um mercado
negro da informação com o objetivo de influenciar as populações. A título de exemplo,
criar um artigo falso de 500 a 800 palavras pode custar 30 dólares.
A citação presente no início deste subcapítulo ilustra a realidade que, geralmente,
não é objeto de reflexão por parte dos públicos: “A informação que recebemos não é a
realidade” (Oliveira & Caetano, 2017, p. 57). Ouvir esta frase parece surpreendente, no
mínimo, mas, após a leitura da sua explicação, percebemos que apenas se está a traçar
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Ibidem.
Ibidem.
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A análise do impacto da convergência nas diferentes dimensões está explicitada neste Relatório de
Estágio em “1.1. (In)definição de Literacia Mediática”.
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Ibidem.
36
(Allcott & Gentzkow, 2017) in (Cazetta, 2018, p. 33)
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uma caracterização da informação que nos é transmitida atualmente. Substitui-se a palavra “realidade” por “representação” e percebe-se que o conteúdo que os meios de comunicação social nos fornecem todos os dias são a “mediação”37 dos acontecimentos por
alguém que partilha e transmite a sua visão, narração e/ou opinião, o emissor, e o público
alvo dessa informação.
Este facto provoca uma nova questão: se entre as pessoas e a realidade estão os
media, existe a possibilidade de influência, ou até manipulação, da informação que chega
até nós? Se sim, quais são as suas motivações? Pensar esta questão implica ter em vista
três aspetos: o primeiro está ligado à confiança das pessoas no jornalismo e nas “notícias
oficiais” (Cardoso, et al., 2018, p. 19), o outro liga-se ao consumo passivo de informação.
O terceiro aspeto, central nesta questão, alia-se ao modelo de negócio das diferentes instituições jornalísticas, ou seja, a criação de notícias com o objetivo de ter o maior número
de clicks possível. Estes títulos noticiosos estabelecem a relação entre as fake news e as
emoções, confirmando-se que são estas notícias que têm o maior número de partilhas
entre os utilizadores das redes sociais, uma vez que possuem uma linguagem sensacionalista e excitante (Cardoso, et al., 2018, p. 19). A esta dimensão económica acrescenta-se
o próprio contexto de comunicação em rede, que é potenciado pelas facilidades de transmissão das informações. Juntam-se também os interesses políticos e ideológicos, que promovem e divulgam informações que acabem por beneficiar os seus interesses.
Como já percebemos, são as redes sociais o grande palco das fake news. Os autores
de As Fake News numa sociedade pós-verdade: Contextualização, potenciais soluções e
análise caracterizam as redes sociais como um espaço “alargado, instantâneo e de partilha
de informação em rede” (Cardoso, et al., 2018, p. 27), que proporciona uma menor distinção entre géneros noticiosos. Merece destaque a menção a tentativas de resolução dos
problemas ligadas à disseminação de fake news por parte das redes sociais. No caso do
Facebook, foram discutidas soluções com vista à seleção externa da informação, ou seja,
basear o feed de notícias de cada página pessoal nas fontes em que o utilizador confia
mais. No entanto, esta decisão pode originar problemas, ao abrir possibilidades à criação
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de uma “bolha” (Cardoso, et al., 2018, p. 28) que isole as pessoas da capacidade de perceber as fontes mais seguras de informação e, assim, fazer a seleção daquilo que mais
lhes interessa. No entanto, este problema origina e reforça atitudes falaciosas, baseadas
em preconceitos que estão presentes no círculo pessoal e nos grupos aos quais cada pessoa
pertence. Na maioria dos casos, esses indivíduos sentem-se legitimados pelo conteúdo
falacioso desses textos jornalísticos. Perante estes factos, é também necessário ter em
conta o imperativo de manter todas as redes sociais como espaços livres de expressão e
divulgação de conteúdos, uma vez que estes espaços são propícios à “derrapagem para
medidas autoritárias face à liberdade de informação” (Cardoso, et al., 2018, p. 29).
A abordagem a este fenómeno pode e tem de ser feita numa perspetiva educacional, uma vez que é necessário ter em conta que muitos dos indivíduos não têm referências
culturais e que, no momento de confrontação com a notícia, não possuem as capacidades
para distinguir o que é verdade do que é mentira. Em As Fake News numa sociedade pósverdade: Contextualização, potenciais soluções e análise é associado o termo de literacia
digital, uma vez que está “relacionada diretamente com o espaço da internet (…) e do
acesso, receção e reprodução de vastos tipos de informação” (Cardoso, et al., 2018, p.
31). Tendo em conta estas informações, importa mencionar os resultados de um estudo
realizado pela organização OberCom, Observatório da Comunicação. Os dados foram
retirados da base de dados da Reuters e são referentes ao território português no ano de
2018. A amostra considera-se representativa da população portuguesa utilizadora de Internet que, segundo dados do Pordata, corresponde a 73,8% da população portuguesa
(Cardoso, et al., 2018, p. 41). Numa primeira parte, os autores abordam as orientações
políticas dos inquiridos38 de modo a compreender os seus mecanismos de acesso a notícias e compreender a importância das redes sociais. Os resultados mostram que 46,6%
dos inquiridos se situa ao centro, sendo que os restantes 53,4% são compostos por respostas onde se percecionou estarem incluídos na esquerda, na direita ou não sabem e/ou
não respondem. Relativamente a “fontes [onde] obteve ou visualizou notícias na última
semana” (Cardoso, et al., 2018, p. 42), com possibilidade de resposta múltipla, a maior
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parte dos inquiridos (74,2%) respondeu que acompanha canais de informação 24 horas39.
A segunda fonte de informação mais utilizada são as redes sociais, com um valor de
63,2%. Podemos, então, concluir que ainda está patente a grande utilização da televisão
como forma de acesso à informação, mas um meio relativamente recente, no caso de
comparação, está logo em segundo lugar. Este valor comprova a importância destes canais de socialização para a partilha de informações de caráter noticioso, onde devemos
relembrar a presença do fenómeno das fake news. Os inquiridos do estudo foram também
questionados acerca da forma de aceder às notícias através da Internet: as redes sociais
surgem em primeiro lugar, com 42,5% das respostas, seguidas das apps noticiosas, pesquisa de um nome “específico de um website em particular num motor de busca”
(Cardoso, et al., 2018, p. 45) e acesso a notícias através de newsletter ou alerta de email,
com 37,5%, 31,7% e 30,9%, respetivamente. Na análise dos dados recolhidos, os autores
do estudo destacam que os inquiridos que colocam um nome específico ligado a uma
notícia revelam, consequentemente, possuírem hábitos de pesquisa de notícias através de
websites. A sexta pergunta do inquérito questiona quais as “redes sociais através das quais
teve acesso a notícias na última semana” (Cardoso, et al., 2018, p. 47). As opções mais
mencionadas são o Facebook, YouTube, Facebook Messenger, WhatsApp, Linkedin, Instagram e Twitter, com 52,4%, 22,4%, 19,5%, 11,2%, 6,9%, 6,4% e 5,4% das respostas,
respetivamente. Observamos então que, no contexto português, a rede mais preponderante é o Facebook. Merece destaque o facto de as duas primeiras redes mais usadas no
acesso à informação criarem algoritmos que acabam por selecionar os conteúdos a apresentar no feed de cada utilizador40. Em sétimo lugar no estudo surge “De que forma(s)
lidou com conteúdos noticiosos no Facebook na semana anterior”. As primeiras quatro
opções mais selecionadas são “Partilhou ou gostou de uma notícia”, com 57,1%, “Clicou
num link para obter mais informação (e.g., de um site noticioso)”, com 51,2%, “Reparou
em títulos ou vídeos noticiosos, mas não clicou para obter mais informação” com 42,7%,
e “Publicou uma notícia” com 16,9%. Percebemos então que, numa rede social que utiliza
algoritmos para apresentar a informação aos utilizadores, mais de metade dos inquiridos
39
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envolvem-se com conteúdos noticiosos (Cardoso, et al., 2018, p. 49). A questão dos algoritmos é abordada na décima primeira pergunta do inquérito: “Como é feita a maior
parte das escolhas sobre que notícias mostrar no seu newsfeed no Facebook?”. A opção
considerada “correta”, “Por análise algorítmica de que histórias poderão interessar o utilizador”, obtém apenas 23,9% das respostas. Os autores do estudo apresentam mais quatro
opções aos inquiridos, sendo elas “Por editores e jornalistas que trabalham para grupos
noticiosos” com 17,3% das respostas; “Ao acaso” com 13,5%; “Por editores e jornalistas
que trabalham para o Facebook” com 10,2% e “Não sabe” com 35,1%. A soma das respostas não corretas revela que 76,1% dos inquiridos não sabem ou responderam incorretamente à questão, o que se revela preocupante, uma vez que está patente um grande
défice de literacia digital, mais concretamente dos processos de escolha da informação,
seja ela noticiosa ou publicitária (Cardoso, et al., 2018, p. 56). Na parte final do estudo,
são apresentadas mais informações ligadas à relação dos inquiridos com a informação.
Merece destaque o grau de confiança nas marcas de comunicação41. De 0 a 10, o valor
médio das marcas em análise é de 6,91, sendo o valor mais elevado atribuído à RTP (7,48)
e o mais baixo atribuído ao Correio da Manhã (4,96). No que toca à “concordância em
relação à confiança em notícias” estão presentes duas frases que facilmente se relacionam
com o conceito de fake news: “Confio em notícias a maior parte das vezes” e “Confio nas
notícias que consumo a maior parte das vezes”. A estas afirmações, 62,1% e 62,2% dos
inquiridos responderam “concordo”. Os autores de As Fake News numa sociedade pósverdade: Contextualização, potenciais soluções e análise referem que “Portugal é mesmo
o país com níveis de confiança noticiosa mais elevados, tendo em conta a análise da Reuters” (Cardoso, et al., 2018, p. 59), o que ao conjugar os resultados do inquérito demonstra
que os indivíduos não revelam grandes preocupações em relação à qualidade das notícias
a que têm acesso. Abordando este caso mais especificamente, 28,9% dos inquiridos concordam com a frase “Posso confiar em notícias em redes sociais a maior parte das vezes”,
28,5% e 42,6% não concordam nem discordam e discordam da frase apresentada, respetivamente (Cardoso, et al., 2018, p. 59). A décima sexta pergunta colocada aos inquiridos,
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“Preocupo-me com o que é real ou falso na internet”, obteve cerca de 71,3% de concordâncias, estando esta questão umbilicalmente ligada às fake news e demonstrando que, ao
ter em conta os resultados do inquérito, a informação online é vista com desconfiança
(Cardoso, et al., 2018, p. 61). A preocupação com a informação noticiosa que pode ser
considerada notícia está dividida em duas partes: a primeira, “títulos que parecem notícias, mas que na verdade são anúncios”, demonstra que pouco mais de metade dos inquiridos, 50,6%, encontra-se preocupado com a essa possibilidade. No entanto, “histórias/notícias inventadas para fins humorísticos (sátira)”, mostra que 40,2% dos inquiridos
não tem qualquer preocupação e 59,9% está “preocupado” ou “algo preocupado”
(Cardoso, et al., 2018, p. 63). Finalmente, interessa para este relatório de estágio incluir
a “preocupação com a possível instrumentalização do termo fake news”: 54,3% encontrase “preocupado” com a “utilização do termo fake news (e.g., por políticos, outros) para
desacreditar os media noticiosos de que não gostam”, 34,1% revelam-se algo preocupados e 11,7% não se encontram preocupados. Na conclusão do estudo, os seus autores
destacam a necessidade de olhar para o fenómeno das fake news tendo em conta a cidadania, o que implicará investimentos na literacia mediática, uma vez que este fenómeno
é utilizado “como um reforço das próprias ideologias e ideias pré-concebidas” (Cardoso,
et al., 2018, p. 67).
Hoje em dia, já existem formas de fact-checking que, segundo Johnny Cazetta,
não nasceram ao mesmo tempo que as Fake News. Segundo o autor, foi após a eleição de
Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos da América que este facto ganhou
destaque, uma vez que chegou a ser recomendado por Hillary Clinton com o objetivo de
refutar a argumentação do candidato republicano. No entanto, informação diferente é
apresentada em As Fake News numa sociedade pós-verdade: Contextualização,
potenciais soluções e análise: o início destes sites fact-checking é apontado os princípios
dos anos 2000. Até junho de 2018, verificavam-se em todo o mundo 149 iniciativas de
fact-checking, sendo que apenas duas são portuguesas, nomeadamente o Fack-Checking
do jornal Observador42. Também se deve referir o surgimento de páginas independentes,
ou seja, que não se encontram ligadas a nenhum meio de comunicação social. No caso
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português, a página da rede social Facebook “Os Truques da Imprensa Portuguesa” é
ilustrativa43 desse caso, apresentando-se como “página comunitária que visa denunciar os
truques da imprensa portuguesa44”. A mais recente página de fact-checking, “Polígrafo45”
identifica-se, no seu estatuto editorial, como um “projeto jornalístico online que tem como
principal objetivo apurar a verdade – e não a mentira - no espaço público46”, estando
presente nas redes sociais Facebook47, Instagram48 e Twitter49. A ERC desenvolveu o seu
“Portal da Transparência50” que está concebido para “permitir a identificação e
conhecimento da propriedade das entidades que prosseguem atividades de comunicação
social” (Pereira, Puga, & Azevedo, 2019, pp. 62 - 63), de modo a atenuar a propagação
da desinformação e das fake news. Ao nível político, este fenómeno já tem sido alvo de
legislação e regulamentação em alguns países: Em As Fake News numa sociedade pósverdade: Contextualização, potenciais soluções e análise servem-se do relatório “Fake
News: Public Policy Responses51” para elencar as medidas já tomadas em alguns países,
como por exemplo na China, onde se limitou a liberdade de expressão através daquilo a
que o relatório chama de “estruturas de regulamentação e pré-publicação” (Cardoso, et
al., 2018, p. 25). Em Itália, foi desenvolvido um portal online52 onde todos os cidadãos
podem reportar a existência de fake news. No Reino Unido, existe regulamentação apenas
para a televisão e rádio através da instituição Ofcom53 que prevê a suspensão ou
revogação do licenciamento de programas que produzam conteúdos com pouca precisão
e parcialidade, no entanto, não existe regulamentação para os conteúdos de redes sociais;
finalmente, na Alemanha, estão estabelecidas multas para as empresas de comunicação
43
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social que não retirem de forma imediata uma informação que se provou ser falsa 54. No
caso português, a supervisão dos conteúdos dos órgãos de comunicação social está
atribuída à ERC que, tendo em conta o conteúdo da Lei da Televisão e dos Serviços
Audiovisuais a Pedido, a Lei da Rádio e a Lei da Imprensa, tem poder para intervir em
casos que se considera que os cidadãos devem ser defendidos. No entanto, e apesar de
considerar que não são só os meios de comunicação tradicionais que estão abrangidos por
estas leis, está incluído neste caso que “subsistirá uma reserva” face ao ambiente digital.
Para isso, o tratamento destas situações encontra uma solução na Lei do Comércio
Eletrónico, cuja supervisão está atribuída à Autoridade Nacional de Comunicações, que
possui competências para a “determinação da responsabilidade dos prestadores de
serviços da sociedade de informação” (Pereira, Puga, & Azevedo, 2019, p. 32).
Finalmente, merece destaque a sinalização feita pelos autores, de sites portugueses
dedicados à produção de Fake News55, que no total, possuem mais de dois milhões de
seguidores (Pereira, Puga, & Azevedo, 2019, p. 39).

1.3. O que é que vem de Lisboa e Bruxelas? – Legislação
A obrigatoriedade de leitura de documentos normativos está intimamente ligada à
necessidade de execução e orientação das atividades necessárias para a realização do
nosso relatório de estágio, bem como à definição das competências a trabalhar com os
alunos. Desse modo, decidimos destacar em primeiro lugar a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, onde se menciona a abordagem de Whole-school Approach na
componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento, que tem como base alguns objetivos que se adequam ao nosso tema de estudo56, nomeadamente, ao estar “integrada no
currículo” e em articulação com a comunidade; assentar em práticas educativas promotoras da inclusão; e estar alinhada com as prioridades de alunos e da comunidade educativa.
Finalmente, destacamos a organização em grupos dos domínios da Educação para a Cidadania, estando os media inseridos no segundo grupo, ou seja, esta temática deve ser
mencionada, pelo menos, em dois ciclos do ensino básico. No entanto, consideramos que
54

Disponível em: http://tinyurl.com/yydbtklz. Consultado a 14/04/2019.
Ver Anexo 1 Sites de Fake News em Portugal.
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(Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, 2017, p. 6)
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os media são, muitas vezes, o veículo de transmissão de todos os outros domínios mencionados no documento. Assim, consideramos de especial relevo o trabalho com alunos de
modo a fomentar a consciência crítica e a sua capacidade de análise e interpretação da
informação veiculada pelos meios de comunicação social.
O segundo documento que deve estar presente na execução do relatório, tanto na
conceção teórica como na prática, é o Programa Curricular de História A57. Este documento, nos seus objetivos, menciona pontos que vão ao encontro do foco do nosso trabalho, nomeadamente a promoção das faculdades que facilitem a “problematização das relações entre o passado e o presente e a interpretação crítica e fundamentada do mundo
atual58”. Relativamente aos objetivos mencionados que vão ao encontro do trabalho que
será desenvolvido, destaca-se o desenvolvimento de “atitudes de problematização” e curiosidade intelectual aliadas à “capacidade de autocrítica e compreensão (…) [da] pluralidade de opiniões”.
Outro documento orientador para a lecionação da História são as Aprendizagens
Essenciais – Ensino Secundário - 12.º Ano – História A que contribuem para a formação
de indivíduos que correspondam ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Desse modo, foram elencadas as competências necessárias para o conhecimento
histórico que podem ser enquadradas no nosso trabalho.
•

“Analisar textos historiográficos, identificando a opinião do autor e tomando-a como
uma interpretação suscetível de revisão em função dos avanços historiográficos”
(2018, p. 3), mobilizando desse modo, as áreas de competências A, B, C, D, F e I59
do Perfil dos Alunos;
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(Programa de História A - 10.º, 11.º e 12.º Anos - Curso Científico Humanístico de Ciências Sociais e
Humanas - Formação Específica, 2001, 2002, p. 2)
58
(Programa de História A - 10.º, 11.º e 12.º Anos - Curso Científico Humanístico de Ciências Sociais e
Humanas - Formação Específica, 2001, 2002, p. 6)
59
Estas áreas abrangem as competências “Linguagem e textos”, “Informação e comunicação”, Raciocínio
e resolução de problemas”, “Pensamento crítico e pensamento criativo”, “Desenvolvimento pessoal e
autonomia” e “Saber científico e tecnológico”, respetivamente.
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•

“Problematizar as relações entre o passado e o presente e a interpretação crítica e
fundamentada do mundo atual” (2018, p. 4), mobilizando as áreas de competências
acima mencionadas e acrescentado a E, G e H60;

•

“Desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade e o juízo crítico, estimulando
a produção e fruição de bens culturais” (2018, p. 4), mobilizando as áreas de competências já mencionadas e acrescentado a J61;

•

“Desenvolver a autonomia pessoal e a clarificação de um sistema de valores, numa
perspetiva humanista” (2018, p. 4), que mobilizará todas as competências à exceção
da J;

•

“Desenvolver a consciência da cidadania e da necessidade de intervenção crítica em
diversos contextos e espaços” (2018, p. 5), mobilizando todas as competências do
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;

•

“Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual” (2018, p. 5), que mobilizará as competências A, B,
C, D, E, F, G, H e I.
As áreas de competências do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória

merecem uma atenção especial, uma vez que são “complementares” (Martins, et al., 2017,
p. 19). Desse modo, compete-nos a explicitação do conteúdo de cada uma delas. Relativamente a “Linguagens e textos” (Martins, et al., 2017, p. 21) (A) somos remetidos para
os códigos que permitem a expressão e representação do conhecimento, sendo necessário
que os alunos saibam usar diferentes “linguagens e símbolos” adequados aos diferentes
contextos de comunicação, sendo ela oral, escrita, visual e multimodal. No que toca à
“Informação e comunicação” (Martins, et al., 2017, p. 22) (B), é destacada a necessidade
da utilização e domínio de diferentes instrumentos de pesquisa, descrição, avaliação, validação e mobilizadores de informação de forma crítica e autónoma, tendo em conta a sua
origem e credibilidade; a tradução da informação em conhecimento; e a adequação aos
diferentes contextos comunicativos. A próxima área de competência a trabalhar será a

60

Competências de “Relacionamento interpessoal”, “Bem-estar, saúde e ambiente”, e “Sensibilidade estética e artística”, respetivamente.
61
“Consciência e domínio do corpo”.
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que diz respeito ao “Raciocínio e resolução de problemas” (Martins, et al., 2017, p. 23)
(C), sendo esta referente aos processos de acesso à informação, interpretação de experiencias e produção de conhecimento, sendo necessário que os alunos interpretem a informação, planeiem e conduzam as suas pesquisas; tomem decisões para lidar com problemas; e desenvolvam a utilização de recursos variados tendo em vista a produção de conhecimento. “Pensamento crítico e pensamento criativo” (Martins, et al., 2017, p. 24) (D):
As competências que se preveem que os alunos sejam capazes de realizar, estão ligadas
ao pensamento abrangente, lógico, que analisa ideias, informação e experiências, sendo
usada argumentação através de critérios explícitos e/ou implícitos que conduzam à tomada de posições devidamente fundamentadas; à utilização de saberes de ordem humanística e cientifica com recurso a métodos e ferramentas para a utilização do pensamento
crítico; à previsão e avaliação das consequências das suas decisões; e ao desenvolvimento
de ideias e soluções, com recurso à criatividade e à inovação, sendo estas aplicadas em
diferentes contextos. O “Relacionamento interpessoal” (Martins, et al., 2017, p. 25) (E),
implica que os alunos adequem os seus comportamentos de modo a que a cooperação,
partilha, colaboração e competição seja facilitada, para que o trabalho em equipa se desenvolva num ambiente de tolerância, empatia, responsabilidade, tendo em conta a negociação e aceitação de pontos de vista diferentes. Na competência “Desenvolvimento pessoal e autonomia” (Martins, et al., 2017, p. 26) (F), somos remetidos para o estabelecimento de relações entre os conhecimentos, emoções e comportamentos; para a identificação de áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências.
O quarto documento a mencionar é a Recomendação da comissão de 20 de agosto
de 2009 sobre literacia mediática no ambiente digital para uma indústria audiovisual e
conteúdos mais competitiva e uma sociedade do conhecimento inclusiva62, onde os únicos
pontos que devem ser incluídos nos objetivos do nosso relatório de estágio estão relacionados com a necessidade de lançamento de debates sobre a necessidade de inclusão da
educação para os media nos currículos escolares.
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(Europeia, Comissão, 2009). Disponível em: https://bit.ly/2BKuUoR. Consultado a 28/12/2018.
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Na Diretiva 2010/13/UE - «Serviços de Comunicação Social Audiovisual»63 é novamente reforçada a importância da literacia mediática e é estipulada a obrigação da Comissão de fiscalização dos níveis de educação para os media de todos os estados membros.
Por fim, ao nível dos documentos normativos, chamou-nos a atenção a Recomendação 146664 da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, datada do ano 2000,
que, nos pontos 8 e 9, define o que é a educação para os media. De seguida, é destacada
a importância prática que a literacia mediática possui: “Media education allows people to
exercise their right to freedom of expression and right to information. It is not only beneficial for their personal development, but also enhances participation and interactivity in
society. In this sense it prepares them for democratic citizenship and political awareness65”.
Após o Conselho Europeu de 19 e 20 de março de 2015 foi sugerida, aos Estados
–Membros, a adoção de medidas de combate à desinformação, destacando-se a “Consulta
Pública Europeia sobre Fake News e Desinformação em Linha66”, onde se visa definir o
conceito de “notícia falsa” e compreender a sua propagação em ambientes digitais. Em
2018, criou-se o HLEG – Grupo Independente de Alto Nível para as Fake News e Desinformação Online – cuja missão é analisar este fenómeno e aconselhar a comissão sobre
as medidas mais adequadas para o combate a este fenómeno. Tendo em conta que 2019 é
ano de eleições europeias, a Recomendação da Comissão sobre o reforço da natureza
europeia das eleições de 2019 para o Parlamento Europeu e da eficácia do processo
eleitoral67 incentiva os Estados-Membros a tomarem medidas para a redução de riscos
que as campanhas de desinformação e os ataques informáticos podem ter nos resultados
eleitorais.
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(Conselho Nacional de Educação, 2011). Disponível em: https://bit.ly/2Ak7Z3T. Consultado a
28/12/2018.
64
(Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, 2000)
65
Tradução: “A educação para os media permite que as pessoas exerçam o seu direito à liberdade de
expressão e o direito à informação. Não beneficia apenas o desenvolvimento pessoal, mas também aumenta a participação e a interatividade na sociedade. Nesse sentido, prepara para a cidadania democrática e consciência política”. Disponível em: https://bit.ly/2LQ5FXa. Consultado em 02/01/2019.
66
Disponível em: http://tinyurl.com/y4xtxunr. Consultado a 14/04/2019.
67
Disponível em: http://tinyurl.com/y3lfe4ny. Consultado a 14/04/2019.
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A nível nacional, destacamos a Recomendação n.º 6/2011 sobre Educação para
a Literacia Mediática68 da autoria do Conselho Nacional de Educação que justifica a elaboração deste documento com razões externas e internas. Relativamente às primeiras,
destaca-se a publicação, por parte da Comissão Europeia, de propostas para todos os países membros abordarem a questão da literacia mediática nas escolas. Ao nível interno, é
feita uma abordagem aos investimentos na área da educação realizados durante os XVII
e XVIII Governos Constitucionais, referindo-se que passada a fase do “deslumbramento
tecnológico [passamos à fase] de formação para um uso crítico e esclarecido dos media”
(Conselho Nacional de Educação, 2011, p. 50943). De seguida, são mencionados vários
congressos e seminários que se debruçam sobre o tema, entre os quais o Congresso Nacional de Literacia, Media e Cidadania69, sendo abordada a Declaração de Braga, onde
os seus organizadores reforçam a necessidade de encarar os media, clássicos e de nova
geração, não só como apoio e recurso, mas “também como objeto de estudo e oportunidade de participação” (Conselho Nacional de Educação, 2011, p. 50943).
Importa mencionar, novamente, o Referencial de Educação para os Media para
a Educação Pré-escolar, o Ensino Básico e o Ensino Secundário, que estabelece os “Dez
grandes princípios da educação para os media” (Pereira, Pinto, Madureira, Pombo, &
Guedes, 2014, pp. 10-11 ), sendo esta temática encarada como um objetivo para os alunos
visados por este programa. Aí, pretende-se que se entenda que, tal como a História, as
vivências das pessoas, e consequentemente das sociedades, é pautada pela qualidade da
relação que se estabelece entre elas. Esta relação tem intrínseca a qualidade da comunicação e da informação que se troca; em segundo lugar, é necessário compreender que os
processos de informação e comunicação foram sempre desenvolvidos tendo em conta as
sociedades onde se inseriam, as suas necessidades e anseios, provocando “novos dinamismos e oportunidades” (Pereira, Pinto, Madureira, Pombo, & Guedes, 2014, p. 10); o
terceiro princípio apontado pelos autores, está ligado às evoluções da web, que provocou
o desenvolvimento de novas formas de comunicação intra e interpessoal, grupal e orga-

68
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(Conselho Nacional de Educação, 2011)
À época, I Congresso Nacional de Literacia, Media e Cidadania.
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nizacional; em quarto lugar, é destacada a necessidade de perceção de que os media refletem uma interpretação da realidade, que pode ser transmitida através de informação,
entretenimento, publicidade e propaganda através de diferentes plataformas, nomeadamente, os media profissionais, selfmedia, redes sociais; em quinto lugar, importa mencionar que o jornalismo ocupação da contextualização, interpretação, investigação, seleção,
verificação e questionamento da atualidade, sendo essenciais ao funcionamento das democracias; de seguida, é abordada a contextualização legal e social dos media, uma vez
que estes não funcionam “à revelia da sociedade” (Pereira, Pinto, Madureira, Pombo, &
Guedes, 2014, p. 10) e o seu funcionamento é pautado por normas e leis definidas pelos
Estados e por instituições autónomas. Em sétimo lugar, são realçadas problemáticas a ter
em conta quando se pretende entender os media, sendo necessário analisar as suas audiências e consumos, tendo em conta as especificidades de cada contexto, nomeadamente
ao nível político, económico, social, cultural e geográfico. Em antepenúltimo lugar, refere-se que para entender os media também é necessário ter em conta as assimetrias regionais, olhando para o “ecossistema informativo e mediático” (Pereira, Pinto, Madureira,
Pombo, & Guedes, 2014, p. 11) também do ponto de vista dos grupos sociais desfavorecidos e comunidades onde o acesso aos media e redes é mais difícil, uma vez que dificuldades de acesso podem criar grupos de excluídos digitais, mesmo entre aqueles que possuem acesso à Internet. Em nono lugar, estabelece-se a relação entre as literacias acima
mencionadas e as capacidades de leitura e escrita, uma vez que hoje em dia, essas capacidades se cruzam com novas formas de comunicação transversais às diferentes literacias.
Este cruzamento é necessário à formação de indivíduos críticos, esclarecidos e reflexivos
com sociedade. Finalmente, o último princípio apontado pelos autores do texto refere que
as literacias da informação e mediática são vertentes incontornáveis na formação de qualquer pessoa, devendo ser promovido pela família, escola e outras instituições, devendo
ter como objetivo “uma vida com mais dignidade e qualidade e uma participação social e
política esclarecida” (Pereira, Pinto, Madureira, Pombo, & Guedes, 2014, p. 11).

45

1.4. Os jovens e os textos jornalísticos: o exercício da cidadania
“Vocês [estudantes] estão a amadurecer num ambiente mediático de 24 horas
por dia, sete dias por semana, que nos bombardeia com todos os tipos de
conteúdos (…) que nem sempre se posicionam muito alto na escala da verdade”70

Em Literacia para os Média e Cidadania Global: Caixa de Ferramentas, as suas
autoras servem-se da Declaração de Grunwald para estabelecer a ligação entre a literacia
mediática e o exercício de cidadania: é “inescapável” (Oliveira & Caetano, 2017, p. 34)
pensar estes dois conceitos separadamente. Também é mencionada a Recomendação da
comissão de 20 de agosto de 2009 sobre literacia mediática no ambiente digital para
uma indústria audiovisual e conteúdos mais competitiva e uma sociedade do conhecimento inclusiva. Nesse sentido, é feita a ligação entre “o reforço de valores, a diversidade,
a tolerância, a transparência, a equidade e o diálogo” (Oliveira & Caetano, 2017, p. 33) e
a literacia mediática, sendo esta última considerada a força iniciadora dos valores mencionados. Desde um simples ato cívico até a atos de cidadania global, ou seja, ações cujos
resultados podem ser visíveis em qualquer parte do mundo, os media facilitam o exercício
da cidadania no sentido mais lato do termo. No entanto, dada a universalidade destas
ações, existe a necessidade de se usar a literacia mediática para, por um lado, aumentar a
participação de mais cidadãos e, por outro, promover a descodificação dos media. As
autoras de Literacia para os Média e Cidadania Global: Caixa de Ferramentas questionam se o acesso à informação é igual em todas as partes do mundo e se, nós, “produtores
e consumidores de informação (…) estamos despertos para estes perigos” (Oliveira &
Caetano, 2017, p. 35), refletindo através das causas e consequências das nossas ações, ou
seja, das nossas mensagens no mundo.
Um dos públicos-alvo desse campo, tal como já foi referido neste relatório de estágio, são os jovens. Tiago Aboim Ferreira, no seu relatório de estágio, Contributo da(s)
Notícia(s) da Imprensa Escrita para uma Consciência Crítica e Cívica dos Alunos. Um
estudo na didática da História e Geografia, estabelece a relação entre os conceitos de
cidadania e literacia. Segundo o autor, “falar de identidade é estabelecer relações com o
70

Discurso de Barack Obama a 9 de maio de 2010 in (Pinto, Pereira, Pereira, & Ferreira, 2011, p. 28)
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nível de literacia de cada um, que não poderá ser assumida sem uma participação ativa na
sociedade” (Ferreira, 2014, p. 23), servindo-se de Sardinha para completar o raciocínio:
“Qualquer sujeito apresenta o seu próprio nível de literacia consoante a forma com lê e
vê o mundo71”. Uma pessoa, munida de competências de literacia mediática e digital, é
capaz de produzir, pesquisar, recolher e analisar conteúdos de maior qualidade, correndo
menos riscos de propagar ou ser vítima de Fake News. Seguindo o raciocínio de Cazzeta,
a propagação desde fenómeno “é ainda maior devido ao número de pessoas conectadas
ao mundo virtual em diferentes áreas geográficas” (Cazetta, 2018, p. 29). O mesmo autor
cita um estudo72 publicado pela União Europeia, onde se afirma que 82% das pessoas
entre os 16 e os 74 anos usufruíam do acesso à Internet, sendo que 52% desses estavam
inscritos em redes sociais. Ao seguir a linha de pensamento de Tiago Aboim Ferreira,
sentimos necessidade de procurar estudos que relacionem os conceitos de cidadania e
literacia: O estudo “A Literacia em Portugal: Resultados de uma pesquisa extensiva e
monográfica73” revela que mais de 80% da população portuguesa se encontra abaixo do
nível de literacia 3, ou seja, o mínimo para responder às exigências da sociedade contemporânea. Para completar o nosso exercício, servimo-nos de Um dia das nossas vidas na
internet74 e verificamos que quase 70% dos portugueses utiliza a internet cerca de 4,2
horas por dia, sendo este o meio de acesso mais utilizado. Se nos focarmos na faixa etária
onde incide o nosso relatório de estágio, verificamos que entre os 15 e os 24 anos, 99,7%
dos inquiridos utilizam a internet. Ainda relativamente às horas despendidas com diferentes meios de acesso a textos jornalísticos, verificamos que em segundo lugar temos a
televisão, seguida da rádio, jornais e, por fim, as revistas com 3,1, 3, 1,4 e 0,8 horas despendidas por dia, respetivamente. Convém acrescentar que num inquérito que está incluído no estudo onde se perguntam quais são os meios de acesso para ler notícias, 74% dos
inquiridos responderam que utilizam a internet para aceder a notícias, 18% utilizam Apps
(smartphones/tablets) e apenas 8% utilizam edições eletrónicas de jornais. Outro estudo,
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(Sardinha, 2007) in (Ferreira, 2014, p. 23).
Disponível em: https://tinyurl.com/yy2pwgk9. Consultado a 25/05/2019. Para o caso português, o estudo aponta para o valor de 77% dos lares possuírem acesso à Internet.
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(Benavente, 1996) in (Vilhena A. S., 2018, p. 77)
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(Pires, 2014) in (Oliveira & Caetano, 2017, p. 11)
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desta vez realizado pela ERC com o nome de “Estudo de Receção dos Meios de Comunicação Social75”, aponta que 48,4% das crianças não comentam com ninguém aquilo que
veem nas notícias e na televisão, o que comprova a falta de hábitos de comentário ligados
à literacia mediática. No entanto, Carlos Canelas serve-se de Henry Jenkins para expor o
conceito de “cultura participativa76” para caracterizar a forma e mentalidade de consumo
de produtos noticiosos por parte dos mais novos: Após épocas de consumo passivo e de
separação entre produtores e consumidores, nesta nova fase de relação com audiência
verifica-se que os consumidores “podem ser considerados participantes, interagindo com
um novo conjunto de regras” (Canelas C. , 2011, p. 135). O papel da literacia mediática
é ajudar os jovens a identificar “o modo como os valores são apresentados nos Media e a
avaliar (…) as suas escolhas informativas” (Vilhena A. S., 2018, p. 85). Devemos considerar, ainda, a já mencionada possibilidade de qualquer pessoa poder produzir e difundir
conteúdos noticiosos. Face a este facto, Carlos Canelas considera que não existe o perigo
de o trabalho dos jornalistas desaparecer, optando por uma visão mais conciliadora das
duas realidades: os cidadãos podem vir ajudar os jornalistas na construção de conteúdos
noticiosos.
O melhor local para que os jovens tenham contacto com a “abordagem educativa”
(Lopes, 2011, p. 452) da literacia mediática é a escola. Paula Lopes defende a prioridade
no aumento do investimento em educação para os media, seja em projetos ou a sua introdução nos currículos das diferentes disciplinas, tornando-a, assim, parte da cultura escolar. Para a autora, “a educação para os média é (…) uma abordagem educativa no século
o XXI, um novo paradigma pedagógico. A literacia mediática é, em rigor, uma dimensão
da cidadania” (Lopes, 2011, p. 453). Na prática, falamos de “alfabetização crítica”
(Abreu, 2011, p. 497), ou seja, o formato dinâmico do processo de ensino aprendizagem.
Para que isso aconteça, é necessário que os professores estejam preparados para transmitir
aos alunos as competências que lhes permitam saber lidar com a quantidade de informação recebida no dia a dia, passando os discentes a ser “gestores de informação 77”. Essa
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Disponível em: https://tinyurl.com/823oojk. Consultado a 20/12/2018.
(Jenkins, 2006) in (Canelas C. , 2011, p. 135)
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(Shapiro & Hughes, 1996) in (Abreu, 2011, p. 497)
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necessidade é justificada com a exposição dos estudantes à “elevada quantidade de informação mediática78” e o papel que esses conteúdos acabam por ter na socialização dos
alunos, uma vez que muitas crianças acabam por assistir a, por exemplo, anúncios sobre
produtos de beleza ou programas de ação e aventura e outro tipo de conteúdos que são
tomados como verdadeiros e que acabam por ter efeitos no “conhecimento, nos valores,
nas atitudes, na aprendizagem e no comportamento social79”. Ao gerir os conteúdos recebidos, os alunos poderão “desvendar os códigos e práticas que promovem o silêncio ou
nos enfraquecem como espectadores, leitores e estudantes80”. Merece menção o destaque
dado à escola neste processo de aquisição de competências por Maria da Conceição Pires
e José António Brandão Carvalho no artigo “O recurso aos media em contexto escolar e
o seu papel na tomada de consciência de modos distintos de comunicar em sociedade”.
Segundo os autores, existem alunos que, devido ao seu contexto socioeconómico, nunca
terão acesso “a tais vivências, [à] sua promoção e valorização” (Pires & Carvalho, 2014,
p. 782), sendo a escola o único local que lhes pode fornecer tais oportunidades. As autoras
de Literacia para os Média e Cidadania Global: Caixa de Ferramentas também abordam
esta temática, encarando-a como “motor para a prática de vários valores” (Oliveira &
Caetano, 2017, p. 33). Esses valores81 permitirão ao estudante uma maior compreensão
do mundo, concluindo-se que “os objetivos de educar para os média cruzam-se com os
da Educação para a Cidadania” (Oliveira & Caetano, 2017, p. 34).
Hoje em dia, verifica-se o aumento das iniciativas ligadas à promoção da literacia
mediática, sendo muitas delas dirigidas a um público jovem82. A nível internacional, a
EAVI organizou, no mês de julho de 2019, um campo de férias internacional na cidade
de De Pinte, Bélgica, destinado a jovens entre os 18 e os 21 anos de idade. Frequentar
este evento incluirá a participação em workshops sobre notícias falsas, propaganda e discursos de ódio83. Andreia Vilhena, na sua tese de doutoramento A Literacia Mediática:
proposta de programa de formação identifica programas que reconhecem e desenvolvem
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(Hobbs, 2007) in (Vilhena A. S., 2018, p. 84)
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São identificados valores de diversidade, tolerância, transparência, equidade e o diálogo”
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competências e práticas pedagógicas que sejam facilmente utilizadas em escolas. Definir
essas competências é uma tarefa que está intimamente ligada às capacidades cognitivas
do ser humano. Por exemplo, no programa Learning Framework, desenvolvido no Jacob
Burns Film Center, a compreensão, a análise e a verificação foram identificadas como
competências específicas passíveis de serem desenvolvidas através da Literacia Mediática, existindo um “consenso entre vários autores, na medida em que o processo é semelhante na aprendizagem da leitura” (Vilhena A. S., 2018, p. 81). O enquadramento prático
deste estudo pode ser estruturado através da “dualidade entre visualização e criação”
(Vilhena A. S., 2018, p. 82). A visualização pode ser dividida em operações de observação, compreensão e análise: a primeira operação, é realizada através dos sentidos. Desta
forma, o aluno pode percecionar os elementos visuais e de linguagem, o que lhe permitirá
articular essas competências com o desenvolvimento de vocabulário e compreensão de
gramática e sintaxe da língua. Esta operação é importante no momento inicial de destacar
os elementos essenciais de um texto. A operação de compreensão84 “consiste na aquisição
de linguagem e no desenvolvimento do vocabulário e aguça o sentido de ver e ouvir”
(Vilhena A. S., 2018, p. 82). Desse modo, é possível desconstruir o conteúdo noticioso
através da identificação da ação, personagens participantes, estrutura e desenvolvimento
da história. Finalmente, a análise, que se encontra apoiada nas últimas duas. Nesta operação, o estudante já terá condições para colocar em questão as diferentes perspetivas de
abordar o assunto, contexto, intenção e estilo em que o texto foi criado, sendo também
propícia à associação de experiências pessoais e diferentes opiniões sobre um mesmo
tema. A segunda parte da dualidade do enquadramento prático deste programa (criação)
é composta pela imaginação, intenção e produção. A primeira componente é um processo
inconsciente que está ligado à criatividade; a segunda intenção é um processo sucedâneo
à imaginação, pois “é com ela que se explica o que se pretende fazer com a ideia gerada
anteriormente” (Vilhena A. S., 2018, p. 83). Finalmente, a produção é referente à forma
concebida para uma ideia. Mobiliza compreensão de todos os elementos observados durante o processo, bem como a mobilização de competências no âmbito da literacia digital.
O programa English 11, desenvolvido na Concord High School, adiciona a competência
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A autora refere que esta operação se torna cada vez mais complexa à medida que a idade avança.
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de análise ao seu programa, uma vez que se considera que para uma boa avaliação de
conteúdos noticiosos não devem ser tidos em conta apenas os aspetos ligados à linguagem, mas também as imagens, websites, publicidade, entre outros. Sandra Oliveira e Rita
Caetano, em Literacia para os Média e Cidadania Global: Caixa de Ferramentas, mencionam “talentos para promover” (Oliveira & Caetano, 2017, p. 46) através da literacia
para os media, sendo eles o “acesso à informação e à comunicação” atendendo à credibilidade das fontes; compreender criticamente os media e as mensagens mediáticas; e, finalmente, a utilização criativa e responsável dos media para expressar e comunicar “ideias
e para deles fazer um uso eficaz de participação cívica”, chegando as autoras afirmar que
não se pode ensinar literacia mediática, esta só pode ser estimulada, se for aliada ao pensamento crítico.
A nível nacional, destacamos a realização dos Encontros Nacionais de Educação
para os Media, organizados pela Direção Geral de Educação em parceria com o Centro
de Competência TIC da Universidade de Aveiro, cuja realização acontece desde 2015.
O projeto “Setúbal na Rede” foi desenvolvido em parceria com um jornal regional
em colaboração com onze escolas e agrupamentos da região, abrangendo alunos do 1.º
ciclo do Ensino Básico até ao Secundário. Conscientes de que “é necessário combater o
individualismo crescente na sociedade” (Brinca, 2014, p. 486), os seus autores pretenderam promover a alteração de comportamentos face aos conteúdos noticiosos, ressalvando
que não se desejava formar jornalistas, mas sim “bons consumidores de informação”
(Brinca, 2014, p. 486). Entre mais atividades realizadas em Portugal, mencionamos “7
dias com os media”, desde 2013, destinada a todas as idades e que tem como objetivo
fazer “parar para refletir e agir sobre um campo que é vital para a qualidade da vida individual e coletiva85”.
É crucial encarar a literacia mediática como um dos pilares da educação do século
XXI, uma vez que as competências daí resultantes poderão ajudar os jovens a analisar e
criar mensagens mediáticas, tendo em conta o papel destas mensagens na necessidade de
participação democrática, cultural e cívica dos jovens.
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Capítulo 2. Contextualização da Intervenção
2.1. A Escola Secundária Inês de Castro
Esta escola foi criada pela portaria 406/80 de 15 de julho iniciando as suas atividades a
17 de novembro de 1985, com vinte turmas, num total de 688 alunos86.

A ESIC, situada na freguesia de Canidelo, no concelho de Vila Nova de Gaia, é
uma escola pública “de matriz humanista, inclusiva e multicultural87” que assume como
objetivos gerais a formação académica e educação dos seus alunos. No ano letivo de
1996/1997, foi escolhida como patrona da escola a figura de D. Inês de Castro pois, “segundo a opinião de Montalvão Machado, D. Pedro e D. Inês devem ter vivido no Paço de
Canidelo, desde o início de 1352 até ao fim de 1353”88.
A freguesia de Canidelo é geograficamente limitada pelo Rio Douro, pelo Oceano
Atlântico e pelas freguesias da Madalena, Santa Marinha e S. Pedro da Afurada. Desse
modo, a área de influência pedagógica estende-se para além da freguesia onde está sediada a ESIC, não só pela proveniência dos alunos, mas também com as parecerias com a
instituições locais, juntas de freguesia e autarquia. O objetivo destas ligações é a interação
com o meio envolvente a fim de estimular a entreajuda e colaboração mútuas. A área de
influência pedagógica desta escola apresenta problemas bastante evidentes, quer seja pela
proximidade de bairros degradados, ou pela existência de famílias com problemas económicos e sociais, o que culmina na presença de alguns alunos com comportamentos desajustados, problemas de assiduidade e pontualidade e questões ligados à instabilidade psicológica. Estas razões justificam o facto de a ESIC ser uma escola TEIP (Território Educativo de Intervenção Prioritária).
As intervenções da Parque Escolar também se fizeram sentir na ESIC. Entre 2008
e 2009, construíram-se novos edifícios destinados para a biblioteca, auditório, zonas destinadas aos professores, zona administrativa, laboratórios, ginásio e respetivas instalações
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de apoio. As remodelações verificaram-se ao nível da centralização e interligação dos
edifícios novos com os remodelados.
Atualmente, a ESIC tem como oferta educativa o ensino regular do 3.º Ciclo do
Ensino Básico, o Ensino Secundário e o Ensino Profissional, que estão apoiados pela
Educação Especial integrada, um gabinete de psicologia e mediador de conflitos e assistência social. Segundo a informação disponibilizada no website oficial da escola, esta
oferta “é ampla e está sempre a adaptar-se a novas necessidades dos alunos entretanto
detetadas89”. Além disso, também se verifica a presença de estagiários das disciplinas de
Filosofia, Português e Educação Física.

2.2. Os estudantes
Tal como mencionado anteriormente, a lecionação de História A a duas turmas de
12.º ano restringe não só a prática da lecionação supervisionada como da investigação.
No entanto, apesar de estarem atribuídas turmas do mesmo nível, as diferenças na
condução do processo de ensino-aprendizagem foram notórias, sendo visíveis na
realização da componente prática deste relatório.
Para a proteção dos dados dos estudantes, serão adotadas as expressões “12.º 1” e
“12.º 2” para as duas turmas. Desse modo, é agora o momento de se realizar a
caracterização das turmas.
Relativamente às idades, no momento de inscrição no ano letivo 2018/2019, as duas
turmas estavam compostas por 21 alunos. A distribuição dos géneros dos alunos está
explicitada no gráfico seguinte:
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Distribuição dos géneros dos alunos das turmas
12.º 1 e 12.º 2
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Figura 1 - Distribuição dos géneros dos alunos das turmas 12.º 1 e 12.º 2

Relativamente ao género dos estudantes, ao analisar os dados conjuntamente,
verifica-se que, dos 42 estudantes, 24 eram mulheres, correspondendo esse valor a
57,15% dos estudantes, e 18 eram homens, 42,85% do total.
Outro tópico importante no momento de caracterização da amostra é a distribuição
das idades dos estudantes. Essa distribuição está explicitada no gráfico seguinte:

Distribuição das idades do alunos das turmas 12.º 1 e
12.º 2
N.º de alunos
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Figura 2 - Distribuição das idades dos alunos das turmas 12.º 1 e 12.º 2

Verificamos então que, enquanto na turma 12.º 1 a maioria dos alunos possuía já
18 anos no momento de inscrição do ano letivo, na turma 12.º 2 a maioria dos alunos
ainda era menor de idade90. Apesar das médias de idades das turmas se situarem nos 17
anos, era evidente a diferença de maturidade dos alunos em sala de aula, o que culminou
90

Merece destaque o facto de esta situação se ter alterado ao longo do ano letivo, passando a maioria da
turma a ser composta por alunos com 18 anos.
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em posturas e ritmos de aprendizagem diferenciados. Ao nível comportamental, a
performance das turmas variava entre uma postura de distração silenciosa, ou seja, o aluno
não perturba o desenrolar da atividade letiva, mas não está atento, e uma postura que
provocava ocasionalmente a produção de barulho de fundo. Não se tendo verificado faltas
disciplinares relevantes, destacamos como ponto caracterizador dos alunos das duas
turmas a constante falta de pontualidade e assiduidade de um número considerável de
alunos na turma 12.º 2 e de um número residual de alunos na turma 12.º 1. Todos os
aspetos negativos ao nível comportamental foram alvo de atenção e de combate por parte
da orientadora cooperante e dos estagiários.
No entanto, o número de alunos das turmas presente em sala de aula de forma
constante sofreu alterações ao longo do ano letivo. Consideramos relevante a exposição
desta informação, uma vez que terá implicações na concretização deste relatório de
estágio. As informações consideradas pertinentes relativas a este tópico estão compiladas
na tabela seguinte.
Tabela 1 - Tabela compilatória da variação do número de alunos das turmas 12.º 1 e 12.º 2

Variação do número de alunos das turmas 12.º 1 e 12.º 2
12.º 1

12.º 2

1. Uma aluna pediu transferência para a 1. Uma aluna anulou matrícula durante o
turma 12.º 2;

1.º período;

2. Uma aluna pediu transferência para um 2. Por motivos de saúde, uma aluna faltava
curso profissional no 3.º período;

às aulas por largos períodos de tempo;
3. Por motivos de saúde, uma aluna faltou

-

durante todo o ano letivo;
4. A aluna transferida da turma 12.º 1

-

anulou a matrícula no final do 2.º período.
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Capítulo 3. Enquadramento Metodológico
“A tarefa dos professores é ajudar toda a gente a criar uma problemática sobre o que pensam saber e a desenvolver a capacidade de questionar os assuntos mais importantes” 91

3.1. Contextualização do Estudo
No âmbito do Mestrado em Ensino de História no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no
Ensino Secundário, realizou-se o estágio curricular na Escola Secundária Inês de Castro.
Os objetivos da unidade curricular de Iniciação à Prática Profissional pretendem “aprofundar e consolidar saberes, competências e atitudes específicas à prática do ensinoaprendizagem, para a construção de uma identidade profissional”; “Desenvolver as competências científicas e pedagógico-didáticas dos mestrandos”; “Estabelecer de forma coerente uma articulação entre a teoria e a prática, entre a Formação Educacional Geral, a(s)
área(s) disciplinar(es) específica(s), a Didática Específica e a prática docente”; Desenvolver capacidades e atitudes conducentes a um desempenho profissional reflexivo, problematizador, crítico e em permanente aperfeiçoamento”; “Analisar, reflexivamente, experiências implementadas em cada Núcleo de Estágio”; “Realizar trabalhos de investigação
- ação - reflexão suscetíveis de aplicação na(s) área(s) disciplinar(es) de docência92”.
Deste modo, o núcleo de estágio do ano letivo 2018/2019 era composto pelos estudantes
Daniela Cardoso, José Seixo e Marcos Ferreira, foram orientados pela professora Alcina
Ramos e supervisionados pela Professora Doutora Cláudia Pinto Ribeiro, pertencente à
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Os estagiários lecionaram a disciplina de
História A em duas turmas de 12.º ano.
O conteúdo do Programa Curricular de História A prevê, para o 12.º ano, o tratamento de temas do século XX e XXI (Mendes, Silveira, & Brum, 2001, 2002, pp. 4861), estando dividido em três módulos: 7 - Crises, Embates Ideológicos e Mutações Culturais na Primeira Metade do Século XX; 8 - Portugal e o Mundo da Segunda Guerra
Mundial ao Início da Década de 80 – Opções Internas e Contexto Internacional; e 9 Alterações Geoestratégicas, Tensões Políticas e Transformações Socioculturais no
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(Vilhena & Martins, 2015, p. 73)
Disponível em: https://tinyurl.com/y5hj9fzm. Consultado a 19/05/2019.
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Mundo Atual. Todos os módulos foram abordados tendo em conta as orientações previstas
no Programa Curricular de História A e nas Aprendizagens Essenciais – Ensino Secundário – História A 12.º Ano93. No módulo 7, destacou-se “a especificidade das ideologias
em confronto e os processos de radicalização que ocorreram”; salientaram-se “as relações
entre os aspetos económicos, políticos e ideológicos e as transformações socioculturais e
de mentalidade que progressivamente se foram afirmando”; e clarificou-se a evolução de
Portugal no período em análise, destacando os condicionalismos internos e as marcas da
influência de modelos externos”. (Mendes, Silveira, & Brum, 2001, 2002, p. 48). O resultado final destas ações conduziram os alunos a “compreender as mudanças geopolíticas resultantes da rutura que constituiu a I Guerra Mundial; Analisar a construção do
modelo ideológico socialista partindo dos antagonismos sociais e políticos que levaram à
revolução de outubro de 1917; relacionar a mudança que se operou na mentalidade da
sociedade burguesa de início do século XX com a I Guerra Mundial, com a evolução
técnica e com o corte com os cânones clássicos da arte europeia; Identificar os condicionalismos que conduziram à falência da 1.ª República e à implantação de um regime autoritário; contextualizar as tendências culturais existentes no Portugal do pós I Guerra –
naturalismo versus vanguardas; Interpretar a expansão de novas ideologias e o intervencionismo dos Estados democráticos à luz das crises do capitalismo liberal, nomeadamente
da crise de 1929; caracterizar os regimes fascista, nazi e estalinista, distinguindo os seus
particularismos e realçando o papel exercido pela propaganda em todos eles; analisar as
perseguições efetuadas a judeus, ciganos, eslavos, homossexuais, opositores políticos e
outros grupos, no quadro do totalitarismo nazi, caracterizado pela tentativa de um completo controlo racial, político, social e cultural dos indivíduos; explicar o triunfo das forças conservadoras e a aproximação do regime português ao modelo fascista italiano; compreender que as políticas económicas obedeceram a imperativos ideológico-políticos
como a estabilidade financeira, a defesa da ruralidade, as obras públicas, o condicionamento industrial, a corporativização dos sindicatos; e a caracterizar a política cultural do
regime; reconhecer que o Estado Novo foi um regime autoritário que adotou mecanismos
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Ambos os documentos vão de encontro à identificação e análise de todos os conceitos abordados no
12.º ano.
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repressivos das liberdades individuais e coletivas” (Aprendizagens Essenciais - Ensino
Secundário - História A 12.º Ano, 2018, pp. 7-9 ).
O segundo módulo abordado no ano letivo de 2018/2019 destacou “a interação
entre a política interna e externa dos Estados, e o seu condicionamento por fatores geoestratégicos”; realçou “a profundidade da rutura operada pela Revolução de Abril na sociedade portuguesa, bem como o seu impacto internacional”; e evidenciou “as transformações socioculturais do terceiro quartel do século, quer ampliando tendências já desenhadas no período anterior, quer anunciando mudanças que se afirmarão a partir dos anos
oitenta” (Mendes, Silveira, & Brum, 2001, 2002, p. 53). Desse modo, os alunos foram
capazes de reconhecer na guerra civil espanhola a antecâmara da II Guerra Mundial; compreender que a partir de 1942/43, com a derrota eminente do eixo nazi-fascista, se evidencia uma nova realidade geopolítica, opondo o mundo comunista ao mundo capitalista;
reconhecer que a realidade do pós II Guerra Mundial foi a de um mundo bipolar, marcado
pelo confronto entre duas superpotências com ideologias e modelos políticos antagónicos;
compreender a eclosão dos primeiros movimentos independentistas; caracterizar as políticas económicas e sociais das democracias ocidentais no após II Guerra, nomeadamente
o desenvolvimento da sociedade de consumo e a afirmação do estado-providência; comparar o modelo económico capitalista com o modelo de direção central soviético; descrever a escalada armamentista e o início da corrida espacial à luz da Guerra Fria; relacionar
a manutenção do regime do Estado Novo nos anos do após-guerra com a Guerra Fria;
compreender que a realidade portuguesa do após guerra a 1974 foi marcada pelo imobilismo político e pelo crescimento económico; interpretar o surto industrial e urbano, a
estagnação do mundo rural e os consequentes movimentos migratórios; descrever as diversas correntes oposicionistas ao Estado Novo, destacando os acontecimentos de 1958;
interpretar o fomento económico das colónias à luz da retórica imperial e do progressivo
isolamento internacional; analisar as fragilidades do marcelismo, nomeadamente o inconsequente reformismo político e o desgaste que a Guerra Colonial provocou no regime,
interna e externamente; compreender que a modernização da sociedade portuguesa nas
décadas de 60 e 70, na demografia e nos comportamentos, constituiu-se como fator fundamental para a desagregação do regime; descrever a eclosão da revolução de 25 de abril
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de 1974, o papel exercido pelo MFA e o processo de desmantelamento das estruturas de
suporte do Estado Novo; problematizar o processo de democratização, do PREC à progressiva instalação e consolidação das estruturas democráticas, o processo de descolonização, a política económica antimonopolista e a intervenção do Estado nos domínios económico e financeiro; avaliar o papel da revisão constitucional de 1982 e da entrada de
Portugal nas Comunidades Europeias para a consolidação do processo de democratização
e para a modernização do país; e a avaliar o sucesso da Revolução de 74 e do consequente
processo de democratização do país” (Aprendizagens Essenciais - Ensino Secundário História A 12.º Ano, 2018, pp. 9-12).
Finalmente, a abordagem do último módulo do Programa Curricular de História
A está orientada para “proporcionar uma visão do novo quadro internacional decorrente
das transformações dos anos 80, evidenciando a diversidade de situações no mundo contemporâneo”; “destacar as alterações decorrentes da sociedade da informação e das novas
perspetivas de globalização”; e “refletir sobre a especificidade do percurso português no
último quartel do século XX” (Mendes, Silveira, & Brum, 2001, 2002, p. 58). Na prática,
os estudantes devem ser capazes de “analisar o impacto que a desagregação do bloco
soviético e da ideologia que lhe estava associada teve na evolução geopolítica internacional e na evolução política, económica e social dos países que integravam esse bloco;
compreender que a Guerra Fria e o seu desfecho tiveram um papel primordial na persistência de tensões pluriétnicas, nacionalistas e religiosas; justificar a hegemonia dos EUA
com base na prosperidade económica, na supremacia militar e no dinamismo científico e
tecnológico; analisar o desenvolvimento de uma cidadania europeia no quadro de aprofundamento da UE, realçando a importância desta no sistema mundial; demonstrar que a
modernização e abertura da China à economia de mercado resultou de um processo que
incluiu a integração de Hong Kong e de Macau; analisar elementos definidores do tempo
presente: massificação; cultura urbana; hegemonia do mundo virtual; ideologia dos direitos humanos; respeito pelos direitos dos animais; consciência ecológica; globalização:
economia, migrações, segurança e ambiente; avaliar o impacto da integração europeia
para Portugal a nível interno e externo, nomeadamente no crescente protagonismo que o
país tem obtido em instituições internacionais; e a analisar as relações estabelecidas entre
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Portugal, os países lusófonos e a área ibero-americana desde a revolução de 25 de abril
de 1974” (Aprendizagens Essenciais - Ensino Secundário - História A 12.º Ano, 2018,
pp. 13-14).
Tendo em conta o panorama normativo envolvente, que se alia à realização do
Exame Nacional de História A, as sessões de literacia mediática têm sempre de ter em
conta a planificação da lecionação dos conteúdos passíveis de serem avaliados em exame
nacional94, estando patente a natureza pedagógica dos exercícios. Desse modo, a nossa
metodologia de pesquisa de conteúdos a trabalhar procurou ser flexível, ou seja, cada
exercício de literacia mediática teria de ter em conta o seu conteúdo e as possibilidades
de trabalho que são oferecidas aos alunos. Após conversas com a orientadora cooperante,
estipulou-se que poderiam ser utilizadas algumas aulas de 50 minutos, previstas no horário das duas turmas.
Relativamente aos objetivos deste relatório de estágio, Paula Lopes em Literacia
Mediática e Cidadania. Perfis de estudantes universitários da Grande Lisboa, aborda o
trabalho de competências de Literacia Mediática através de três dimensões e quatro
domínios. Tendo em conta o seu conteúdo, consideramos pertinente a sua inclusão neste
capítulo do presente relatório, uma vez que vai ao encontro das características das turmas,
às nossas ambições de trabalho e às possibilidades colocadas pelo enquadramento
normativo. Desse modo, são consideradas as três “dimensões basilares da literacia
mediática”, sendo elas as competências práticas, cognitivas e comunicativas.
Relativamente aos quatro “domínios operacionais de processamento da informação”, são
identificadas o “aceder e usar; identificar e analisar; compreender e avaliar; criar e
sintetizar” (Lopes, 2011, p. 456). A realização dos exercícios teve por base o trabalho
individual e em grupo fora da escola e individual na escola. No trabalho em casa, foi
possível a produção de mensagens mediáticas. Está também prevista a reflexão sobre os
assuntos tratados, bem como a possibilidade de aumento de interesse pelos conteúdos,
contando sempre o espírito critico crescente dos alunos em detrimento da passividade
mediática. Os objetivos específicos de cada exercício serão descritos ao longo do capítulo,
uma vez que os trabalhos solicitados possuem características diferentes.
94

No caso do 12.º ano, os três módulos estavam sujeitos a avaliação em exame no ano letivo 2018/2019.
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3.2. Resultados do inquérito
A justificação para a realização do inquérito “Os jovens e os media” prende-se
com a necessidade de recolher informações sobre a relação dos jovens de 12.º ano com
os media e a utilização de competências de literacia mediática. A exposição da informação está feita através de texto descritivo e de gráficos, respetivamente. O pré-teste realizou-se no final de uma aula, tendo sido selecionados quatro alunos, dois de cada turma,
de modo a verificar se o conteúdo do inquérito era percetível por todos os estudantes, não
tendo sido levantadas questões ao nível da compreensão da língua portuguesa. Desse
modo, entre os dias 29 de janeiro e 16 de março de 2019 esteve disponível um inquérito95,
realizado no Google Forms, destinado aos alunos das duas turmas.
Foram registadas cerca de 35 respostas de alunos, não sendo feita a distinção entre os dados das turmas.
A primeira pergunta era de resposta curta e estava ligada à necessidade de recolha
das idades dos alunos, com o objetivo de estabelecer um padrão etário e também identificar o número de alunos que já possuíam mais de 18 anos, ou seja, já podiam votar. Desse
modo, verificou-se que 18 alunos (51,5%) já possuíam idade legal para votar. No entanto,

Número de alunos

a opção que obteve mais respostas foi a dos 17 anos, com cerca de 45,7%.

Idades dos alunos

Figura 3 - Distribuição das respostas à questão "Idade"

95

Disponível em: https://tinyurl.com/yywbo34u.
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A segunda questão já estava ligada a uma componente da literacia mediática, pretendendo analisar a quantidade de vezes que os alunos consomem produtos dos media.
As opções de resposta localizam-se entre o 1 e o 5, sendo 1 “Nunca” e 5 “Todos os dias”.
Verificamos que a maioria dos alunos, 54,3%, tinha contacto com conteúdos dos mass
media. No entanto, verificamos que 14,3% (5 alunos) situou a sua resposta no patamar 2
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e 3.

Frequência do consumo de conteúdos dos mass media
Figura 4 - Distribuição das respostas à questão "Com que frequência consomes conteúdos dos
mass media?"

Perceber a opinião dos estudantes sobre a importância de se ser um cidadão informado foi a terceira pergunta colocada aos alunos. As opções de resposta são do nível 1
(pouco relevante), ao 5 (muito relevante). As respostas dos alunos situaram-se entre os
níveis 3 e 5. São necessárias algumas precauções ao analisar estes resultados: 85,7% dos
alunos consideravam muito relevante ser um cidadão informado; no entanto, se cruzarmos
as informações obtidas nas diferentes respostas, reparamos que existem algumas dificuldades em estabelecer uma ligação entre “ser um cidadão informado” e consumir “conteúdos dos mass media”. Esta disparidade de respostas pode ser justificada por aquilo que
é considerado “conteúdo de mass media” por parte dos alunos e aquilo que a comunidade
científica compreende no momento de definir esses conteúdos.
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Relevância de ser um cidadão informado
Figura 5 - Distribuição das respostas à questão "Em que medida é relevante para ti ser um
cidadão informado?"

A quarta pergunta colocada aos alunos está ligada à importância dada à informação que é veiculada pelos media no momento de analisar o ambiente social, político e
económico que os rodeia. O nível 1 corresponde a “Pouco importantes” e o 5 a “Muito
importantes”. As respostas distribuem-se entre os níveis 2 a 5, sendo a terceira opção a
mais respondida, com cerca de 37,1% (13 das 35 respostas). Se somarmos as respostas
dos níveis 4 e 5, verificamos que 17 alunos (48,6%) reconhecem que as informações dos
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media influenciam a forma de ver o mundo que os rodeia.

Grau de importância dado às informações dos media
Figura 6 - Distribuição das respostas à questão "Em que medida são importantes as informações
dos media no modo como vês o mundo que te rodeia?"
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Na quinta pergunta do inquérito apurou-se o número de alunos que tomam toda a
informação dos media como verdadeira. O nível 1 corresponde a “Muita informação não
é verdadeira” e o 5 corresponde a “Toda a informação é verdadeira”. Os dados obtidos
mostram que a maioria dos alunos selecionaram os níveis 1 e 2, correspondendo isso a 18
respostas (51,4%). No entanto, a resposta que mais respostas obteve foi a terceira, com
cerca de 16 respostas (45,7%). Ao analisar estas informações, devemos comparar com as
informações obtidas com o estudo do OberCom. Merece destaque a informação de que
Portugal é dos países europeus onde mais se confia nas informações veiculadas pelos
meios de comunicação social; no entanto, 71,3% dos inquiridos mostra desconfiança em
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relação à informação transmitida através das redes sociais.

Grau de confiança nas informações veiculadas pelos media
Figura 7 - Distribuição das respostas à questão "Consideras toda a informação veiculada pelos
media como verdadeira?"

Reconhecer o impacto das fake news na opinião pública foi a sexta questão colocada
aos alunos, sendo que o nível 1 é reconhecer que “não induzem em erro” e o 5 é “podem
induzir muito em erro”. 22 alunos (62,9%) responderam ao nível 5, sendo que as restantes
respostas estão divididas entre os níveis 2, 3 e 4, somando 37,2% das respostas.
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Grau de reconhecimento do impacto das fake news na opinião pública

Figura 8 - Distribuição das respostas à questão "Reconheces que as "fake news" podem induzir a
opinião pública em erro?

Em sétimo lugar, pretendíamos saber se as redes sociais são utilizadas pelos alunos
para terem acesso a conteúdos noticiosos. O nível 1, corresponde a “Nunca” e o 5 a “Sempre”. Verifica-se que nenhum aluno selecionou o nível 1, levando-nos a concluir que essas
plataformas são muito facilitadoras do contacto com conteúdos dos mass media. No entanto, são visíveis diferenças quando abordamos o grau de periodicidade do acesso à informação: a maioria dos alunos (74,3%) selecionou os níveis 4 e 5, verificando-se que
28,6% dos alunos apenas têm contacto com a informação através de redes sociais. Está
aqui patente a necessidade de investimento na literacia mediática, uma vez que o palco
maior das fake news são as redes sociais. Os níveis 2 e 3 foram selecionados apenas por
9 dos 35 alunos que responderam a este inquérito, correspondendo esse número a 25,7%.
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Grau de acesso à informação através das redes sociais
Figura 9 - Distribuição das respostas à questão "Serves-te das redes sociais para teres acesso à
informação?"

Em penúltimo lugar, pretendemos obter informações específicas relativas à utilização das redes sociais para ter acesso a notícias por parte dos alunos visados neste inquérito, sendo que esta pergunta permitia a seleção de mais do que uma opção. O primeiro
dado a reter é a posição da rede social Facebook nos resultados. Surgindo em quarto lugar,
esta rede está atrás do Twitter e YouTube, empatados com 31,4% das respostas, e do
Instagram, que tem 25,7% das respostas. Verifica-se uma alteração das escolhas de utilização de redes sociais, uma vez que a rede Facebook é, sem dúvida, a mais mediatizada
na nossa sociedade e a que, primeiramente, foi utilizada pelos meios de comunicação
social para difundir os seus conteúdos. Destacamos finalmente, o valor de respostas atribuída à rede social Snapchat, 0%.
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Figura 10 - Distribuição das respostas à frase "Seleciona a rede social que mais utilizas para
aceder aos conteúdos dos media"

Finalmente, a nona e última pergunta do inquérito pretendia identificar o meio
através do qual os alunos têm acesso aos conteúdos dos media, sendo esta resposta, tal
como a última, de escolha múltipla. Está patente a utilização do telemóvel como meio
principal de contacto com notícias: 94,3% dos alunos (33) selecionaram este meio, sendo
este seguido pelo computador pessoal, que obtém cerca de 31,4% das respostas. A televisão, surge em terceiro lugar nas opções selecionadas. Merece destaque o facto de este
meio de acesso aos conteúdos dos media ter sido selecionado por 74,2% dos inquiridos
do estudo do OberCom (Cardoso, et al., 2018, p. 42), verificando-se uma disparidade
muito grande entre os dados apresentados neste inquérito. Os jornais e as revistas foram
selecionados apenas por 7 alunos, correspondendo esse valor a 20% das respostas. Finalmente, merece destaque a seleção, por parte de 2 alunos, das opções “computador partilhado” e “palestras informativas”, correspondendo esse valor a 5,8% das respostas. Também em Contributo da(s) Notícia(s) da Imprensa Escrita para uma Consciência Crítica
e Cívica dos Alunos. Um estudo na didática da História e Geografia, os alunos de 12.º
ano inquiridos mencionaram a televisão como meio primordial de acesso à informação,
estando as redes sociais em segundo lugar, seguidas da Internet, jornais e rádio, respetivamente (Ferreira, 2014, p. 63). Conclui-se que se verificou uma alteração no padrão de
acesso aos conteúdos dos media, passando o telemóvel a destacar-se dos demais meios.
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Para justificar este facto, devemos ter em conta os avanços tecnológicos que separam as

Meios utilizados

datas dos estudos.
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Figura 11 - Distribuição das respostas à frase "Seleciona o meio que mais utilizas para aceder
aos conteúdos dos media"
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Capítulo 4. Mãos à obra! – Enquadramento Prático
“A [Literacia Mediática] não pode ser ensinada, só pode ser alimentada, provocada e estimulada em conjunto com a ferramenta essencial: o pensamento crítico” 96

4.1. E que as crianças cantem livres sobre os muros97 - “Jair Bolsonaro
é fascista?”98
[Este exercício] “assenta no princípio que defende a importância do processo
de ensino-aprendizagem para a aquisição dos novos conhecimentos focados na
aquisição e expansão de competências em literacia mediática”99

Tiago Aboim Ferreira, no seu relatório de estágio, afirma que “um dos principais
objetivos do ensino da História é o desenvolvimento da consciência histórica, ou seja,
ensinar os alunos a terem uma atitude crítica e reflexiva sobre a sociedade e o mundo”
(Ferreira, 2014, p. 16). Durante a campanha eleitoral brasileira, os críticos de Jair Bolsonaro utilizaram muitas vezes o termo “fascista” para o criticar100. Belinha de Abreu afirma
que os alunos “são regularmente expostos a mensagens em que a intenção é manipular a
sua opinião. (…) [desse modo,] podem ser encorajadas a explorar o que motiva as suas
reações e as técnicas utilizadas para manipular as suas ações” (Abreu, 2011, p. 496).
A prática deste relatório de estágio passava pela procura constante de textos jornalísticos que pudessem ser trabalhados em sala de aula. Estes textos, além de terem como
objetivo o trabalho em competências de literacia mediática, deveria também enquadrarse nos conteúdos previstos no Programa Curricular de História A e nas Aprendizagens
Essenciais do Ensino Secundário – História A – 12.º Ano.

96

(Oliveira & Caetano, 2017, p. 48)
(Taiguara, 1973)
98
Ver Anexo 15 Planificação da sessão E que as crianças cantem livres sobre os muros - “Jair Bolsonaro é
fascista?”
99
(Vilhena A. S., 2018, p. 107)
100
O manual adotado pela Escola Secundária Inês de Castro define Fascismo como: “Sistema político instaurado por Mussolini na Itália, a partir de 1922. Profundamente ditatorial, totalitário e repressivo, o fascismo suprimiu as liberdades individuais e coletivas, defendeu a supremacia do Estado, o culto do chefe,
o nacionalismo, o corporativismo, o militarismo e o imperialismo. Por extensão, o termo fascismo designa
também todos os regimes totalitários de direita e até mesmo simples regimes autoritários” (Couto &
Rosas, 2015, p. 112)
97
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Está disponível na versão online da revista SÁBADO um artigo com o título: “Jair
Bolsonaro é fascista?101” da autoria de Alexandre R. Malhado. O conteúdo deste texto é
constituído por entrevistas a dois politólogos, Jaime Nogueira Pinto e João Pereira Coutinho, e a uma historiadora, Irene Flunser Pimentel. Os três respondem à pergunta “Será
justo chamar fascista ao candidato brasileiro?102”.
Após validação da orientadora cooperante, o trabalho pretendido foi entregue às
duas turmas em suporte papel103 e realizou-se a sua leitura em voz alta, com o obrigatório
despiste de vocabulário e consequente esclarecimento de dúvidas ligadas à concretização
do trabalho. No tempo sobrante da aula, realizou-se um pequeno debate que esteve subordinado ao tema presente no grupo II dos exercícios em análise.
Este trabalho enquadra-se no Programa Curricular de História A, nomeadamente
no tema 2 do módulo 7, “O agudizar das tensões políticas e sociais a partir dos anos 30”,
nomeadamente no ponto 2.2. “As opções totalitárias” (Mendes, Silveira, & Brum, 2001,
2002, p. 49). Relativamente às Aprendizagens Essenciais do Ensino Secundário – História A – 12.º Ano, este trabalho vai ao encontro das “ações estratégicas orientadas para o
perfil dos alunos” (Aprendizagens Essenciais - Ensino Secundário - História A 12.º Ano,
2018, p. 8) sendo elas:
•

Formular hipóteses sustentadas em evidências, face a um acontecimento ou processo
histórico;

•

Mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-o em situações históricas específicas,
simples e complexas;

•

Propor alternativas de interpretação a um acontecimento, evento ou processo, problematizando-as;

•

Promover a multiperspetiva em História, num quadro de desenvolvimento pessoal e
autónomo;

•

Usar meios diversos para expressar as aprendizagens, sabendo justificar a escolha
desses meios.

101

Disponível em: https://tinyurl.com/y5x28q8o. Consultado entre 29/10/2018 e 20/06/2019.
Ibidem.
103
Ver Anexo 2 Enunciado da atividade E que as crianças cantem livres sobre os muros - “Jair Bolsonaro
é fascista?”
102
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Além dos pontos acima mencionados, existia a possibilidade de abordar e desenvolver os conceitos104 previstos nos dois documentos normativos.
Os objetivos deste exercício também vão ao encontro de alguns desígnios pedagógicos específicos presentes em A literacia mediática: proposta de programa de formação (Vilhena A. S., 2018, pp. 97-98)
•

“Desenvolver competências para que os estudantes façam as próprias questões em vez
de responder apenas às perguntas colocadas pelos professores;

•

Incentivar à pesquisa de informação em diferentes fontes e ensinar como se devem
escolher as fontes mais apropriadas para um determinado assunto;

•

Respeitar a interpretação de cada pessoa, uma vez que ela é feita de acordo com as
experiências pessoais;

•

Solicitar a justificação das opiniões ou das interpretações com dados concretos a partir
da informação disponível nos documentos;

•

Incluir informações que apresentam diversos pontos de vista, sem limitar o debate de
um tema a dois lados e procurar mais informação em fontes alternativas;

•

Fornecer elementos de avaliação das competências de literacia mediática, assim como
relacioná-las com os conteúdos e competências de outras disciplinas.”
Dividido em duas partes, no grupo I, pretendia-se que os alunos, individualmente,

identificassem o autor e entrevistados do texto e de seguida que explicassem a relevância
das profissões dos entrevistados para o texto, mobilizando competências de literacia mediática. Tendo por base a citação presente no início do capítulo 5 do presente relatório de
estágio, no grupo II foi solicitado o desenvolvimento de um texto subordinado ao tema
“Caminhos totalitários no século XXI”, de modo a estimular a reflexão dos alunos. Com
o intuito de orientar os alunos, foram sugeridos dois tópicos de desenvolvimento para os
seus textos:
•

Matrizes idênticas” – Apesar de considerarem que Trump e Bolsonaro não são Hitler
e Mussolini, Flunser Pimentel e Jaime Nogueira Pinto identificam “matrizes idênticas”.

104

Os conceitos são: crash bolsista; deflação; inflação; totalitarismo; fascismo; nazismo; antissemitismo;
holocausto; genocídio.
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•

“Conceito de Fascismo vs Totalitarismos (“Quem estuda o fascismo sabe que a mera
definição do conceito é uma tarefa complexa”)”.
Além dos dois tópicos de orientação de resposta, os alunos foram informados de

que poderiam acrescentar ao seu texto todos os aspetos que achassem oportunos. Pretendeu-se dar liberdade de reflexão aos alunos para que, desse modo, traçassem um panorama da sociedade atual, no que toca à ascensão de partidos extremistas e às suas consequências nas sociedades europeias.
Após o estabelecimento de um prazo de entrega para os alunos, o professor estagiário procedeu à correção dos trabalhos que se encontravam em formato digital e em
papel. Essa avaliação compreendia os seguintes parâmetros, distribuídos da seguinte
forma: o grupo I teria uma correção baseada na identificação e explicação do conteúdo
solicitado nos exercícios e o grupo II teria uma correção baseada numa tabela construída
para o efeito. Na turma 12.º 1, foram entregues aos alunos 20 trabalhos e devolvidos ao
professor estagiário 18. Na turma 12.º 2, foram entregues 20 trabalhos e devolvidos ao
professor estagiário cerca de 14.
Nas duas turmas, todos os alunos que responderam à questão 1 do grupo I identificaram o autor do texto e os respetivos entrevistados105. Relativamente à segunda, as
respostas são variadas ao nível da expressão escrita, no entanto, os alunos estabelecem a
relação entre as profissões dos entrevistados e o conteúdo do texto em análise.
A escolha dos critérios de correção do exercício do grupo II teve por base as competências previstas na bibliografia relativa à literacia mediática, bem como as competências previstas para os alunos de História A no 12.º ano, sendo estas resultado da adequação
às turmas a que se destinavam. A título de exemplo, elencamos “Recolher e tratar informação além do texto” como competência ligada à literacia mediática e “localizar no espaço” como competência ligada à disciplina de História A. A distribuição dos níveis de
desempenho foi estipulada da seguinte forma: de 0% a 19%, reduzido; de 20% a 49%,
não satisfaz; de 50% a 69%, satisfaz; de 70% a 89%, satisfaz bastante; e de 90% a 100%,

105

Ver Anexo 4 Exemplos de respostas ao Grupo I do exercício E que as crianças cantem livres sobre os
muros - “Jair Bolsonaro é fascista?”
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excelente. A correção foi realizada com base na verificação da presença ou ausência do
respetivo critério no trabalho106.
A descrição dos resultados será feita em duas partes: a primeira incidirá sobre o
descritor “A – Tratamento da informação/utilização de fontes”; e a segunda abordará os
descritores “B – Compreensão histórica” e “C - Apresentação”.
Desse modo, para a turma 12.º 1, verificou-se que todos os alunos usaram conceitos e vocabulário específico da disciplina de História A. O segundo tópico de correção
mais presente nas respostas dos alunos é a recolha e tratamento de informações além das
presentes no texto, que se verifica em oito dos dezoito trabalhos; em terceiro lugar, surge
a distinção de fontes incluídas no texto, presente em cinco das dezoito respostas; finalmente, visível em apenas uma respostas está a interpretação de pelo menos um documento. Tendo em conta esta informação, apenas um aluno atingiu a cotação prevista de
45%, sendo que quatro alunos atingiram a cotação de 32,5%. A maioria dos estudantes,
nove, ficaram-se pelos 22,5%. Por fim, cerca de quatro alunos atingiram a cotação de
12,5%. A média de resultados da turma, neste descritor é de 23,75% em 45%107.
Relativamente aos descritores B e C, merece destaque a atribuição de pontuação
nos tópicos “Erros ortográficos e sintaxe”, “Localizar no espaço” e “Localizar no tempo”
a todos os alunos. Presente em 16 dos 18 trabalhos surge “Estabelecer paralelismos passado-presente” e “Organizar a informação num todo coerente e lógico”. 15 estudantes
obtiveram cotação no tópico “Contextualizar dados/ informações de várias fontes incluídas no texto”. Finalmente, o tópico menos presente é “Distinguir causas e consequências
de acontecimentos/factos”. Relativamente à atribuição de percentagens, cerca de 10 estudantes obtiveram 55%; 50% atribuído a 2 alunos; 45% foi alcançado por 1 aluno; 40%
por 2 alunos; 35%, 25% e 20% atribuído a 1 aluno, respetivamente; A maioria dos alunos
atingiu a cotação máxima. Desse modo, a média da turma neste descritor é de 47,5% em
55%108.

106

Ver Anexo 3 Distribuição dos critérios de correção do grupo II do exercício E que as crianças cantem
livres sobre os muros - “Jair Bolsonaro é fascista?”
107
Ver Anexo 7 Distribuição de resultados do descritor A, por aluno, na turma 12.º 1 na atividade E que as
crianças cantem livres sobre os muros - “Jair Bolsonaro é fascista?”
108
Ver Anexo 11 Distribuição de resultados dos descritores B e C, por aluno, na turma 12.º 2 na atividade
E que as crianças cantem livres sobre os muros - “Jair Bolsonaro é fascista?”
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Em suma, a distribuição dos resultados na turma 12.º 1 é positiva, sendo que 2
alunos atingiram o nível “não satisfaz”, 7 o de “satisfaz”; “satisfaz bastante” foi atribuído
a 8 alunos e “excelente” a 1. A maioria dos estudantes situa o seu nível acima dos 50%,
sendo que a maioria simples está acima dos 70% a 89%109.
Na turma 12.º 2, o tópico de correção mais presente nos trabalhos dos alunos é
“Utilizar conceitos/palavras-chave e vocabulário específico”, presente em 13 dos 14 trabalhos entregues. De seguida, apenas 3 alunos recolheram e trataram informações além
do texto. “Interpretar um documento” e “Distinguir fontes incluídas no texto” esteve presente em apenas um trabalho, sendo que é nesse mesmo que se verifica a atribuição da
cotação máxima. A segunda cotação mais elevada foi atribuída a dois alunos, cerca de
22,5%, e a maioria da turma obteve cotações de 12,5% neste primeiro descritor, o que
coloca a média de resultados nos 11,95% em 45% possíveis110. De seguida, expomos um
exemplo de um trabalho onde a aluna fotografou um cartaz na rua e decidiu analisá-lo no
trabalho.
Relativamente aos descritores B e C, todos os alunos da turma 12.º 2 obtiveram
cotação no tópico “Erros ortográficos e sintaxe”, nos demais verifica-se que existiram
alunos que não obtiveram cotação. Desse modo, o segundo tópico de correção mais presente é o estabelecimento de paralelismos passado-presente, que foram efetuados por 12
alunos. “Distinguir causas e consequências de acontecimentos/factos” e “Organizar as
informações num todo coerente e lógico” estão presentes em 11 trabalhos. De seguida,
surge-nos “situar no tempo” em 10 trabalhos. Finalmente, os tópicos de correção menos
presentes são “Contextualizar dados/ informações de várias fontes incluídas no texto” e
“Localizar no espaço”, que se encontram presentes em 9 trabalhos. Relativamente às percentagens, 6 alunos atingiram a cotação máxima prevista para estes dois descritores, 55%.
As cotações de 50% e 45% foram atingidas apenas por um aluno, respetivamente. 35%

109

Anexo 12 Distribuição dos resultados do exercício E que as crianças cantem livres sobre os muros - “Jair
Bolsonaro é fascista?” na turma 12.º 2 Anexo 9 Distribuição dos resultados do exercício E que as crianças
cantem livres sobre os muros - “Jair Bolsonaro é fascista?” na turma 12.º 1 e ver Anexo 13 Documento
enviado aos alunos relativo à correção do exercício E que as crianças cantem livres sobre os muros – “Jair
Bolsonaro é fascista?” – 12.º 1
110
Ver Anexo 10 Distribuição de resultados do descritor A, por aluno, na turma 12.º 2 na atividade E que
as crianças cantem livres sobre os muros - “Jair Bolsonaro é fascista?”
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foi a cotação que apenas foi atingida por dois alunos. Finalmente, as duas cotações mais
baixas atingidas pelos alunos foram 30% e 25%, atingidas por 1 e 3 alunos, respetivamente. Assim sendo, a média dos resultados da turma nestes descritores é de 42,85% em
55% possíveis111.
Em suma, a turma 12.º 2 obteve uma distribuição de resultados que se situam entre
o “Não satisfaz” e o “Excelente. As classificações de “Não satisfaz” e “Satisfaz” foram
atribuídas a 6 alunos. Situação idêntica verifica-se nas classificações de “Satisfaz bastante” e “Excelente”, atribuídas a um aluno112.
Ao estabelecer comparações entre as duas turmas verificamos que o 12.º 1 obteve
melhores resultados, sendo que a maioria das classificações está distribuída entre o “Satisfaz” e o “Satisfaz bastante”. No 12.º 2, a maioria das classificações está localizada entre
o “Não satisfaz” e o “Satisfaz”. Ao calcular as médias de turma, são apresentados os
resultados de 71,53% para o 12.º 1 e de 58.21% para o 12.º 2. Relativamente ao descritor
“A - Tratamento da informação/utilização de fontes”, são solicitadas competências de
literacia mediática, as médias de resultados obtidos pelas turmas são os seguintes: sendo
a cotação máxima possível os 45%, a turma 12.º 1 obteve uma média de 23,75%, e o 12.º
2 obteve 15,35%. Os resultados mostram que em apenas uma turma a utilização de competências de literacia mediática superou a metade da cotação possível, 22,5%,
Consideramos de especial relevo para ilustrar o que era pretendido neste trabalho,
a exposição de partes de trabalhos elaborados pelos estudantes113. De seguida, temos a
fotografia de um cartaz presente na rua, cuja fotografia é da própria aluna, sendo feita, de
seguida, a sua descrição e análise.

111

Ver Anexo 11 Distribuição de resultados dos descritores B e C, por aluno, na turma 12.º 2 na atividade
E que as crianças cantem livres sobre os muros - “Jair Bolsonaro é fascista?”
112
Anexo 12 Distribuição dos resultados do exercício E que as crianças cantem livres sobre os muros - “Jair
Bolsonaro é fascista?” na turma 12.º 2
113
Ver Anexo 5 Resposta ao grupo II do exercício E que as crianças cantem livres sobre os muros - “Jair
Bolsonaro é fascista?” de um aluno da turma 12.º 1 e ver Anexo 6 Resposta ao grupo II do exercício E que
as crianças cantem livres sobre os muros - “Jair Bolsonaro é fascista?” de uma aluna da turma 12.º 2
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Figura 12 - Extrato de trabalho de aluna da turma 12.º 2

No exemplo seguinte, o estudante estabelece as diferenças na atuação política de
Donald Trump e Jair Bolsonaro, realizando paralelismos passado-presente com os
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regimes de Adolf Hitler e Benito Mussolini, com o objetivo de responder à questão inicial
do texto fornecido em aula: “Jair Bolsonaro é fascista?”.

Figura 13 - Extrato de trabalho de aluno da turma 12.º 1

Consideramos que esta primeira abordagem teve um impacto positivo na aquisição de competências em literacia mediática. A aposta na reflexão, como competência
principal a ser trabalhada no exercício, permitiu que todos os alunos se expressassem sem
77

limitações de tempo e/ou espaço, facto esse que justifica a grande disparidade nas dimensões dos textos.

4.2. Angola é nossa! - “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva
património114”
Ao invés do último exercício, em que o trabalho dos estudantes incidiu apenas
sobre um texto, decidimos que neste exercício seria proveitoso o trabalho com textos
jornalísticos diferentes sobre a mesma notícia, no sentido de potenciar o cruzamento de
fontes115. Desse modo, a versão online do jornal PÚBLICO de dia 8 de dezembro de 2018
tem uma notícia cujo título nos indicou a possibilidade de trabalho em sala de aula:
“Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património116”. Uma vez analisado o seu
conteúdo e dada a validação pela orientadora cooperante, decidimos procurar a mesma
notícia nas versões online de diferentes meios de comunicação.
Encontramos disponíveis para consulta a mesma notícia no site da RTP117, Diário
de Notícias118, Correio da Manhã119 e um artigo de opinião do Jornal Público120, sendo
este último texto incluído com o intuito de ser um fator de diversidade nos tipos de textos
a serem trabalhos pelos estudantes.
No que toca aos documentos oficiais que norteiam o ensino da História A, esta
atividade inspirou-se em “situações de aprendizagem – sugestões” previstas no Programa
114

(Canelas L. , 2018). Disponível em: http://tinyurl.com/yxssaehg. Consultado a 24/01/2019.
Ver Anexo 37 Planificação da sessão Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva
património”
116
Disponível em: https://tinyurl.com/yxssaehg. Consultado a 02/08/2019. Ver Anexo 17 Enunciado de
Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património (PÚBLICO) fornecido aos alunos no âmbito do
exercício Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!”
117
Disponível em: https://tinyurl.com/y583mzs5. Consultado a 02/08/2019. Ver Anexo 18 Enunciado de
Museóloga defende que restituição deve ser "bem avaliada" e incidir em casos ilegais (RTP) fornecido aos
alunos no âmbito do exercício Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!”
118
Disponível em: https://tinyurl.com/y2nhf8k4. Consultado a 02/08/2019. Ver Anexo 20 Enunciado de
Angola avalia reclamar bens culturais à guarda do Estado português (DN) fornecido aos alunos no âmbito
do exercício Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!”
119
Disponível em: https://tinyurl.com/y5k6m7aj. Consultado a 02/08/2019. Ver Anexo 21 Enunciado de
Angola pode pedir devolução de arte a Portugal (Correio da Manhã) fornecido aos alunos no âmbito do
exercício Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!”
120
Disponível em: https://tinyurl.com/y2a2ch95. Consultado a 02/08/2019. Ver Anexo 19 Enunciado de
A Restituição (PÚBLICO) fornecido aos alunos no âmbito do exercício Angola é nossa! – “Angola vai pedir
a Portugal que lhe devolva património!”
115

78

Curricular de História A. Tendo em conta que a temática abordada não se cinge a um
módulo específico, uma vez que pode ser abordada de diferentes formas ao longo do ano
letivo, encontramos uma sugestão de debate a realizar no módulo 9 que vai ao encontro
do título do presente relatório de estágio:
•

“O imperialismo dos media – manipulação ou liberdade”;
No campo das sugestões de trabalho em grupo e reflexão oral, aparece-nos:

•

“Identificação de problemas e de temáticas surgidas em tempos históricos anteriores
e que permaneçam atuais no tempo presente” (Mendes, Silveira, & Brum, 2001, 2002,
p. 60)
No domínio das aprendizagens, a maleabilidade do tema em análise permite-nos

trazer de volta aprendizagens previstas para o 11.º ano:
•

“Compreender que o equilíbrio político dos Estados no sistema internacional dos
séculos XVII e XVIII se articula com o domínio de espaços coloniais (Mendes,
Silveira, & Brum, 2001, 2002, p. 38);

•

“Relacionar as rivalidades e a partilha coloniais com a vontade de domínio político e
com a necessidade de mercados de bens e de capitais por parte dos Estados” (Mendes,
Silveira, & Brum, 2001, 2002, p. 46).
O enquadramento nas Aprendizagens Essenciais do Ensino Secundário – História

A – 12.º Ano prevê nos “exemplos de ações a desenvolver na disciplina”:
•

“Discutir (…) factos e processos históricos numa perspetiva disciplinar e
interdisciplinar”
Nas “estratégias que induzam ao respeito pela diferença e diversidade”:

•

“Confrontar ideias e perspetivas históricas distintas, respeitando as diferenças de
opinião”;

No domínio das “estratégias que envolvam por parte do aluno”:
•

“Registar seletivamente informação recolhida em fontes históricas de diversos
tipos”;

•

“Sistematizar, seguindo tipologias específicas acontecimentos e/ou processos
históricos”

Finalmente, nos “modos organização das tarefas que impliquem por parte do aluno”:
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•

“Assumir responsabilidades nas tarefas, atitudes e comportamentos”;

•

“Dar conta aos outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu”
(Aprendizagens Essenciais - Ensino Secundário - História A 12.º Ano, 2018, p.
11)
Os critérios de correção do trabalho foram definidos tendo em conta a necessidade

de desenvolver as competências da disciplina de História A e as competências da literacia
mediática, tal como se verificou na atividade anterior. Desse modo, e tendo em conta que
a “instrução para a literacia mediática aumenta as competências de análise da mensagem
(…) nos formatos de imprensa, áudio e vídeo” (Vilhena A. S., 2018, p. 86), decidimos
complexificar o trabalho a desenvolver pelos alunos. Assim, o trabalho foi dividido por
etapas121, sendo a primeira a leitura dos textos jornalísticos fornecidos e analisados em
sala de aula. Num segundo momento, iniciou-se a análise do conteúdo dos textos que
seria realizada tendo em conta as perguntas:
1. Quem é o autor do texto?
2. É uma narração de factos por alguém imparcial ou é uma opinião, uma
interpretação, sobre os factos?
3. Quais são as fontes de informação?
4. Existem diferenças na cobertura dos diferentes meios de comunicação social? Se
sim, indicar quais.
5. Existem contradições entre os diferentes textos? Se sim, indicar quais.
6. Quais são os aspetos que têm mais visibilidade?
A criação destas questões-orientadoras teve por base o artigo Literacia dos Media,
Redes Sociais e Ambiente Web 2.0 que destaca os verbos operatórios “analisar” e
“avaliar” (Abreu, 2011, p. 496) para que seja possível ter pensamento crítico. A autora
serve-se de Kubey para afirmar que “[analisar] envolve as habilidades122 de detetar a
construção de uma grande variedade de mensagens dos órgãos de comunicação social,

121

Ver Anexo 16 Documento enviado aos alunos com as orientações para a atividade Angola é nossa! –
“Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!”
122
Em Literacia para os Média e Cidadania Global: Caixa de Ferramentas é utilizada a expressão “talentos”
(Oliveira & Caetano, 2017, p. 47). Neste contexto, entendemos as duas palavras como sinónimos.
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bem como a forma com os mesmos constroem a realidade para o expectador123”.
Relativamente a “avaliar”, Belinha de Abreu considera que “aprender a avaliar os media
em termos de clareza, precisão e credibilidade ajuda os alunos a participar de forma mais
crítica, interpretativa, e avaliativa dos meios de comunicação124”.
O terceiro passo do trabalho proposto aos alunos tinha como objetivo a síntese do
conteúdo dos textos jornalísticos fornecidos, servindo este passo de ajuda para
assimilação do conteúdo e de inspiração nos quinto e sexto passos do trabalho.
O quarto momento, “Leitura dos comentários aos textos jornalísticos”, pretendia
que os alunos escolhessem um comentário presente na página de uma rede social de um
meio de comunicação social e realizassem a sua análise. Além de ter em conta os verbos
“analisar” e “avaliar”, esta etapa estimula e desenvolve a “descodificação e maior
domínio das linguagens – ferramenta essencial para o cidadão ativo, que é também
produtor de comunicação” (Oliveira & Caetano, 2017, p. 47). Estes espaços de
comentário são palco para a utilização de linguagem ofensiva e exposição de posturas
extremistas e, tendo em conta esse facto, a orientação da análise a realizar pelos
estudantes teve por base quatro tópicos: “Conteúdo”, “Erros/lacunas históricos”,
“Ortografia” e “Linguagem/discurso”. Finalmente, os quinto e sexto passos pretendiam a
elaboração de duas notícias125. Esta tarefa incide naquilo a que Belinha de Abreu intitula
de “criação”, pois além de ser um dos pontos-chave deste relatório de estágio, estimula a
inversão de papéis, uma vez que “obriga os alunos a considerar o público e o ponto de
vista que promove a compreensão dos media” (Abreu, 2011, p. 499). Em comum, estes
passos tinham como orientação para a construção das notícias a “abrangência de factos”;
“o rigor histórico”; “o aspeto visual; e “responder às questões: Quem? Quando? Onde? O
quê? Como? Porquê?”.
As diferenças verificavam-se na sexta etapa, uma vez que se pretendia a
“construção de uma notícia tendenciosa”, devendo o conteúdo da mesma transmitir ao
leitor ideias subjacentes a um de quatro conceitos previstos no Programa Curricular de

123

(Kubey, 2002) in (Abreu, 2011, p. 496)
(Considine, 2002) in (Abreu, 2011, p. 496)
125
Análise a estes passos será realizada conjuntamente, uma vez que as suas características são semelhantes.
124
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História

A:

Fascismo,

Marxismo-Leninismo126,

Social-Democracia127

e

Neocolonialismo128 (Mendes, Silveira, & Brum, 2001, 2002, pp. 49-54).
A distribuição das cotações a atribuir nos diferentes passos teve por base os
objetivos desejados para os alunos no momento de elaborar o trabalho, estando compilada
na seguinte tabela129:
Tabela 2 - Etapas de realização do trabalho e respetiva distribuição das cotações

Etapas da realização do trabalho e respetiva distribuição das cotações
Etapas da realização do trabalho

Ponderação

Colaboração no inquérito “Os jovens e os media”

2%

1.º Passo - Leitura dos textos jornalísticos dos diferentes meios de comunicação

N/A

social
2.º Passo - [Análise do] seu conteúdo

20%

3.º Passo - Sintetizar as informações de cada texto jornalístico num máximo de

10%

10 linhas
4.º Passo - Análise dos comentários aos textos jornalísticos numa rede social

15%

5.º Passo - Construção de uma notícia

25%

6.º Passo - Construção de uma notícia tendenciosa

28%

Relativamente à execução do trabalho, foi proposto aos alunos a sua organização
em grupos e a realização do trabalho fora da sala de aula. A constituição dos grupos foi

126

O manual adotado pela ESIC define “Marxismo-leninismo” como “Desenvolvimento teórico e aplicação
prática das ideias de Marx e Engels na Rússia por Lenine. caracterizou-se por enfatizar o papel do proletariado, rural e urbano, na conquista do poder, pela via revolucionária e jamais pela evolução política; a
identificação do Estado com o Partido Comunista, considerado a vanguarda do proletariado; o recurso à
força e à violência na concretização da ditadura do proletariado” (Couto & Rosas, 2015, p. 24).
127
O manual adotado pela ESIC define “Social-democracia” como “Corrente do socialismo que teve origem nas conceções defendidas por Eduard Bernstein, na II Internacional (1899). A social-democracia rejeita a via revolucionária proposta por Marx, opondo-lhe a participação no jogo democrático, como forma
de atingir o poder, e a implementação de reformas socializantes, como meio de melhorar as condições de
vida das classes trabalhadoras” (Couto & Rosas, 2015, p. 40).
128
O manual adotado pela ESIC define “Neocolonialismo” como “Forma de dominação que sucede ao
colonialismo e se exerce de forma indireta, através da supremacia técnica, financeira e económica das
nações mais desenvolvidas. Embora de caráter essencialmente económico, o neocolonialismo pode também manifestar-se no campo político e cultural” (Couto & Rosas, 2015, p. 74)
129
Decidimos atribuir cotação à colaboração no inquérito “Os jovens e os media” de modo a estimular a
participação dos estudantes na atividade.
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realizada no período de aula, resultando na constituição de seis grupos na turma 12.º 1 e
de quatro grupos na turma 12.º 2. De seguida, estabeleceu-se um diálogo relativo à
conduta necessária para que a realização do trabalho se pautasse pela divisão de tarefas
entre membros do grupo e o bom ambiente entre alunos. A data de entrega, em formato
digital, foi marcada para o dia 15 de março de 2019.
Os primeiros grupos a serem alvo da análise de resultado são os da turma 12.º 1
que, na segunda etapa, tinham como objetivo “Analisar o seu conteúdo”, sendo esta ação
aplicável à totalidade dos textos partilhados para a realização dos trabalhos.
Num máximo de 4%, atingiram a cotação completa apenas no descritor
“Identificação do autor”. O descritor mais presente nos trabalhos é “Identificar os aspetos
que têm mais visibilidade nos textos”, que se verifica em 5 dos 6 trabalhos. “Deteção das
características do texto: notícia ou artigo de opinião” está presente em 4 trabalhos. Apenas
3 grupos referiram se existiam contradições entre os diferentes textos, sendo que,
relativamente ao último descritor, só dois grupos atingiram a cotação de 4% em “Referir
se existem diferenças na cobertura dos diferentes meios de comunicação social” e 1 grupo
atingiu a cotação de 3%130. O grupo 2 atingiu a maior cotação possível neste descritor,
estando presente abaixo o excerto do seu trabalho.
Figura 14 - Exemplo de trabalho que atingiu a maior cotação possível na 2ª etapa da atividade

130

Ver Anexo 23 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 1 na 2ª etapa da atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!”
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“Angola é nossa!..."
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O segundo conjunto de descritores é referente ao objetivo “Sintetizar as informações de cada texto jornalístico num máximo de 10 linhas131”. Merece menção o facto de
para o primeiro e segundo descritores da etapa, a atribuição da pontuação resultar da presença de elementos desejados, já para o terceiro, a atribuição de cotação está prevista para
os casos de ausência de “erros ortográficos”. Assim, verificou-se que em “Cumprimento
do limite de linhas estabelecido” apenas um grupo sintetizou o conteúdo dos textos nas
10 linhas previstas, atingindo aí a cotação de 2,5%, estando presente, a seguir, o excerto
do trabalho.
Figura 15 - Exemplo de trabalho que atingiu a cotação completa na 3ª etapa da atividade
"Angola é nossa!...”

Dois grupos atingiram a cotação de 2% por falhas na limitação da síntese de pelo
menos um dos textos. Os restantes grupos não obtiveram cotação por não cumprirem o
limite de linhas em mais do que dois textos contruídos ou ausência de realização da tarefa.

131

Ver Anexo 24 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 1 na 3ª etapa da atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!”
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No segundo descritor “Sintaxe e coerência dos textos”, apenas um grupo obteve a
cotação completa de 5%, sendo as seguintes cotações atribuídas em função da exposição
do conteúdo dos textos. A ausência de atribuição de cotação neste descritor aplicou-se a
dois grupos devido a falhas graves na exposição da informação. Finalmente, a presença
de erros ortográficos nos trabalhos foi motivo para que nenhum dos grupos atingisse a
cotação completa neste descritor, estando presente a seguir um excerto de um trabalho
que não atingiu a cotação completa nesta etapa do trabalho.
Figura 16 - Exemplo de trabalho que não atingiu a cotação completa na 3ª etapa da atividade
"Angola é nossa!...”

A quarta etapa do exercício tinha como objetivo a análise de comentários de utilizadores de redes sociais sobre o conteúdo das notícias em análise132. Os grupos 1 e 5
não realizaram a tarefa, sendo-lhe atribuída a classificação de 0% nos descritores. De
entre os grupos que realizaram a tarefa destaca-se o grupo 2, que atingiu a cotação máxima em todos os descritores previstos. O segundo grupo melhor classificado neste parâmetro foi o grupo 6, atingindo uma cotação de 11,5% em 15% possíveis. De seguida, os
grupos 3 e 4 com 8,5%. O descritor onde mais grupos falharam foi “Referir a rede social

132

Ver Anexo 25 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 1 na 4ª etapa da atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!”
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onde se encontra o comentário”, seguido de “Mencionar pontos de destaque do comentário. Em pé de igualdade estão os descritores “Identificar possíveis erros/lacunas históricas”, “Identificar possíveis erros ortográficos” e “Análise da linguagem presente no comentário”. De seguida, é possível visualizar o excerto que obteve a cotação máxima em
todos os descritores.
Figura 17 - Exemplo de trabalho que atingiu a cotação completa na 4ª etapa da atividade "Angola
é nossa!..."

A quinta etapa do exercício tinha como objetivo a construção de uma notícia
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subordinada ao tema em análise133. Os resultados permitem-nos concluir que todos os
grupos obtiveram a cotação de 11% no descritor “Responder às questões…”, sendo o
grupo 4, com uma classificação de 21,5% em 25% possíveis.
Figura 18 - Exemplo de trabalho que obteve a maior cotação na 5ª etapa da atividade "Angola é
nossa!..."

133

Ver Anexo 26 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 1 na 5ª etapa da atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!”
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A possibilidade da existência de “erros históricos ou expressões que induzam a
interpretações erradas do texto” foi contemplada no momento de elaboração destes critérios, sendo atribuição de cotação neste descritor realizada mediante a ausência de conteúdo que ponha em causa o rigor histórico do texto construído. Desse modo, destacamos
o grupo 6, cujo conteúdo da notícia construída põe em causa a compreensão do fenómeno
em análise.
Figura 19 - Exemplo de trabalho cujo conteúdo põe em causa a compreensão do fenómeno
tratado na atividade "Angola é nossa!..."

Finalmente, na sexta etapa do trabalho pressupunha-se a construção de uma notícia que transmitisse ideias relativas a um de quatro conceitos do Programa Curricular de
História A134. Destacamos a ausência de atribuição de cotação nos descritores “Referência
da fonte e legendagem das imagens” e “Adequação das imagens à temática do texto”,
bem como a ausência de cotação atribuída ao grupo 2 em todos os descritores, à exceção

134

Ver Anexo 27 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 1 na 6ª etapa da atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!”
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de “Referências a apenas uma das ideologias solicitadas”, uma vez que os estudantes não
construíram a notícia baseada no tema do trabalho.
Figura 20 - Exemplo de trabalho que não obteve cotação no descritor "Referência a apenas
uma das ideologias solicitadas" na atividade "Angola é nossa!..." na turma 12.º 1

O único ponto onde se verifica a atribuição de cotação completa a todos os grupos
é “Erros históricos ou expressões que induzam a interpretações erradas do texto”, uma
vez que os textos construídos não possuem falhas científicas. Por fim, destacamos o descritor menos pontuado, “Referência da fonte de onde se retiraram as informações”, onde
apenas 3 grupos obtiveram cotação.
Finalizando a análise dos resultados da turma 12.º 1, as classificações finais dos
trabalhos estão distribuídas entre os 54% e os 77%, ficando a média da turma nos 65,75%.
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Conclui-se então que a maioria dos trabalhos possui classificação correspondente ao nível
“satisfaz”, tendo os restantes a classificação de “satisfaz bastante”135.
Na turma 12.º 2, o ponto único de destaque é a atribuição da cotação máxima a
todos os trabalhos nos cinco descritores da segunda etapa136, estando presente, a seguir,
um exemplo desses trabalhos.
Figura 21 - Exemplo de trabalho que atingiu a cotação completa em todos os descritores da 2ª
etapa da atividade "Angola é nossa!..." na turma 12.º 2

Na terceira etapa137, a distribuição das cotações é uniforme no descritor “Cumprimento do limite de linhas estabelecido”, com 2,5% atribuídos a todos os grupos. Relativamente à “Sintaxe e coerência do texto”, mencionamos o grupo 4 que obteve 4,9% em
5% possíveis, tal como se verifica na imagem seguinte.
135

Ver Anexo 29 Tabela de correção elaborada no âmbito do exercício Angola é nossa! – “Angola vai pedir
a Portugal que lhe devolva património!” na turma 12.º 1 e ver Anexo 28 Distribuição dos resultados finais
dos alunos da turma 12.º 1 na atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva
património!” na turma 12.º1
136
Ver Anexo 30 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 2 na 2ª etapa da atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!”
137

91

Figura 22 - Exemplo de trabalho que não obteve a cotação completa no descritor "Sintaxe e
coerência do texto" na 3ª etapa da atividade "Angola é nossa!..." na turma 12.º 2

Relativamente a “erros ortográficos”, os grupos 2 e 4 obtiveram a cotação de 2,4%
em 2,5% possíveis, e os grupos 1 e 3 que obtiveram 2% e 2,2%.
No que toca à análise de um comentário relativo ao tema presente numa rede social138, destacamos o grupo 2, que obteve cotação máxima em todos os descritores. Merecem destaque também os descritores “Mencionar pontos de destaque do comentário”,
“Identificar possíveis erros ortográficos do autor” e “Análise da linguagem presente no
comentário” cuja cotação máxima foi atingida por todos os grupos. Resta-nos “Identificar
possíveis erros/lacunas históricas”, onde o grupo 3 obteve a cotação de 2% em 3,5% possíveis, sendo visível o excerto do seu trabalho de seguida.
Figura 23 - Exemplo de trabalho que não atingiu a cotação completa no descritor "Identificar
possíveis erros/lacunas históricas na 4ª etapa da atividade "Angola é nossa!..." na turma 12.º 2

Anexo 31 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 2 na 3ª etapa da atividade
Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!”
138
Anexo 32 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 2 na 4ª etapa da atividade
Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!”
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A construção de uma notícia relativa ao tema em análise estava prevista na
penúltima etapa do trabalho139. Os resultados da correção mostram-nos que todos os
grupos obtiveram a cotação máxima nos descritores “Responder às questões…” e
“Abrangência de factos”, contrapondo com a ausência de cotação nos descritores
“Referência da fonte e legendagem das imagens” e “Adequação das imagens à temática
do texto”. No que toca aos descritores “Sintaxe e coerência do texto” e “Referência à
fonte de onde se retiraram as informações” verificam-se diferenças nas cotações
atribuídas aos grupos, nomeadamente o grupo 2 com 1,5% em 2% possíveis:
Figura 24 - Exemplo de notícia construída na 5ª etapa da atividade "Angola é nossa!..."
que não atingiu a cotação completa no descritor “Sintaxe e coerência do texto” na turma 12.º2

139

Anexo 33 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 2 na 5ª etapa da atividade
Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!”

93

E o grupo 3 com 0% num máximo de 2,5%, respetivamente:

Figura 25 Exemplo de notícia construída na 5ª etapa da atividade "Angola é nossa!..." que não
atingiu a cotação completa no descritor “Referência à fonte de onde se retiraram as informações” na
turma 12.º 2

Por fim, com a sexta etapa pretendia-se que os estudantes transmitissem as ideias
de uma ideologia estudada através do texto elaborado140. Destacamos que o único descritor que teve a cotação máxima atribuída a todos os grupos foi “Sintaxe e coerência do
texto”, como se verifica a seguir.
Figura 26 - Exemplo de notícia construída na 6.ª etapa da atividade "Angola é nossa!..." na turma

140

Anexo 34 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 2 na 6ª etapa da atividade
Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!”
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12.º 2

Nos restantes, pelo menos 1 grupo não obteve a cotação máxima, como se verifica
em “Responder às questões…” e “Erros históricos ou expressões que induzam a interpretações erradas do texto”. No descritor “Referências a apenas uma das ideologias solicitadas”, os grupos 1 e 3 obtiveram a cotação máxima, e os 2 e 4 obtiveram 1% em 3%
possíveis.
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Em suma, a análise global dos resultados da turma 12.º 2 localizam cerca de 3
trabalhos no nível “Satisfaz bastante” e 1 no nível “Satisfaz”. As classificações estão localizadas entre os 68,7% e os 86,1%, sendo a média final da turma de 81,27%. Os resultados estão expostos no seguinte gráfico141.
O balanço final deste exercício permite-nos constatar que o desempenho da turma
12.º 2 foi superior ao da turma 12.º 1, no entanto, devemos ter em conta que o número de
grupos de trabalho diferiu entre as turmas. Destacamos, também, o facto de nenhum grupo
situar a sua classificação nos níveis “reduzido” e “não satisfaz”, embora seja necessário
chamar à atenção que o grupo 1 da turma 12.º 1 obteve os 54% de classificação final,
sendo esta nota atribuída tendo em consideração a participação no inquérito. Ao analisar
a prestação dos grupos em cada passo do trabalho, verificamos que no 5.º os estudantes
ficaram aquém do esperado, verificando-se mesmo a ausência de atribuição de cotação
no descritor “Referência da fonte e legendagem das imagens”, e também no 6.º passo, os
descritores “Referência da fonte e legendagem das imagens” e “Adequação das imagens
à temática do texto”. Consideramos o balanço final deste exercício bastante positivo, uma
vez que foi possível os alunos usarem a sua criatividade ao serviço das competências
previstas no Programa Curricular de História A e de literacia mediática, uma vez que
construíram notícias que não transmitem imparcialidade, verificando-se a abordagem de
uma ideologia já trabalhada em sala de aula em 9 dos 10 trabalhos realizados, bem como
a análise de um comentário presente na página da rede social de um meio de comunicação.

4.3. Vi na ´net que… - As Fake News e as eleições europeias
“Rumores são histórias sem fim142”

O aumento das rubricas de fact-checking em Portugal, tal como está explicitado
no capítulo 2.2. do presente Relatório de Estágio, é o reflexo do reconhecimento dos perigos da desinformação e/ou transmissão de ideias e informações parcialmente corretas.

141

Ver Anexo 36 Tabela de correção elaborada no âmbito do exercício Angola é nossa! – “Angola vai pedir
a Portugal que lhe devolva património!” na turma 12.º 2 e ver Anexo 35 Distribuição dos resultados finais
dos alunos da turma 12.º 1 na atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva
património!” na turma 12.º 2
142
Frase extraída de um trabalho de uma aluna da turma 12.º2.
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Desse modo, inspirado na rubrica “Polígrafo” da SIC que foi para o ar no dia 20
de maio de 2019143, decidimos abordar com as duas turmas a importância dos rumores
para os eleitores europeus.
Assim sendo, nos dias 21 e 22 de maio de 2019 este tema foi abordado com os
alunos. A sessão iniciou-se estabelecendo-se um diálogo sobre que alunos presentes poderiam votar nas Eleições Europeias do domingo seguinte, dia 26 de maio de 2019. Na
turma 12.º 2 responderam cerca de 16 alunos, e na turma 12.º 1 responderam afirmativamente 13 alunos. No entanto, verificou-se um desinteresse generalizado pelo assunto por
parte de alguns alunos das duas turmas, chegando-se ao ponto de alguns estudantes desconhecerem a existência de eleições europeias ou da campanha eleitoral. Tendo em conta
este panorama, decidimos abordar o assunto de outra forma: fazer uma contextualização
da União Europeia através da revisão de conteúdos já lecionados durante o ano letivo144.
Após a revisão, construída com recurso à participação dos alunos e dos registos no quadro, passamos à fase seguinte da sessão: o lançamento de um questionamento oral aos
alunos, nomeadamente:
1. Quem são os visados das histórias?
2. Existem pontos em comum nas histórias apresentadas?
Após o lançamento do questionamento, foi entregue a ficha de trabalho 145, para
que pudesse ser realizada a leitura em voz alta antes da visualização do vídeo. O vídeo,
intitulado “Os rumores que se tornaram virais a caminho das europeias146”, aborda exemplos de informações incorretas e/ou mal contadas relativas a políticos europeus.
A nível normativo, esta atividade enquadra-se nos documentos mencionados em
4.1. e 4.2. Nas Aprendizagens Essenciais do Ensino Secundário – História A – 12.º Ano,
no módulo 9, surge-nos as AE:

143

Disponível em: https://tinyurl.com/y2psk57e. Consultado a 20/05/2019.
Unidades do Programa Curricular de História A: Módulo 8 – 1.3. A afirmação das novas potências: O
rápido crescimento do Japão; o afastamento da China do Bloco soviético; a ascensão da Europa (Mendes,
Silveira, & Brum, 2001, 2002, p. 54); Módulo 9 – 1.2. Consolidação da comunidade europeia; integração
das novas democracias da Europa do Sul; a EU e as dificuldades na constituição de uma Europa política
(Mendes, Silveira, & Brum, 2001, 2002, p. 59)
145
Ver Anexo 38 Enunciado da atividade Vi na net que… - As Fake News e as eleições europeias.
146
Disponível em: https://tinyurl.com/y45rstqe. Consultado a 23/08/2019.
144
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•

Analisar o desenvolvimento de uma cidadania europeia no quadro de aprofundamento
da UE, realçando a importância desta no sistema mundial (Aprendizagens Essenciais
- Ensino Secundário - História A 12.º Ano, 2018, p. 13);

•

Analisar elementos definidores do tempo presente: massificação; cultura urbana; hegemonia do mundo virtual; ideologia dos direitos humanos; (…); globalização: economia, migrações [e] segurança (Aprendizagens Essenciais - Ensino Secundário História A 12.º Ano, 2018, p. 14).
No Programa Curricular de História A, este trabalho insere-se nos dois últimos

módulos, nomeadamente nos pontos:
•

1.3. A afirmação das novas potências: O rápido crescimento do Japão; o afastamento
da China do Bloco soviético; a ascensão da Europa (Mendes, Silveira, & Brum, 2001,
2002, p. 54);

•

1.2. Consolidação da comunidade europeia; integração das novas democracias da Europa do Sul; a EU e as dificuldades na constituição de uma Europa política (Mendes,
Silveira, & Brum, 2001, 2002, p. 59)
Relativamente ao conteúdo do vídeo exibido, são mencionadas três histórias: o

primeiro rumor, proveniente de Espanha diz-nos que, nesse país, 70% dos violadores em
grupo são estrangeiros. A informação foi veiculada pela página do Twitter do líder de um
partido de extrema-direita. Esta acusação é fundamentada com um estudo do Instituto de
Ciência e Segurança espanhol. No entanto, o conteúdo da publicação não vai ao encontro
do tweet acima mencionado, sendo referido que, no total dos crimes de violação, apenas
4% dos seus autores são estrangeiros. Desse modo, o Polígrafo-SIC considera a informação falsa. O segundo rumor é relativo a França, onde circulou uma história que afirmava
que a legislação europeia autorizava os países membros a matarem, intencionalmente, em
caso de tumulto ou insurreição, não estando obrigados a estar sujeitos a qualquer tipo de
processo judicial. Circulando através do Facebook, estas informações não caíram bem
junto de grupos ligados aos “coletes amarelos” franceses. A avaliação do Polígrafo-SIC
mostra que este rumor é falso, uma vez que a pena de morte é proibida em todos os paísesmembros da União Europeia. Finalmente, o terceiro rumor, relativo à Alemanha, diz respeito a informações do então vice-presidente da Comissão Europeia, Hans Timmermans,
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que teria afirmado “Os Estados com uma só cultura precisam de ser eliminados. A imigração em massa de homens muçulmanos para a Europa é uma forma de conseguir
isso147”. Estas afirmações foram partilhadas pelo jornal alemão “Unser Mitteleuropa”,
mas ganharam relevância nas redes sociais após a partilha das mesmas por Peter Schmalenbruch, líder de um partido de extrema-direita. No entanto, servindo-nos do trabalho do
Polígrafo-SIC, ficamos a saber que esta informação era falsa, e que o vice-presidente da
Comissão considerava que “isso iria derrubar-nos como sociedade148”.
Após a visualização do vídeo, foram novamente abordadas as questões colocadas
anteriormente. Surgiram então respostas por parte dos alunos ligadas à primeira pergunta
lançada antes da visualização. Mencionou-se que os visados das histórias são políticos,
imigrantes e grupos de manifestantes, tendo estas histórias em comum o facto de poderem
influenciar o sentido de votos dos cidadãos europeus. Após estas respostas, o professor
estagiário decidiu aprofundar a análise, perguntando quais seriam as consequências do
aumento de deputados eurocéticos no Parlamento Europeu, para o conjunto dos países aí
representados. As respostas encaminharam-se para o reconhecimento de eventuais dificuldades em processos negociais, e oposição a um maior número de iniciativas legislativas advindas dessa câmara de representação. Para terminar a análise, o estagiário encaminhou o discurso para as consequências deste tipo de rumores a nível nacional. Os alunos identificaram como resultado destes fenómenos o aumento dos preconceitos relativos
a fações menos favorecidas da sociedade, a difusão das ideias dos partidos extremistas e
a consequente eleição de representantes dos mesmos para o Parlamento Europeu, fazendo
alusões ao conteúdo do vídeo exibido.
Após este diálogo, foi entregue aos alunos a ficha de trabalho “As Fake News e as
eleições europeias”, na qual era solicitado um comentário ao conteúdo do vídeo, orientado
por 3 tópicos:
1. Papel das redes sociais na divulgação dos rumores;
2. Exploração de medos coletivos;
3. Consequências da ascensão de partidos extremistas.

147
148

Idem.
Idem.
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A realização da atividade estava prevista para o período de aula de 50 minutos,
sendo realizada, durante esse tempo, a orientação individual dos alunos que a solicitassem.
O resultado do trabalho dos alunos mostra que, de forma geral, os tópicos de orientação de resposta foram utilizados, sendo visível o recurso aos exemplos presentes no
vídeo exibido em sala de aula. A exposição da informação recolhida encontra-se sintetizada através da tabela seguinte, de modo a facilitar a sua consulta:
Tabela 3 - Compilação de temas abordados pelos estudantes das turmas 12.º 1 e 12.º 2 na
atividade "Vi na net que .... - As fake news as eleições europeias”

Temas abordados pelos estudantes das turmas 12.º 1 e 12.º 2 na atividade Vi na
´net que… - As Fake News e as eleições europeias
1. Exploração dos medos coletivos;
2. Possíveis consequências políticas da circulação de notícias falsas;
3. Facilidade e velocidade de circulação de informação falsa nas redes sociais;
4. Suscetibilidade de alguns públicos a determinados conteúdos.

No entanto, consideramos pertinente a análise de algumas respostas de alunos das
duas turmas, com o intuito de ilustrar aquilo que era pretendido com este exercício. Iniciamos a análise com um excerto de um trabalho onde é realizado um paralelismo passado-presente sobre o tema em análise. É abordada a exploração de medos coletivos por
parte do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães no período anterior à
chegada de Hitler ao poder, como ser verifica na imagem seguinte:
Figura 27 - Exemplo de trabalho onde é abordada, através de paralelismo passado-presente, a
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exploração dos medos coletivos por parte de partidos políticos

Uma análise mais atual foi realizada por outra estudante, exemplificando esse fenómeno com conteúdo presente no vídeo exposto em sala de aula. A questão dos refugiados que, segundo a aluna é dos “que divide a população por acharem que estes são terroristas e invasores do nosso país”, foi abordada no momento de exemplificar o papel das
redes sociais na divulgação de fake news, bem como alcance das informações, uma vez
que cada vez mais existem pessoas com possibilidades de acesso a esses rumores.
Figura 28 - Exemplo de trabalho que aborda a exploração dos medos coletivos e a facilidade de
circulação das informações através das redes sociais

Percebemos então que os alunos ligam à questão das fake news, os seus possíveis
impactos políticos, pois essas informações influenciam o voto das pessoas, sendo através
de questões sociais relevantes, ações que os candidatos tiveram durante o tempo que não
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eram políticos ou até, questões de afinidade pessoal. O exemplo seguinte, ilustra a capacidade que certas informações têm de deitar por terra e/ou descredibilizar projetos políticos devido ao seu conteúdo.
Figura 29 - Exemplo de trabalho que aborda o papel dos rumores no voto

É também abordada a questão da existência de organismos especializados na criação de informações falsas149 com o objetivo de difamar políticos, sendo utilizado por
parte do estudante um exemplo presente no vídeo exposto em sala de aula.
Figura 30 - Exemplo de trabalho que aborda a existência de organismos especializados na
criação de "fake news"

Merece destaque o facto de este exercício de literacia mediática ter sido aplicado
a uma maioria de alunos com a idade legalmente exigida para votar. A leitura dos textos
mostra que os estudantes reconhecem o poder de uma informação falsa, principalmente
quando são abordados temas políticos ou sociais. Num número residual de textos, é reconhecida a suscetibilidade de alguns públicos a certas informações veiculadas pelos meios
de comunicação social e pelos utilizadores de redes sociais. Apesar desse facto, verificouse um aumento da abstenção eleitoral nos processos eleitorais europeus. A título de exemplo, o concelho de Vila Nova de Gaia registou no ano de 1987 uma taxa de abstenção de
20,5% e no ano de 2019, uma taxa de 60,9%150. Verificamos que a desinformação, por
parte dos alunos, relativo às Eleições Europeias é o reflexo do desinteresse crescente ligado a estas temáticas. Não nos sendo possível analisar a taxe de abstenção dos jovens

149
150

Este assunto encontra-se desenvolvido no capítulo “1.2. A Literacia Mediática e as Fake News”.
Disponível em: https://tinyurl.com/y63rlfxt. Consultado em 15/09/2019.
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do concelho de Vila nova de Gaia, servimo-nos do artigo “A Europa é dos jovens, mas o
voto nem tanto”, publicado no Jornal Sol, que cita o Eurobarómetro, neste processo eleitoral, apenas 19% dos jovens entre os 18 e os 24 anos foram votar151.

151

Disponível em: https://tinyurl.com/y2tcwsm8. Consultado a 15/09/2019.
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Considerações finais
Este relatório de estágio pretendeu focar o desenvolvimento de competências de
literacia mediática, tendo sempre como pano de fundo o estímulo do pensamento crítico.
Teoricamente, tendo em conta as disparidades de afirmações dos autores consultados no momento de (in)definição de literacia mediática, parece-nos adequado que este
trabalho contribua para a construção desse conceito. Literacia mediática é o conjunto de
competências necessárias ao consumo responsável de informação proveniente de meios
de comunicação social e de redes sociais. Estas competências aliam-se também à literacia
digital e à literacia da informação, sendo que ao unir este conjunto de competências, o
cidadão pode analisar, comparar e, também, refletir sobre a informação que recebeu. Relembremos que o “acesso às tecnologias não pode ser considerado uma garantia de exercício de cidadania esclarecida”. Daí a concretização prática deste trabalho pretender o
estímulo do pensamento crítico e da participação cívica dos alunos. Desse modo, a literacia mediática é o fator agregador das capacidades que estabelecem a ligação entre o facto
noticioso, o(s) respetivo(s) meio(s) difusor(es) e o público.
Também foi útil a distinção entre o fenómeno da circulação de informações falsas
e as fake news, tendo este termo surgido mais recentemente, fruto de processos políticos
com alta mediatização mundial. As nossas pesquisas apontam para o dado interessante de
que os sites que assumidamente brincam com a informação, como por exemplo, O Inimigo Público152, possuem mais seguidores nas suas páginas das redes sociais do que as
páginas que combatem a desinformação, tais como Os Truques da Imprensa Portuguesa153, o que nos revela o perigo que um acesso maior a sites de paródia da informação
pode surtir em algumas pessoas pois, como está referido no capítulo “1.2. As Fake News
e a Literacia Mediática”, sites como o Facebook e o YouTube orientam os conteúdos
sugeridos aos seus utilizadores tendo por base as suas pesquisas, criando-se assim a tal
“bolha” (Cardoso, et al., 2018, p. 28) onde os consumidores vivem.

152
153

Disponível em: https://tinyurl.com/y6yvtfzy. Consultado a 16/09/2019.
Disponível em: https://tinyurl.com/zqtfaut. Consultado a 16/09/2019.

104

Os resultados do inquérito realizado aos alunos mostram que é evidente a utilização de redes sociais para o acesso à informação, bem como o reconhecimento de que nem
toda a informação transmitida pelos media é verdadeira, sendo desse modo identificada a
possibilidade das fake news induzirem a opinião pública em erro.
Os casos práticos implementados devem ser analisados separadamente, devido às
características dos exercícios realizados. O primeiro, E que as crianças cantem livres sobre os muros – “Jair Bolsonaro é fascista?”, realizado individualmente pelos alunos, mostrou melhores resultados na turma 12.º 1, apesar de nas duas turmas não se verificar uma
média de resultados negativa. Na globalidade das turmas destacamos como ponto comum
dos alunos a ausência da realização das tarefas de recolha e interpretação de documentos,
sendo essa tarefa visível apenas no caso de uma aluna da turma 12.º 2. A abordagem às
competências de literacia mediática ficou aquém do esperado, não tendo as médias dos
resultados superado os 25% em 45% possíveis, no entanto, consideramos sempre positivo
o estímulo do pensamento crítico dos alunos tendo este exercício facilitado e estimulado
essa ação, sendo o balanço global positivo.
O segundo exercício, Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património”, realizado em grupo, aprofundou o trabalho de competências de literacia mediática, dando ênfase ao confronto de informações publicadas por diferentes meios
de comunicação social, aos comentários de utilizadores de redes sociais sobre o assunto
tratado e à criatividade dos estudantes. Os resultados mostram a subida global do desempenho das duas turmas, talvez fruto da realização das tarefas em conjunto. Como ponto
negativo temos a ausência de atribuição de cotação nos descritores já mencionados “Referência da fonte e legendagem das imagens” e “Adequação das imagens à temática do
texto”, descritores que envolviam a pesquisa e inserção de imagens nos trabalhos. Esse
facto também se verificou no primeiro trabalho, em que apenas um aluno inseriu imagens
no texto. Destacamos, como ponto positivo, a capacidade de construção de textos noticiosos com conteúdo subjacente a conceitos previstos no Programa de História A. Destacamos também o facto de o título do exercício ser um dos títulos de um dos textos jornalísticos fornecidos aos alunos que é, só por si, uma informação falsa: Diz-se que “Angola
vai pedir a Portugal que lhe devolva património”, mas, na verdade, este facto não foi
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noticiado dessa forma pelos restantes meios de comunicação social, uma vez que mesmo
a notícia do jornal PÚBLICO não esclarece que a devolução do património vá acontecer.
Somos apenas informados que foram iniciados contactos entre os dois Estados, mas ainda
não se verificou nenhum pedido formal.
Finalmente, o terceiro exercício, Vi na ´net que… – “As Fake News e as eleições
europeias”, abordou uma questão política sobre uma amostra, em que a maioria possuía
idade legal para exercer o direito de voto. Deste exercício destacamos ainda o facto da
necessidade da revisão de conteúdos já lecionados, o que acabou por provocar o aumento
da participação dos alunos. Mencionamos, também, como ponto positivo a abordagem
reflexiva, produtiva e com recurso a exemplos visualizados no vídeo exibido em sala de
aula, das consequências da desinformação em temas políticos, bem como as possíveis
consequências eleitorais da mesma.
Identificamos como limitações a este estudo o facto de se aplicar apenas a alunos
de 12.º ano, bem como as limitações de tempo para a abordagem da questão em sala de
aula, não sendo possível, em muitos casos, o estímulo do debate relativo a questões surgidas em redes sociais e nos meios de comunicação social.
Como potencialidades, a abordagem teórica e prática deste relatório permite-nos
afirmar que um programa de literacia mediática pode ser aplicado à esmagadora maioria
das disciplinas que compõem o currículo dos estudantes portugueses, o que contribuiria
para a “aquisição dos objetivos académicos” (Vilhena, 2018, p. 87) dos estudantes portugueses, sendo este um motivo para que se continue a aplicar este tipo de atividades aos
alunos, funcionando também como estímulo ao trabalho conjunto de professores de várias
áreas disciplinares. A postura dos alunos foi, numa primeira fase, de estranheza relativamente ao tema abordado, sendo mesmo questionada a necessidade da sua realização. No
entanto, após o início da exploração das competências em literacia mediática, bem como
a menção recorrente ao tema durante as aulas, notou-se o gradual aumento do empenho e
do interesse na questão, o que acaba por se verificar até no aumento das classificações
entre o primeiro e o segundo exercícios propostos.
Identificamos como potencialidade de estudo a continuação da aplicação de programas de literacia mediática, no entanto, deve aumentar a atenção que é dada ao papel
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das redes sociais no acesso à informação, bem como a preferência dada ao trabalho de
questões políticas e económicas que sejam relevantes para a participação cívica esclarecida por parte dos alunos. Relativamente à faixa etária indicada para a abordagem a esta
temática, indicamos o 1.º Ciclo do Ensino Básico, uma vez que os jovens começam a ter
contacto com o mundo de forma digital, pelo menos, nessa fase da vida. Mencionamos
também, a realização do “V Congresso Literacia, Media e Cidadania – Tecnologia, Desinformação e Ética”, realizado em Aveiro nos dias 3 e 4 de maio de 2019, o que prova a
importância crescente dada a esta temática. Ao nível político, referimos de forma positiva
a publicação do Referencial de Educação para os Media para a Educação Pré-escolar,
o Ensino Básico e o Ensino Secundário, por parte do Ministério da Educação, bem como
a existência de formações específicas para professores no campo da literacia mediática154,
embora seja generalizada a falta de formação por parte dos docentes nesta área.

154

Disponível em: https://tinyurl.com/y3ce6ru9. Consultado a 16/09/2019.
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Anexos
Anexo 1 Sites de Fake News em Portugal
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Anexo 2 Enunciado da atividade E que as crianças cantem livres sobre os
muros - “Jair Bolsonaro é fascista?”
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Anexo 3 Distribuição dos critérios de correção do grupo II do exercício E que
as crianças cantem livres sobre os muros - “Jair Bolsonaro é fascista?”
Critérios de correção Grupo II
Descritores

Ponderações

A - Tratamento da informação/utilização de fontes
1. Recolher e tratar informação além do texto

10%

2. Distinguir fontes incluídas no texto

10%

3. Interpretar um documento (texto, mapa, gráfico, imagem, obra de

12,5%

arte, tabela cronológica)
4. Utilizar conceitos/palavras-chave e vocabulário específico

12,5%

B - Compreensão histórica
1. Situar no tempo

5%

2. Localizar no espaço

5%

3. Contextualizar dados/ informações de várias fontes incluídas no

10%

texto
4. Organizar as informações num todo coerente e lógico

5%

5. Estabelecer paralelismos passado-presente

15%

6. Distinguir causas e consequências de acontecimentos/factos

10%

C – Apresentação
1. Erros ortográficos e sintaxe

5%
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Anexo 4 Exemplos de respostas ao Grupo I do exercício E que as crianças
cantem livres sobre os muros - “Jair Bolsonaro é fascista?”
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Anexo 5 Resposta ao grupo II do exercício E que as crianças cantem livres
sobre os muros - “Jair Bolsonaro é fascista?” de um aluno da turma 12.º
1
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Anexo 6 Resposta ao grupo II do exercício E que as crianças cantem livres
sobre os muros - “Jair Bolsonaro é fascista?” de uma aluna da turma 12.º
2
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130
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Anexo 7 Distribuição de resultados do descritor A, por aluno, na turma 12.º 1
na atividade E que as crianças cantem livres sobre os muros - “Jair
Bolsonaro é fascista?”
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Anexo 8 Distribuição de resultados dos descritores B e C, por aluno, na turma
12.º 1 na atividade E que as crianças cantem livres sobre os muros - “Jair
Bolsonaro é fascista?”
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Anexo 9 Distribuição dos resultados do exercício E que as crianças cantem
livres sobre os muros - “Jair Bolsonaro é fascista?” na turma 12.º 1

Anexo 10 Distribuição de resultados do descritor A, por aluno, na turma 12.º
2 na atividade E que as crianças cantem livres sobre os muros - “Jair
Bolsonaro é fascista?”
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Anexo 11 Distribuição de resultados dos descritores B e C, por aluno, na
turma 12.º 2 na atividade E que as crianças cantem livres sobre os muros
- “Jair Bolsonaro é fascista?”

Anexo 12 Distribuição dos resultados do exercício E que as crianças cantem
livres sobre os muros - “Jair Bolsonaro é fascista?” na turma 12.º 2
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Anexo 13 Documento enviado aos alunos relativo à correção do exercício E que as crianças cantem livres sobre os muros –
“Jair Bolsonaro é fascista?” – 12.º 1
N.º

Nome

Questão Questão
1
2

Apreciação individual do Grupo II

1

Alexandre
Monteiro Assis

fez

fez

Grupo I
• As questões do grupo I deveriam ser respondidas por extenso e não por tópicos.
Grupo II
• Não era suposto fazeres uma recolha de citações que justificam os tópicos de resposta que te foram dados;
• Não revelas pesquisa além daquela que fizeste no texto dado em aula;
• Dá a sensação que o teu texto é uma lista de tópicos;
• Não há localização no tempo e no espaço;

2

Ana Mafalda
Anjos Martins

fez

fez

Grupo II
• Boa análise do texto fornecido em aula;
• Mostras que concordas com a opinião dos entrevistados. Tudo bem, mas aqui seria a oportunidade perfeita para desenvolveres a tua argumentação.
• Podias ter incluído a análise de documentos do manual, por exemplo.
• Boa utilização do vocabulário da disciplina.
• A localização no tempo deveria estar mais explícita quando te referias a Hitler e Mussolini.

3

Carlos Manuel
Cruz Duarte
Teixeira

Não fez

Não fez

Grupo II
• Revelas pesquisa de informação além da que te é fornecida no texto.
• 7.º parágrafo: podias ter desenvolvido muito mais o tema, embora regresses à comparação mais à frente.
• Boa organização da informação;
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•

“daí por vezes confundirmos Fascismo com Totalitarismo e por consequente Trump e Bolsonaro com Hitler e
Mussolini” – Esta frase era uma boa oportunidade para desenvolveres o tema.

•

Embora esteja subentendida, devias ter feito a ligação entre as imagens e o teu texto.

4

Catarina Isabel
Silva Vieira de
Sousa

Fez

Fez

Grupo I
• “(…) pessoas formadas, como por exemplo, cientistas, políticos e historiadores”. A 3.ª vírgula da expressão
está a mais. Poderias dar a entender ao corretor que interpretaste mal o texto.
Grupo II
• Revelas pesquisa de informação além da que te é fornecida no texto.
• Foi boa ideia fazeres a definição de democracia.
• O conteúdo do 3.º parágrafo está muito bom, no entanto podias ter desenvolvido mais o teu pensamento.
• “personagens míticas” – atenção à linguagem.
• Boa ideia colocares a legenda das imagens, no entanto deves sempre relacionar o seu conteúdo com o texto.
• A exposição da tua argumentação está boa, no entanto devias ter desenvolvido mais.
• Boa conclusão.
• Podias ter mencionado onde foste buscar a informação que não te é fornecida no texto, e a partir daí, confrontar e comparar as informações dadas.

5

Cláudia Marília
Marques Lobo
Silva Ribeiro

Fez

Fez

Grupo I
• “As profissões destes três especialistas contribuem para a relevância do texto devido ao seu conhecimento
histórico”. Não só. Podes acrescentar o conhecimento político e social dos fenómenos em análise.
Grupo II
• A introdução está muito simples, podias ter desenvolvido mais.
• Revelas pesquisa de informação além da que te é fornecida no texto.
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•

•

•
•
6

Daniela Filipa
Lopes Teixeira

fez

7

David Filipe
Rodrigues Soares

Não fez

fez

6.º parágrafo:
sequência
de
ideias encontrada
em https://www.publico.pt/2018/10/06/mundo/opiniao/bolsonaro-um-fascista-e-um-fascista-1846282. Consultado online a
15/11/2018.
“Porém, o primeiro Estado totalitário moderno a ser criado não foi (…) mas sim o Stalinismo soviético” – Erro
histórico. Se te referes ao período em que Estaline esteve à frente da URSS, estás a mencionar as datas entre
1927 e 1953. Ora, antes de 1927, já encontras no poder Mussolini com um Estado totalitário.
Não desenvolveste a tua argumentação, nem estabeleceste um paralelismo passado presente de qualidade,
uma vez que decidiste comungar das opiniões de João Miguel Tavares.
Atenção à interpretação que fazes da informação que vais buscar à Internet.

Grupo I
• No texto tens a participação de dois politólogos e uma historiadora, não tens apenas historiadores políticos.
Grupo II
• O teu texto precisa de vírgulas.
• Bom cruzamento de informações entre o texto e as tuas pesquisas.
• “Um exemplo de fascismo é o nazismo que apesar de estar englobado no fascismo tem diferenças” – esta
frase é confusa.
• A exposição da informação retirada do texto está bem feita.
• Faltou a relação das imagens com o conteúdo do texto.
• Não mencionaste o totalitarismo.

Não fez Grupo II
•
•
•

“os estadunidenses” – atenção ao português do Brasil;
vecchia signora – expressões estrangeiras devem estar entre aspas. Se fizeres em formato digital, devem estar em itálico.
Excelente contextualização do tema.
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•
•
•
•
•
8

Diana Andrade
Machado

fez

fez

Grupo II
• “Duce na Itália e Fuhrer na Alemanha” – As expressões que não são portuguesas devem estar em itálico.
• Boa argumentação quando transmites a tua opinião.
• Falta relacionar as imagens com o texto.
• “ele apresenta ideias e medidas avassaladoras” – Uma vez que te foi solicitado um texto argumentativo, podes caracterizar e adjetivar as ideias políticas de Bolsonaro, no entanto, deves ponderar bem a escolha dos
adjetivos.
• “Chamar Bolsonaro de fascista (…). É preciso dar o nome certo às coisas” – Boa frase

•
9

Filipa Silva
Monteiro

fez

fez

“vanguarda que é a Inglaterra” – Se te referes ao Brexit, deves dizer “Reino Unido”. A Inglaterra é um país
que faz parte do Reino Unido, tal como a Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales.
Paralelismo passado-presente muito bem feito.
Boa utilização do vocabulário específico da disciplina.
Ao usares informações do texto fornecido em aula, devias mencionar os seus autores.
Parabéns pelo texto!

Podias ter desenvolvido mais a tua argumentação e análise do tema.

Grupo II
• Boa introdução
• Atenção ao tamanho das frases
• “(…) e o povo faz a pergunta “Jair Bolsonaro é fascista?” – atenção à linguagem, no entanto, ao longo do
texto, demonstras boa utilização de vocabulário específico da disciplina.
• Faltou a parte argumentativa, podemos considerar o teu texto uma contextualização do tema e análise do
texto fornecido em aula.
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10

Gabriela
Oliveira
Ribeiro

Fez

Fez

Grupo II
• Revelas pesquisa de informação além da que te é fornecida no texto
• Boa contextualização histórica;
• Boa relação entre informações do texto e informações pesquisadas;
• A argumentação da tua opinião está bem construída, no entanto, podias ter desenvolvido mais.

11

Inês Rafael
Braga Jorge

Fez

fez

Grupo II
• Revelas pesquisa de informação além da que te é fornecida no texto.
• 7.º parágrafo: sequência de ideias retirada de https://medium.com/@Brunobianchi23/fascismo-ontemhojebolsonaro-fa8115ade741. Consultado online a 14/11/2018.
• “O fascismo se beneficiava” – Atenção ao português do Brasil.
• “Para Konder (1979), o principal…” – dás a entender que consultaste um livro. Qual?
• “Tanto Trump como Bolsonaro cresceram não só pelos seus posicionamentos polémicos, mas também pela
capacidade de persuadir dos seus interlocutores” – Aqui podias falar do papel da comunicação social, por
exemplo.
• Definição de Fascismo: sequência de ideias retirada de https://medium.com/@Brunobianchi23/fascismoontem-hoje-bolsonaro-fa8115ade741. Consultado online a 15/11/2018.
• Atenção à interpretação que fazes da informação que vais buscar à Internet

12

Joana Maria
Silva Tavares

Não fez

Não fez Grupo II
• Revelas pesquisa de informação além da que te é fornecida no texto
•
•
•

4.º parágrafo: sequência de ideias retirada de https://www.todamateria.com.br/fascismo/. Consultado online
a 16/11/2018.
“O Antiliberalismo, que consistia em o fascismo defender algumas ideias capitalistas” – atenção ao português
do Brasil.
Atenção à apresentação do trabalho.
141

•
•
•
•
•

Embora esteja subentendida, a relação entre as imagens e o texto deve estar mais explícita.
Podias ter desenvolvido mais o último parágrafo.
Não fizeste menção ao conteúdo do texto analisado na aula
Faltou uma conclusão
Faltou a explicitação da tua argumentação.

13

Joana Patrícia
Tavares
Oliveira

fez

fez

Grupo I:
• “profissões, basicamente relacionadas com história…”; “pois não iriam por alguém”. Atenção à linguagem
que utilizas.
Grupo II
• Os dois primeiros parágrafos podiam ser fundidos num só.
• 3.º parágrafo: bom cruzamento de informações o texto.
• 4.º parágrafo: bom cruzamento de informações com o manual, no entanto ao enunciares as três categorias
de divisão da Humanidade devias ter colocado aspas.
• 5.º parágrafo: Atenção ao tamanho das frases.
• 6.º parágrafo: No lugar de “Hitler”, deveria estar Trump, certo?
• 6.º parágrafo: O teu texto estaria fantástico, se não faltassem algumas vírgulas.
• Parabéns pelo texto!

15

Mafalda
Salgueiral
Marques

fez

fez

Grupo II
• Boa introdução;
• Revelas pesquisa de informação além da que te é fornecida no texto.
• 2.º parágrafo: sequência de ideias encontrada em https://www.significados.com.br/totalitarismo/. Consultado online a 14/11/2018;
• “Durante este período os países estavam a suportar com as consequências negativas dos anos em que estiveram guerra”. Podias desenvolver o conteúdo desta frase.
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•
•
•
•
•
•
16

Manuel José
Barbosa
Moura

fez

fez

“(…) ridicularizada por ter perdido a guerra”. Podias mencionar que o Tratado de Versalhes simbolizava este
sentimento na Alemanha.
7.º parágrafo: sequência de ideias encontrada em https://www.significados.com.br/totalitarismo/. Consultado online 14/11/2018.
“Nos dias de hoje, podemos observar que o totalitarismo continua-se cada vez mais a afirmar”. Devias ter
desenvolvido a tua argumentação para esta frase.
Embora as imagens incluídas no teu texto estejam alinhadas com o texto que correspondente, deves deixar
por escrito a relação imagem/texto.
Falta a conclusão do texto.
Atenção à interpretação que fazes da informação que vais buscar à Internet

Grupo I
• No texto tens a participação de dois politólogos e uma historiadora, não tens apenas historiadores.
Grupo II
• Revelas pesquisa de informação além da que te é fornecida no texto.
• “Donald Trump e Jair Bolsonaro, são apelidados como os novos ditadores do século XXI, devido às medidas
que querem implementar nos seus países” – Atenção a estas frases. Devias ter desenvolvido mais a tua argumentação
• “o desejo de ver sangue a correr pelo planeta” – Atenção a estas frases. Falta argumentar.
• Podias ter desenvolvido mais o teu raciocínio.
• Falta uma introdução e uma conclusão.
Faltou o cruzamento de informações com o texto fornecido em sala de aula.
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17

Pedro
Trindade
Pereira

fez

fez

Grupo II
• Bom título
• Introdução simples e direta.
• Revelas pesquisa de informação além da que te é fornecida no texto.
• “Na Alemanha surgiu uma forma de fascismo, o nazismo” – Falta-te localizar no tempo.
• 9.º parágrafo: sequência de ideias encontrada em https://www.significados.com.br/totalitarismo/. Consultado online a 14/11/2018.
• Referes que o primeiro regime totalitário foi com Estaline. Erro histórico. O primeiro implementou-se em Itália, com Mussolini.
• Definição de homofóbico: mais do que ser contra as relações matrimoniais, é mais completo se disseres que
um homofóbico tem fobia (medo) de homossexuais.
• Atenção às letras maiúsculas e minúsculas durante as frases.
• A escolha das caricaturas foi inteligente. Podias ter desenvolvido mais o teu texto a partir dos documentos
que inseriste.
• Atenção à interpretação que fazes da informação que vais buscar à Internet
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20

Stella Paula
Bonifácio
Alexandre

fez

fez

Grupo I:
• “as profissões dos (…) entrevistados contribuíram para a relevância do texto devido ao conhecimento histórico”. Atenção às frases incompletas!
Grupo II
• “Donald é fascista?” Atenção à linguagem utilizada
• Revelas pesquisa de informação além da que te é fornecida no texto.
• “Jair Bolsonaro é tão fascista quanto um fascista consegue ser fascista num país democrático” Atenção à repetição
de
palavras.
Sequência
de
ideias encontrada
em
https://www.publico.pt/2018/10/06/mundo/opiniao/bolsonaro-um-fascista-e-um-fascista-1846282. 15/11/2018.
• “Outra razão para afirmar que Bolsonaro é fascista é o seu programa económico (…). Isto de facto não é fascismo, mas neoliberalismo” – Atenção às incoerências.
• “Conceito de fascismo” – encontrado em https://www.significados.com.br/fascismo/. Consultado online a
14/11/2018
• “Conceito de totalitarismo” – encontrado em https://www.significados.com.br/totalitarismo/. Consultado online a 14/11/2018
• Atenção à interpretação que fazes da informação que vais buscar à Internet
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Tiago Miguel
Faria Martins

Fez

Fez

Grupo I:

•

“O autor desta deste texto em análise é o senhor Alexandre…” Não te refiras às pessoas presentes no texto
como “senhor” ou “senhora”. Podes referir-te como os intervenientes, os politólogos, a historiadora, os entrevistados, os participantes …”.
Grupo II

•
•

Limitaste-te apenas à interpretação do texto, notando-se alguma reflexão sobre o assunto. Na próxima vez,
procura inserir informação que não esteja no texto. Podes 145ncontra-la na Internet e no teu manual, como
é natural.
Mais importante que isso, em História temos sempre de justificar aquilo que dizemos através de documentos
e, se possível, cruzar o conteúdo das informações que recolhes;
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Atenção a frases como “Trump e Bolsonaro tem realmente um perfil muito semelhante a Hitler e Mussolini”.
Tens de justificar este tipo de frases. O objetivo do trabalho não é definir quem é mais fascista ou definir quem
está certo ou errado, ao invés disso, se tu quiseres defender Hitler, podes fazê-lo: Tens é de argumentar.

Anexo 14 Documento enviado aos alunos relativo à correção do exercício E que as crianças cantem livres sobre os muros “Jair Bolsonaro é fascista?” – 12.º 2
N.º

Nome

Questão
1

Questão
2

1

Ana Carlota
Teixeira Lopes
Ferreira Braga

Fez

Fez

3

Ana Rita
Oliveira
Teixeira Mota

Apreciação individual do Grupo II
Grupo II
• Boa escolha para citação inicial
• Boa construção da definição da tua definição de fascismo
• Na construção do texto, podes substituir os parênteses por vírgulas
• “Hitler era vegetariano” – tens de justificar este tipo de afirmações ou mesmo, excluí-las do teu texto
• Bom paralelismo passado-presente
• Boa conclusão
• Parabéns pelo texto!
Grupo I
• Devias ter mencionado que estas pessoas são estudiosas do tema em análise.
Grupo II
• Podias ter desenvolvido mais a introdução
• Embora faças uma análise a vários níveis do tema tratado, devias ter desenvolvido mais
• Faltou a localização no espaço.
• Não fizeste paralelismos passado-presente
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•

Podias ter incluído mais informação no texto.

4

Ana Teresa Silva
Moreira

Fez

Fez

Grupo I
• O conteúdo da resposta à questão 2 está adequado.
Grupo II
• 1.º parágrafo: Boa introdução. Forma simples de usar as informações retiradas do texto.
• 2.º parágrafo: Boa opção explicares os conceitos que usas para caracterizar Bolsonaro.
• “Negam a paz, a liberdade, a igualdade, o direito ao voto” – Dás a entender que Bolsonaro nega o direito ao
voto?
• 3.º parágrafo: Atenção à linguagem que utilizas. Não tens de considerar ninguém “boa pessoa”; deves referirte às ideias políticas que essa pessoa transmite.
• No entanto, é sempre bom usar frases retiradas do texto para enriqueceres a tua opinião.
Ao falares de Hitler e Mussolini, faltou a localização no tempo.

5

Bruna Fabiana
Monteiro Silva

Fez

Fez

Grupo I
• O conteúdo da resposta à questão 2 está muito bom. Grupo II
• Bom paralelismo passado-presente.
• 3.º parágrafo: Entende-se pelas tuas palavras que Trump considera os islâmicos “inferiores”? Se sim, tens de
ter atenção à comunicação escrita. Deve ter uma escrita mais clara de modo a que as tuas ideias sejam mais
claras.
• “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos” – além de estarem presentes as características referidas, está
patente o poder da religião no discurso político.
• “O fascismo é um sistema político profundamente ditatorial” – a expressão “profundamente” é desnecessária.
• O estilo de escrita é uma boa base para desenvolveres mais estas temáticas.
Atenção aos trabalhos feitos em conjunto. Tens frases iguais às da Fátima.
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7

Fátima Carvalho
Ismail

Fez

Fez

Grupo II
• “No entanto é preciso séculos” – ficaria melhor “No entanto, são necessários séculos”.
• “A história, em grande parte (…) com a presidência de Kim Jong-un se encontra” – podias ter justificado melhor esta ideia.
• “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos” – além de estarem presentes as características referidas, está
patente o poder da religião no discurso político.
• “O fascismo é um sistema político profundamente ditatorial” – a expressão “profundamente” é desnecessária.
Atenção aos trabalhos feitos em conjunto. Tens frases iguais às da Bruna.

8

Inês Ferreira
Melo

Fez

Fez

Grupo I
• Não era para responderes por tópicos
Grupo II
• Boa análise do texto
• Quando utilizas expressões do texto, tens de as colocar entre aspas.
O conteúdo do último parágrafo podia ter sido muito mais desenvolvido.

9

Jéssica Virgínia
Rodrigues
Almeida

Fez

Fez

Grupo I
• Devias ter mencionado que os entrevistados são mais capazes de analisar o fenómeno em análise devido às
suas profissões.
Grupo II
• Demonstras que te focaste apenas na análise do texto
• Não situas no tempo e no espaço
• Não demonstras a contextualização das informações retiradas do texto.
Ao citares informações do texto tens de colocar aspas.
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11

Maria Inês Carvalho
Madureira

Fez

Fez

Grupo I

13

Micaela Sofia
Moreira
Martins Sousa

Fez

Fez

Grupo I
• Bom conteúdo das respostas
Grupo II
• Introdução simples e direta
• Boa análise do texto
• Faltou a argumentação e opinião sobre o tema
Faltou incluir mais informação

15

Pedro Filipe
Vitória Palma
Barroca
Moreno

Fez

Fez

Grupo I
• Além de estarem relacionados com política, as profissões dos entrevistados também permitem a abordagem
de temas ligados à História, neste caso, os fascismos. Grupo II
• Bom paralelismo passado-presente.
• “O líder totalitário pode ser uma pessoa, um grupo ou um partido.” – não é bem assim, quanto te referes a
um líder, referes-te a uma pessoa. “Grupo”, pode ser uma milícia ou conjunto de apoiantes do regime; “partido” é o que sustenta o líder.

• Não era para responder às perguntas por tópicos.
Grupo II
• “Bolsonaro e Trump usam discursos fascistas baseados nos conceitos antigos de Mussolini e Hitler” – Atenção
à caracterização que fazes dos discursos dos primeiros líderes. Tens de argumentar a tua afirmação.
• 2.º parágrafo: referes “táticas associadas ao fascismo”. Tens de justificar a razão de Bolsonaro as usar mais do
que Trump.
• 3.º parágrafo: Aqui tinhas uma excelente oportunidade de exemplificar a tua argumentação.
• Dá a sensação que o teu texto está incompleto.
• Demonstras que apenas te focaste no texto fornecido em aula.
Faltou a localização no tempo e no espaço.
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•
•

•

“O Fascismo é um regime autoritário criado em Itália” – o fascismo foi desenvolvido, não “criado”.
“O fascismo é diferenciado das ditaduras militares porque o seu poder está fundamentado em organizações
de massas e tem uma autoridade única. Os seus membros são na sua grande maioria provenientes da classe
operária e da pequena burguesia rural e urbana, ou seja, dos ameaçados pelos fortes intervenientes do
grande capital e do sindicalismo comunista.” – sequência de ideias retiradas de https://www.significados.com.br/fascismo/. Consultado online a 24/11/2018.
Ao elencares as características do totalitarismo e do fascismo podias ter feito isso por extenso e desenvolvido
cada um dos tópicos.

16

Rafael Filipe
Machado Pinto

Fez

Fez

Grupo II
• 1.º parágrafo: bom conteúdo
• Boa análise do texto
• “Na primeira metade do século XX, o totalitarismo foi adotado em Itália, onde Mussolini adotou o fascismo
italiano, e mais tarde na Alemanha, onde Hitler adotou o nazismo alemão.” – os regimes não foram adotados,
foram desenvolvidos.
• “Na Rússia, o totalitarismo foi adotado pelo seu líder” – Queres dizer União Soviética.
• “Essa particularidade tem a ver com o facto de todos os países desejarem todos uma nacionalização” – a palavra “nacionalização” aplica-se quando abordas temas económicos. Podes falar de Nacionalismo.
• Podias ter desenvolvido mais a tua argumentação.

18

Ricardo Filipe
Chaminé
Almendra

Fez

Fez

Grupo II
• O objetivo deste trabalho era fazeres pesquisas precisamente para te informares melhor.
• Dizes que Bolsonaro é racista por “querer tornar as mulheres “irrelevantes”, não querias dizer machista/sexista?
• Faltou uma introdução e conclusão.
• Faltou localização no tempo e no espaço.
Faltou pesquisa sobre o assunto
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20

Tiago José Almeida Costa

Fez

Fez

Grupo I
• Não tinhas de explicitar as opiniões dos entrevistados neste grupo.
Grupo II
• Fascismo não é “anti-burguês”, quando muito podes qualificar assim o comunismo da URSS.
• Dizes que Trump conseguiu “levar avante todas as suas teses”, mas não é bem assim. O famoso muro da fronteira ainda não está construído.
• “Tanto Hitler como Trump, defendiam o racismo de raças” – atenção à expressão escrita. Aqui podias desenvolver mais.
• “Ambas têm um líder que toma decisões de acordo com as suas vontades” – até pode ser verdade, mas as decisões também eram tomadas consoante a ideologia do regime.
Podias ter desenvolvido mais a tua opinião.

21

Tomás Esteves
Fernandes

Fez

Fez

Grupo I
• Os últimos dois parágrafos da pergunta 2 podiam ser fundidos num só.
• Bom conteúdo das respostas.
Grupo II
• “Começando por Hitler, tinha e quis acabar com a raça ariana” – erro histórico. Hitler criou as condições para
o desenvolvimento e fez apologia à raça ariana
3.º parágrafo – atenção à expressão escrita. Esta frase tinha de ser muito mais desenvolvida.
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Anexo 15 Planificação da sessão E que as crianças cantem livres sobre os muros - “Jair Bolsonaro é fascista?”155

155

Inspiração em: (Vilhena A. S., 2018); (Oliveira & Caetano, 2017); (Aprendizagens Essenciais - Ensino Secundário - História A 12.º Ano, 2018) e (Mendes, Silveira, &
Brum, 2001, 2002)
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Anexo 16 Documento enviado aos alunos com as orientações para a atividade
Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva
património!”

153

154

155

Anexo 17 Enunciado de Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património
(PÚBLICO) fornecido aos alunos no âmbito do exercício Angola é nossa!
– “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!”

156

157

158

Anexo 18 Enunciado de Museóloga defende que restituição deve ser "bem
avaliada" e incidir em casos ilegais (RTP) fornecido aos alunos no âmbito
do exercício Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe
devolva património!”

159

160

161

Anexo 19 Enunciado de A Restituição (PÚBLICO) fornecido aos alunos no
âmbito do exercício Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que
lhe devolva património!”

162

163

164

Anexo 20 Enunciado de Angola avalia reclamar bens culturais à guarda do
Estado português (DN) fornecido aos alunos no âmbito do exercício
Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva
património!”
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166

Anexo 21 Enunciado de Angola pode pedir devolução de arte a Portugal
(Correio da Manhã) fornecido aos alunos no âmbito do exercício Angola
é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!”
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Anexo 22 Enunciado de Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património
(PÚBLICO) fornecido aos alunos no âmbito do exercício Angola é nossa!
– “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!”
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170

Anexo 23 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 1
na 2ª etapa da atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal
que lhe devolva património!”

Anexo 24 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 1
na 3ª etapa da atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal
que lhe devolva património!”
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Anexo 25 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 1
na 4ª etapa da atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal
que lhe devolva património!”

Anexo 26 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 1
na 5ª etapa da atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal
que lhe devolva património!”
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Anexo 27 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 1
na 6ª etapa da atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal
que lhe devolva património!”

Anexo 28 Distribuição dos resultados finais dos alunos da turma 12.º 1 na
atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva
património!” na turma 12.º1
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Anexo 29 Tabela de correção elaborada no âmbito do exercício Angola é
nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!” na
turma 12.º 1

Anexo 30 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 2
na 2ª etapa da atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal
que lhe devolva património!”
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Anexo 31 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 2
na 3ª etapa da atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal
que lhe devolva património!”

Anexo 32 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 2
na 4ª etapa da atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal
que lhe devolva património!”

Percentagens

Distribuição dos resultados no 4.º passo da atividade
"Angola é nossa! ... " - 12.º 2
4
3
2
1
0
Referir a rede social Mencionar pontos Identificar possíveis Identificar possíveis
Analise da
onde se encontra o de destaque do
erros/lacunas
erros ortográficos linguagem presente
comentário
comentário
históricos
do autor
no comentário
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3
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Grupo 4

Anexo 33 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 2
na 5ª etapa da atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal
que lhe devolva património!”

Anexo 34 Gráfico compilatório das classificações dos grupos da turma 12.º 2
na 6ª etapa da atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal
que lhe devolva património!”
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Anexo 35 Distribuição dos resultados finais dos alunos da turma 12.º 1 na
atividade Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva
património!” na turma 12.º 2

Anexo 36 Tabela de correção elaborada no âmbito do exercício Angola é
nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património!” na
turma 12.º 2
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Anexo 37 Planificação da sessão Angola é nossa! – “Angola vai pedir a Portugal que lhe devolva património”156

156

Inspirada em: (Aprendizagens Essenciais - Ensino Secundário - História A 12.º Ano, 2018); (Vilhena A. S., 2018); (Oliveira & Caetano, 2017); (Mendes, Silveira, &
Brum, 2001, 2002)
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Anexo 38 Enunciado da atividade Vi na net que… - As Fake News e as eleições
europeias
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