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Resumo
Este relatório debruça-se sobre a importância do ensino da Geografia, ou, por outras
palavras, da literacia geográfica, para permitir superar carências relativas aos níveis da
cidadania territorial dos alunos do 8.º ano de escolaridade. A escola, para atingir os
seus principais objetivos de formação de indivíduos e de integração social, desenvolve
mecanismos de socialização formal e informal. Assim, a mesma é solicitada cada vez
mais a substituir a família e outras instituições ou agentes de socialização, quando tem
de promover uma formação para a cidadania.
O presente relatório de estágio tem como objetivo aferir as posições dos alunos, numa
perspetiva de cidadania territorial, face às temáticas relacionadas com a organização
morfofuncional das cidades, tendo como referência os conteúdos programáticos da
disciplina de Geografia. Procura-se também auscultar os alunos em relação aos
problemas urbanos da área e ao espaço territorial com o qual mais se identificavam,
assim como perceber qual a sua posição em relação a questões de Cidadania e
Desenvolvimento, nomeadamente a Interculturalidade e a Igualdade de Género. Como
metodologia, adotou-se a aplicação do inquérito por questionário por este possibilitar
o estudo sistemático das atitudes, das opiniões e das preferências.
Os dados obtidos demonstram que os alunos, como cidadãos, têm uma visão diferente
do território, consoante vivam no centro da cidade (no caso, a cidade do Porto) ou na
periferia. As respostas denotam a existência de fenómenos como a periferização e
segregação social ou, em certos casos, o agravamento de dinâmicas de exclusão. No
que concerne à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, os resultados indicam que
esta é determinante para que os alunos adquiram capacidades, competências e
saberes que favoreçam a construção da igualdade nas relações sociais de género nos
contextos de diversidade social onde se inserem.

Palavras-chave: literacia geográfica, cidadania territorial, ensino básico.
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Abstract
This report focuses on the importance of teaching Geography, or, in other words,
geographic literacy to overcome shortcomings related to the student’s territorial levels
citizenship in their school 8th year. In order to achieve the schools` main objectives of
individual training and social integration it develops mechanisms for formal and informal
socialization. Thus, the school is increasingly asked to replace the family and other
institutions or agents of socialization, when it has to promote training for citizenship.
This report aims to assess the students' positions, in a perspective of territorial
citizenship, regarding themes related to the cities morphofunctional organization,
having as reference the Geography discipline contents. It also seeks to know students in
relation to the urban problems in the area and the territorial space with which they are
most identified, as well as to understand their position in relation to Citizenship and
Development issues, namely Interculturality and Gender Equality. The methodology
applied was the questionnaire survey because it allows the systematic study of attitudes,
opinions and preferences.
The data obtained show that students, as citizens, have a different territory view,
depending on whether they live in the city center (in this case, the Porto city) or on the
periphery. The answers denote the existence of peripheralization and social segregation
or, in certain cases, the exclusion worsening. Regarding the subject of Citizenship and
Development, the results indicate that it´s crucial for students to acquire skills,
competences and knowledge that promote the equality in social gender relations in the
social contexts diversity in which they operate.

Keywords: geographic literacy, territorial citizenship, basic education.
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Introdução

Importa o modo como pensamos o espaço; o espaço é uma
dimensão implícita que molda as nossas cosmologias estruturantes.
Afeta o modo como entendemos a globalização, como abordamos as
cidades e desenvolvemos e praticamos um sentido de lugar. Se o
tempo é a dimensão da mudança, então o espaço é a dimensão
social. E isso é ao mesmo tempo um prazer e um desafio.
Doreen Massey, 2008

A imposição de uma escolaridade mínima obrigatória de doze anos em Portugal, com o
seu prolongamento até quase à idade adulta permitiram o acesso à escola de largas
camadas de jovens. Paralelamente, o fenómeno da globalização, que caracteriza as
sociedades atuais, inclusive a portuguesa, tem levado a que a instituição escolar se
tenha transformado num espaço multicultural, fruto dos crescentes fluxos migratórios
internacionais. Deste modo, a escola vê-se confrontada com novos públicos bastante
heterogéneos, do ponto de vista linguístico, étnico e cultural, cujas especificidades é
necessário acolher e respeitar. Contudo, a instituição escolar só muito recentemente
começou a reconhecer e a levar em linha de conta esta diversidade da sua população,
adotando os necessários mecanismos internos favoráveis à plena integração destes
alunos e que permitam o seu sucesso escolar.
Com efeito, de acordo com as competências essenciais do Currículo Nacional do Ensino
Básico, a literacia geográfica compreende a capacidade de observação e localização de
lugares, bem como a “interacção que cada indivíduo estabelece diariamente com o
meio” (CNEB, 2001, p.6) construindo simultaneamente o conhecimento do espaço, à
15

medida que vai evoluindo na descoberta de novos lugares no mundo, num ambiente
de múltiplas relações, em constante evolução, entre os acontecimentos e esses
mesmos lugares, incluindo atitudes relativamente a pessoas.
Por conseguinte, sendo a cidadania territorial a questão central deste relatório de
estágio, e no que concerne às questões de ordem metodológica relacionada com a
componente empírica do mesmo, a pergunta de partida será a seguinte:
- De que modo a literacia geográfica é um elemento fundamental de cidadania
territorial para os alunos do 8.º ano de escolaridade?
Esta questão que se pretende dotada dos critérios de uma boa pergunta de partida
segundo os critérios de Raymond Quivy e Luc Van Campenhoudt (1992), na medida em
que se trata de uma pergunta clara, exequível e pertinente “[...] significa que se deve
poder trabalhar eficazmente a partir dela e em particular deve ser possível fornecer
elementos para lhe responder” (Quivy & Campenhoudt, 1992, 33).
Nesta análise partimos do pressuposto que a didática da Geografia está confrontada
com o facto de a escola, também, se ter vindo a sentir ameaçada com a concorrência
de outras instituições, nomeadamente dos meios de comunicação social, ao nível das
suas funções próprias e competências específicas. Afinal, a instituição escolar já não
detém o monopólio do saber e vê-se confrontada e, em muitos casos, ultrapassada, ao
nível de transmissão dos novos conhecimentos e aplicação das inovações tecnológicas.
Assim, do ponto de vista da sua componente empírica, o presente relatório de estágio
tem como objetivo principal analisar até que ponto a literacia geográfica tem
influência na evolução da relação dos alunos do 8.º ano de escolaridade com os
territórios onde habitam. Os objetivos específicos serão os que se seguem:
16

– Verificar em que medida os conteúdos programáticos de Geografia do 8.º ano de
escolaridade constituem veículos, fundamentais, de acesso à noção de cidadania
territorial dos alunos do 8.º ano provenientes de vários territórios da cidade do Porto.
Através da análise dos conteúdos programáticos de Geografia do 8.º ano de
escolaridade, constata-se que se debruçam, entre outros temas, sobre os problemas
das cidades, sejam eles ambientais, urbanísticos ou socioeconómicos. De igual modo,
os mesmos conteúdos programáticos convidam os alunos a refletir sobre fatores de
identidade das populações, assim como, a vertente multicultural das cidades, por
exemplo;
– Analisar em que medida o papel do professor de Geografia do 8.º ano de
escolaridade é determinante para a participação, democratização e grau de cidadania
dos alunos. A função do professor de Geografia, sendo igualmente professor de
Cidadania e Desenvolvimento, tende a assumir um papel central na comunidade
escolar através da transmissão de competências aos alunos, no que diz respeito à
interpretação do território onde habitam, num quadro de crescente diversidade
cultural da sociedade portuguesa, no geral, e da cidade do Porto, em particular;
– Determinar até que ponto as consequências da iliteracia geográfica incidem na
cidadania territorial dos alunos, impedindo-os de serem cidadãos atuantes e imbuídos
de espírito público na relação e conhecimento com a complexidade do território onde
habitam. Os conteúdos programáticos do 8.º ano de Geografia surgem como um
instrumento fundamental de transmissão de conhecimentos sobre as causas e
importância da diversidade cultural do território e enriquecimento humano do mesmo,
face à crescente multiculturalidade, decorrente do fenómeno da globalização e das
migrações.
17

Com o objetivo de aferir se existe alguma mudança significativa na tomada de decisões
dos jovens, em situações do seu quotidiano, depois de existir aprendizagem foram
realizados, presencialmente, vários inquéritos com questões relacionadas com
cidadania territorial e com o desenvolvimento da cidadania, a todos os alunos das
turmas do 8.ºA e 8.ºB. Procurou-se incluir diferentes opções que correspondam a
situações do dia-a-dia, tentando recriar situações peculiares que possam ocorrer no
local onde habitam/estudam e assim motivá-los para o conhecimento do que lhes está
mais próximo. Ou seja, os alunos serão sensibilizados para a reflexão em torno dos
problemas locais e do seu papel na resolução dos mesmos, constituindo um inquérito
individual, frequentemente, um instrumento promotor desta reflexão. Adota-se,
assim, claramente uma perspetiva construtivista da aprendizagem, com os temas a
decorrem diretamente dos interesses dos alunos.
Pretendeu-se que os alunos tomassem as suas decisões apenas com base nos seus
conhecimentos prévios, raciocínio lógico e com o acompanhamento do professor
sempre que requerido quando, por exemplo, não saibam a localização de alguma rua,
mas sem que os esclarecimentos pudessem induzir a resposta. No segundo momento,
os alunos puderam contar com a sua aprendizagem e raciocínio lógico e diálogo com o
professor nos casos em que alguma palavra não era compreendida, ou seja, já
dispondo de conhecimentos geográficos.
O professor de Geografia não deve esquecer que a qualidade do ensino tende a
resultar de vários conjuntos de fatores e não apenas da vontade de uns ou de outros
ou de uma ou outra circunstância. Ensinar é um processo lento, exigente e exposto aos
problemas da sociedade que influenciam a escola.
Para finalizar, este relatório de estágio é composto por quatro capítulos. No primeiro
18

capítulo, é dada ênfase à importância da literacia para o desenvolvimento da
sociedade portuguesa contemporânea e à centralidade da literacia geográfica face à
problemática da cidadania territorial. O segundo capítulo, composto por três
subcapítulos, incide na relação entre o ensino da Geografia e a cidadania. No terceiro
capítulo, procura-se fazer uma análise sumária da EB 2,3 Gomes Teixeira, das questões
inerentes à prática de ensino supervisionada de Geografia por parte do autor destas
linhas, assim como se faz menção à atividade extracurricular realizada no âmbito do
estágio. Ainda neste terceiro capítulo é referenciada a experiência do ensino à
distância, decorrente do surgimento da pandemia covid-19. Por último, o quarto
capítulo é dedicado a questões de ordem metodológica e à discussão de resultados.
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1. A cidadania territorial e a literacia geográfica
1.1. O conceito de literacia
A literacia de uma população ganha particular relevância em relação a situações do
quotidiano que requerem um considerável nível de processamento de informação. O
Estudo Nacional de Literacia (ENL)1, cujos dados foram recolhidos durante o ano de
1994, concluía que apenas 12,7% dos portugueses atingia o nível 3 de literacia. Este
nível é considerado, segundo o International Adult Literacy Survey (IALS, 1994)2, como
o nível mínimo para responder às exigências do dia-a-dia (incluindo as da profissão) em
sociedades avançadas e complexas, correspondendo, aproximadamente, às
competências necessárias para completar o ensino obrigatório. Tal como nos níveis
mais elevados, requer a capacidade de integrar múltiplas fontes de informação e
resolver problemas complexos (Ávila, 2008, 153).
A literacia não se limita a uma mera compreensão e descodificação de textos,
implicando um conjunto de capacidades de processamento de informação necessárias
para as tarefas quotidianas relacionadas com o trabalho, vida pessoal e contextos
sociais (Benavente et al., 1996).

1

Realizado nos anos de 1994 e 1995 pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, com
base num protocolo com o Conselho Nacional de Educação e com a Fundação Calouste Gulbenkian
2
Um estudo da OCDE datado de 2016
(https://www.oecd.org/skills/piaac/The_Survey%20_of_Adult_Skills_Reader's_companion_Second_Editi
on.pdf), reforça a importância fundamental da literacia e da numeracia como competências
fundamentais em termos profissionais e de cidadania.
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Conclui-se, pois, que a literacia se reveste de um carácter multidimensional,
envolvendo três dimensões, a saber: a literacia em prosa, a literacia documental e a
literacia quantitativa.
Estas três dimensões e respetivas competências adjacentes foram analisadas no
Estudo Nacional de Literacia levado a cabo nos anos de 1994 e 1995 com base em
instrumentos com diferentes tipos de tarefas. Assim, para aferir as competências de
literacia em prosa optou-se pela leitura e interpretação de textos em prosa,
nomeadamente artigos de jornais, revistas e livros. As competências relativas à
literacia documental foram avaliadas através da identificação e uso de informação
localizada em documentos, tais como impressos, quadros, gráficos e índices. Por fim,
as competências de literacia quantitativa foram escortinadas mediante a aplicação de
operações numéricas, a informação contida em material impresso, tal como um
horário, um livro de cheques ou depósitos bancários.
Os autores deste estudo debruçam-se, igualmente, sobre o peso que a televisão pode
ter em contraponto com os hábitos de leitura. Na verdade, parece haver uma relação
direta entre o número de horas médio passado a ver televisão e os níveis de
escolaridade, constatando-se que são os possuidores do 2.º Ciclo aqueles que mais
horas despendem a ver televisão. Doze anos após a adesão à então Comunidade
Económica Europeia, hoje União Europeia (UE), os dados do Estudo Internacional de
Literacia (IALS) são esclarecedores do atraso estrutural de Portugal face à quase
totalidade dos países participantes no referido estudo.
Patrícia Ávila, no seu estudo subordinado ao tema da literacia dos adultos, traça um
quadro desolador sobre o perfil de literacia da população portuguesa.
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O nível 1 de literacia, onde se incluem as pessoas cujas competências são de tal forma escassas
que, quando muito, lhes permitem resolver apenas tarefas elementares de leitura, escrita e
cálculo é o perfil dominante na população portuguesa. Consoante a dimensão da literacia tida
em conta, a percentagem de inquiridos nessa situação pode variar entre os 42% (literacia
quantitativa) e os 49% (literacia documental). Tomando em conjunto os dois níveis mais baixos
(nível 1 e nível 2), os valores que se obtêm são extremamente elevados, variando entre os 72%
(literacia quantitativa) e os 80% (literacia documental) (Ávila, 2008, 165-166).

De facto, num contexto de integração europeia e de globalização e só levando em
consideração as percentagens relativas aos inquiridos nos níveis 3, 4 e 5, o quadro de
1998 relativo às literacias em prosa, documental e quantitativa nos países
participantes no IALS permite-nos situar Portugal face às demais democracias
participantes no estudo.
A autora realça que o quadro exclui os níveis 1 e 2, pois “[...] os estudos internacionais
consideram o nível 3 como o nível mínimo que qualquer cidadão deve ter para ser
capaz de responder adequadamente às exigências das sociedades actuais” (Ávila,
2008, 167).3
Os ensinos básico e secundário surgem como um investimento social de capital
importância na medida em que “desde há muito que a educação e a formação são
invocadas, no nosso país, como uma ambição de futuro e, simultaneamente, um
handicap social e económico, dados os baixos níveis de literacia da população adulta”
(Benavente; 2002, 22).

3

O nível 0 corresponde a quase analfabetismo; o nível 1 permite a identificação de uma ou mais palavras
num texto, a sua transcrição literal ou a realização de um cálculo aritmético; o nível 2 refere-se à
capacidade de associação de palavras ou expressões que se encontram em suportes impressos ou, então,
o encadeamento de duas operações aritméticas simples; o nível 3 é associado à capacidade de
processamento da informação com mais elevado grau de complexidade, selecionar e organizar
informação, fundamentar uma conclusão ou decidir que operação numérica realizar; o nível 4 diz respeito
à capacidade de processamento e integração de informação múltipla em textos complexos, a realização
de inferências de grau elevado, a resolução de problemas (Benavente, 2002 in Economia Pura, 22)
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Ana Benavente afirma que as competências e qualificações são decisivas para
melhorar o capital humano, que por sua vez é decisivo para o desenvolvimento das
sociedades. Esta autora é da opinião que o crescimento económico e a
competitividade passam também pelo desenvolvimento do capital social,
(...) o crescimento económico e a competitividade têm outras exigências, nomeadamente a do
desenvolvimento do capital social (conceito recente que se diferencia do capital humano, pois
reside nas relações sociais, constituiu essencialmente um bem público, resulta de
investimentos das sociedades em tempo e energia, do próprio património cultural e de normas
de comportamento herdadas do passado, traduz-se em confiança e civismo e constituiu-se em
todos os níveis da sociedade, da família à nação (…) (Benavente, 2002, 23).

Importa aqui salientar que do ponto de vista conceptual, o “capital humano é algo que
abrange uma mistura de talentos e habilidades individuais inatos, bem como as
competências e as aprendizagens adquiridas pela educação e pela capacitação” (OCDE,
2007:2), sendo, portanto, a expressão utilizada para denominar o conhecimento e as
capacidades integradas nas pessoas “(...), que sejam úteis na produção de bens e
serviços (...)” (De la Fuente & Ciccone, 2002, 7- 8).
O gradual aumento da complexidade da sociedade portuguesa do século XXI, integrada
numa economia globalizada, traz consigo a importância fulcral das novas tecnologias,
do domínio de várias línguas, novos modelos de gestão das organizações produtivas
que privilegiam trabalhadores mais qualificados, motivados, produtivos, pessoalmente
empenhados nos objetivos da organização e com maior capacidade e apetência para o
seu desenvolvimento contínuo. Este novo enquadramento da sociedade e economia
requer uma população não apenas com um melhor nível de aprendizagem, mas com
competências mais vastas, tais como saber estudar, procurar e tratar a informação,
trabalhar só ou em equipa, desenvolver o sentido de responsabilidade, de
solidariedade e de uma cidadania ativa (Benavente, 2002).
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Assim, face a esta nova realidade estamos perante um novo patamar de qualificação
escolar e profissional dos recursos humanos. Na verdade, nas sociedades modernas,
nomeadamente na sociedade portuguesa, apesar de um aumento contínuo dos índices
de alfabetização, materializado no aumento dos anos de escolarização, tal não
correspondeu diretamente a uma melhoria das capacidades de domínio da leitura, da
escrita e do cálculo, o que se repercute na qualidade de vida4 e participação social dos
cidadãos.
Se o conceito de alfabetização traduz o acto de ensinar e de aprender (a leitura, a escrita e o
cálculo), um novo conceito – a literacia – traduz a capacidade de usar as competências
(ensinadas e aprendidas) de leitura, de escrita e de cálculo. Tal capacidade de uso escapa,
assim, a categorizações dicotómicas, como sejam ‘analfabeto’ e ‘alfabetizado’. Pretende-se,
com aquele novo conceito, dar conta da posição de cada pessoa num continuum de
competências que tem a ver, também, com as exigências sociais, profissionais e pessoais com
que cada um se confronta na sua vida corrente.
Define-se então literacia como: as capacidades de processamento de informação escrita na vida
quotidiana. Trata-se das capacidades de leitura, escrita e cálculo, com base em diversos
materiais escritos (textos, documentos, gráficos) de uso corrente na vida quotidiana (social,
profissional e pessoal) (Benavente et al, 1996, 4)

O já referido Estudo Nacional de Literacia, concluía, em relação às práticas de
leitura, o seguinte:
Só 9% dos indivíduos auscultados dizem ler em média um livro ou mais por mês. Praticamente
70% nunca ou raramente lêem livros. Quanto às revistas, a situação é um tanto diferente. Cerca
de 35% das pessoas afiançam ler revistas todas as semanas, o que não sendo um valor alto,
indicia um outro plano das práticas de leitura. Em todo o caso, perto de 50% das pessoas nunca
ou raramente lê revistas. Quanto aos jornais, a situação parece de novo bastante deficitária.
Apenas 19% da amostra inquirida da população em estudo declara ter o hábito de ler jornais
diariamente. Juntando os que dizem ler jornais em regra algumas vezes por semana não se
passa dos 45%. Por outro lado, segundo estes dados, mais de 40% nunca ou raramente leem
jornais (Benavente et al., 1996, 41-42).

4

Sobre este assunto, consultar: DataAngel Policy Research Incorporated (2009) - A Dimensão Económica
da Literacia em Portugal: Uma Análise. Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE).
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Por outro lado, no que concerne aos níveis de escolaridade, dados do Eurostat
comparativos dos anos de 2010 e 2018, são particularmente esclarecedores do atraso
que a população ativa portuguesa regista face à sua congénere dos demais países
europeus. Com efeito, como se pode constatar na figura 1, Portugal, tanto em 2010,
como em 2018, permanece como o país europeu que regista maior percentagem de
população ativa com um nível de escolaridade inferior ao primeiro ciclo do ensino
secundário.
Figura 1: Nível de escolaridade na União Europeia e países candidatos à integração:
População 15/64 anos – Nível de educação (0-2) [inferior ao primeiro ciclo do secundário] (%
do total)

Fonte: Eurostat

Este atraso estrutural respeitante à baixa literacia, assim como em relação aos baixos
níveis de escolaridade, leva Patrícia Ávila (2008: 171) a afirmar que “a formação
escolar é uma das dimensões fundamentais a ter em conta na análise das distribuições
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da literacia, seja nas comparações dos resultados entre países, seja na leitura dos
resultados nacionais”.
Esta autora considera que estes dois fatores atrás citados constituem uma dupla
desvantagem de Portugal - que remonta a uma tardia e insuficiente expansão da
escola -, na medida em que a difusão social da alfabetização ocorreu muito mais tarde
do que nos países do Norte e Centro da Europa. Aliás, se compararmos os níveis de
escolaridade portugueses com os seus congéneres do Sul da Europa, aqueles
continuam a ser substancialmente piores.
Os dados publicados em 2005 sobre os níveis educacionais da população adulta (25-64 anos)
nos países da OCDE não deixam quaisquer dúvidas quanto ao atraso de Portugal (...). O país
tem uma das mais elevadas percentagens da população com escolaridade inferior ao ensino
secundário: 77%. Apenas o México e a Turquia apresentam valores próximos. A Grécia, a Itália e
a Espanha, países da Europa do Sul com os quais Portugal é muitas vezes comparado em
variados indicadores de desenvolvimento social e económico, têm níveis de escolaridade da
população adulta bastante melhores, com taxas de ensino secundário ou superior a rondar os
50%. (Ávila, 2008, 173).

Assim, no que concerne aos índices de literacia (Figura 2); Portugal apresenta dados
que o colocam na cauda dos países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE). Com efeito, a escola não foi eficaz na superação da iliteracia da
população portuguesa, devido, entre outros motivos, ao facto de frequentemente não
ter condições de funcionamento adequadas, nem sempre adotar as melhores
estratégias pedagógicas, assim como, tem dificuldade em estabelecer ligações com
contextos sociais envolventes, nomeadamente no caso de meios sociais mais
desfavorecidos (Ávila, 2008).
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Figura 2: Literacia em prosa, documental e quantitativa nos países participantes no IALS,
1998

Fonte: Ávila, (2008): A Literacia dos Adultos: 168

Não deixa de ser elucidativo o facto de Ávila (2008) considerar que a literacia depende
não apenas da ’quantidade” da escola, mas também da sua ‘qualidade’, assim como,
da existência de contextos para a sua utilização ao longo da vida. Esta afirmação leva
ao questionamento do funcionamento da escola, quer ao nível pedagógico, quer ao
nível das relações com os contextos sociais envolventes. Aliás, a autora prossegue a
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sua análise da qualidade da escola sublinhando o carácter semiperiférico de Portugal
no que diz respeito à Educação salientando que
(…) muitas vezes a escola não tem as condições de funcionamento adequadas, não adopta as
melhores estratégias pedagógicas, nem estabelece relações com os contextos sociais
envolventes mais apropriadas à aprendizagem efectiva das capacidades de leitura, escrita e
cálculo por parte das crianças, em particular das provenientes de meios sociais mais
desprovidos de recursos económicos e competências de literacia (Ávila, 2008, 174-175).

Pierre Bourdieu (1977) defende que os processos culturais, nos quais podemos incluir
a escolarização, ocupam um lugar preponderante na manutenção das estruturas
económicas e sociais existentes. Os símbolos – por exemplo, a posse de um título
académico – acabam por ter funções de comunicação e participação, sendo
incontornáveis para a manutenção da sociedade ocidental. Este autor sublinha que
“(…) os símbolos são instrumentos por excelência da ‘integração social’: enquanto
instrumentos de conhecimento e de comunicação, tornam possível o consensus sobre
o sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a reprodução da
ordem social” (Bourdieu, 1977, 408).
A iliteracia é agravada por fatores como as condições sociais herdadas e as
aprendizagens informais decorrentes de experiências de vida fora do contexto escolar,
com relevo para os contextos profissional e doméstico, associativo, dos consumos ou
dos lazeres.
Para além disso, a escola não é neutra. A cultura veiculada na escola reproduz a cultura
da classe dominante, impondo a grupos que têm interesses diferentes uma visão
consensual da realidade.
(…) a cultura dominante contribui para a integração da classe dominante (assegurando uma
comunicação imediata entre todos os seus membros e distinguindo-os das outras classes), a
integração fictícia da sociedade no seu conjunto, e, portanto, a desmobilização (falsa
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consciência) das classes dominadas, a legitimação da ordem estabelecida pelo estabelecimento
de distinções (hierárquicas) e a legitimação destas distinções (Bourdieu, 1977, 408).

Neste contexto, o profundo atraso estrutural no que diz respeito à literacia, também
ganha particular dimensão em Portugal se tivermos em consideração o meio social de
origem da população. Quando, no âmbito do estudo internacional de literacia (IALS),
os portugueses foram inquiridos sobre a literacia e escolaridade dos pais, concluiu-se o
seguinte:
A grande maioria dos pais dos inquiridos tem níveis de escolaridade muitíssimo baixos. Quase
30% não frequentaram sequer a escola e cerca de 60% não foram além do básico 2. No caso
das mães, a percentagem das que não frequentaram a escola é ainda maior (35%) e mais de
metade (57%) ficaram aquém do básico. O retrato das famílias de origem, em cerca de 90% dos
casos, não podia, assim, ser mais esclarecedor: o quadro familiar em que os inquiridos foram
socializados caracterizou-se por uma enorme carência no que concerne às habilitações
literárias. Percebe-se, desta forma, que a evidente rarefacção de recursos escolares imperante
nos quadros de socialização familiar da esmagadora maioria da população actual pesa
fortemente no perfil de literacia observado para o conjunto da população (Ávila, 2008, 175176).

Efetivamente, o êxito ou fracasso dos jovens portugueses no sistema de ensino, bem
assim como as suas atitudes em relação à escola, não dependem apenas das
motivações ou capacidades meramente individuais. A origem social dos jovens é uma
variável consideravelmente explicativa do sucesso escolar e das atitudes dos jovens
face à escola. Aliás, a própria escola constitui um espaço social onde se combinam
diferentes lógicas de ação, através de um processo de interação constante entre os
projetos individuais e os elementos de um sistema educativo que define regras e
procedimentos impostos aos atores, leia-se alunos, muitas vezes independentemente
da sua vontade. Com efeito, como alguns estudos têm vindo a demonstrar (Iturra,
1990, Benavente et al., 1994, Canário, 2004, Machado, Matias e Leal, 2005, Torres,
2008, Ferreira e Teixeira, 2010), a escola foi e talvez ainda o seja, para muitos jovens
socioeconomicamente desfavorecidos, de origem rural ou pertencentes a minorias
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étnicas, um espaço de violência simbólica que eles tendem a rejeitar, quer de uma
forma manifesta através do abandono, quer de uma forma latente através de
insucesso repetido.
Esta situação é tanto mais pertinente, quando estamos perante uma Geração Alpha5
em que grande parte dos alunos, talvez a maioria, está conectada em full-time com a
tecnologia, na medida em que com o nosso smartphone ligado à Internet, é possível
fazer várias coisas ao mesmo tempo, como nunca antes acontecera: ouvir música
enquanto se escolhe uma série, comentar uma fotografia de amigos, reencaminhar
uma piada no WhatsApp (Aller, 2019).
Perante este cenário, coloca-se a questão: como dotar os alunos do 3.º Ciclo do Ensino
Básico e os alunos do Ensino Secundário, de literacia geográfica, numa sociedade
recheada de contradições como é a atual?

1.2. A Literacia Geográfica
A literacia geográfica assume-se, num contexto de diversidade cultural como a Escola
EB 2,3 Gomes Teixeira, como um veículo fundamental de educação no que concerne à
coexistência entre diversas etnias na medida em que ajuda a entender o “outro”. Com
efeito, segundo a National Geographic Education, a literacia geográfica consiste na

5

O termo ‘Geração Alpha’ é utilizado para designar as crianças que nasceram depois de 2010, tendo sido
utilizado, pela primeira vez, pelo sociólogo Mark McCrindle. Nas suas próprias palavras, “Generation
Alpha were born from 2010 – the same year that the first generation iPad was launched. They are growing
up surrounded by technologies that they can touch and talk to, where glass is not just something you look
through but increasingly a medium that you look at, with technologies like heads up displays and Google
Glass transforming its functionality. Gen Alpha will be the largest generation our world has ever seen, the
most technologically aware, the most globally connected and the most influential (McCrindle, 2018, 225226).
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mútua compreensão dos sistemas humano e natural e geográfico aliada ao sistemático
processo de tomada de decisão. Por outras palavras, a literacia geográfica implica uma
melhor compreensão sobre a complexidade do mundo, as suas interconexões e de que
forma cada decisão de uma comunidade afeta as restantes (Edelson, 2014).
Segundo as Orientações Curriculares de Geografia do 3.º Ciclo (2001, 6), no que diz
respeito à literacia geográfica, esta é associada a “(…) competências geográficas
essenciais relacionadas com a observação e a localização de lugares à superfície
terrestre, bem como outras relacionadas com as formas de relevo, os países e os
continentes em globos e mapas (…). Considerando que estas competências remetem
para o 1º e 2º Ciclos e que a literacia geográfica (…) não se pode limitar à
memorização e à localização de factos geográficos isolados (…), as orientações citadas
salientam que o desenvolvimento físico, emocional e intelectual dos jovens lhes
permite (…) compreender e analisar problemas complexos relevantes para a vida num
Mundo de múltiplas relações”, despertando a sua curiosidade geográfica. Assim sendo,
Saber o que existe, onde e porque existe é o quadro de referência que possibilita tomar
consciência do mundo em que vivem, favorecendo o desenvolvimento de uma consciência
espacial que permitirá saber pensar o espaço para actuar sobre o meio (…). As competências
essenciais da Geografia estão definidas de modo a centrar a aprendizagem da disciplina na
procura de informação, na observação, na elaboração de hipóteses, na tomada de decisão, no
desenvolvimento de atitudes críticas, no trabalho individual e de grupo e na realização de
projectos (Câmara et al, 2001, 6-7).

Este documento, considera ainda que o ensino da Geografia potencia a formação e
informação dos futuros cidadãos, o que nos parece relevante. Com efeito, um dos
problemas da sociedade portuguesa consiste na fragilidade da sua consciência cívica e
na dificuldade de respeitar/conhecer normas relacionadas, por exemplo, com o
planeamento e gestão do território, a mobilidade ou a suscetibilidade e
vulnerabilidade aos ‘riscos’. Nesta perspetiva, o ensino da Geografia afigura-se como
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fundamental para transmitir ao cidadão desde tenra idade, conceitos que integram
vários domínios da Educação para a Cidadania, como o ‘desenvolvimento sustentável’,
a ‘interculturalidade’ ou a ‘educação ambiental’, assim como, competências ao nível da
leitura e interpretação de uma planta, um mapa, uma carta topográfica ou um texto
informativo.
Mas se é urgente incrementar um ensino da Geografia com vista à formação de uma
cidadania ativa, outro dos aspetos considerados nas Orientações Curriculares e, de
forma mais incisiva, nas Aprendizagens Essenciais do 7º, 8º e 9º anos de escolaridade
(2018), é a generalização do uso das novas tecnologias para melhor transmitir os
conteúdos programáticos da disciplina.
A utilização das ferramentas Tecnologias de Informação Geográfica (TIG) é fundamental para a
aprendizagem dos padrões de distribuição dos diferentes fenómenos naturais e humanos. A
disciplina de Geografia tem sido responsável pela introdução destes procedimentos no ensino,
que são cada vez mais imprescindíveis ao cidadão comum (Aprendizagens Essenciais, 2018, 3).

Na verdade, o professor de Geografia, dispõe hoje de instrumentos, no âmbito das
TIC/TIG, que potenciam a motivação da Geração Alpha para a aprendizagem, tais como
o Google Earth, o ArcGis, o GPS ou mesmo o Atlas Geográfico Digital, para além de um
vasto conjunto de aplicações (app’s) educativas que podem ser instaladas facilmente
em smartphones.
Assim, o professor de Geografia deve ser capaz de dar resposta a novos problemas e
de inculcar nos alunos as capacidades pessoais (quase inatas) de comunicação, de
relação interpessoal, de apreensão dos sinais dos tempos, de iniciativa e de sentido
crítico. Para que tal seja possível, as aulas expositivas têm que constituir momentos de
informação articulados com outras metodologias (e outros suportes, nomeadamente
as novas tecnologias), centradas no trabalho individual e em grupo, envolvendo
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pesquisas, consultas, resolução de problemas, escrita e análises críticas, perguntas e
debates, sistematização e aprofundamento de saberes, sem esquecer as visitas de
estudo.
No fundo, o professor de Geografia deve fomentar o desenvolvimento de
competências junto dos alunos, que os permitam ficar aptos a saber estudar, procurar
e tratar a informação, trabalhar só ou em equipa, desenvolver o sentido de
responsabilidade, da solidariedade e de uma cidadania ativa. Mas tal implica uma
outra questão: um cuidado enorme no momento de avaliar, tentando evitar a
subjetividade que pode derivar da ausência de critérios comuns, de efeitos associados
a informação prévia, do ‘efeito de halo’, ‘estereotipia’, classificação das provas uma
em relação às outras, efeito da ordem de avaliação e/ou infidelidade do mesmo
avaliador.
Como na avaliação de um teste a objectividade depende da ordem dos testes, das
características dos alunos e das representações dos professores, a nota do aluno é o resultado
da relatividade de um juízo que é delimitado tanto por factores de ordem pessoal, psicológica e
social como por factores curriculares (Pacheco, 1998, 114).

Por outro lado, o professor de Geografia não deve esquecer que a qualidade do ensino
tende a resultar de vários conjuntos de fatores e não apenas da vontade de uns ou de
outros ou de uma ou outra circunstância, sem esquecer que já em 1890, Ferreira
Deusdado, autor do primeiro livro sobre ensino de Geografia editado em Portugal,
defendia que o professor era “a alma do ensino” (Claudino, 2014:3). Com efeito,
ensinar é um processo lento, exigente e exposto aos problemas da sociedade que
influenciam a escola.
Em suma, segundo as orientações curriculares para o ensino de Geografia do 3.º ciclo
(2001, 6), a literacia geográfica…
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(…) não se pode limitar à memorização e à localização de factos geográficos isolados. Os
jovens vivem num espaço multi-dimensional e tomam consciência dele a partir de uma
grande variedade de contextos. A interacção que cada indivíduo estabelece diariamente com
o meio ajuda a construir o conhecimento do espaço, como por exemplo, a competência da
localização que se desenvolve desde o nascimento.

Os conteúdos a lecionar na disciplina de Geografia, organizam-se segundo áreas de
competências e temas programáticos - no caso do 3.º Ciclo do Ensino Básico - e
Objetivos Gerais/ Competências e Temas/Conteúdos, no caso do Ensino Secundário,
procurando-se articular a cultura escolar com as experiências e as competências que
se pretendem úteis ao longo da vida.
Partindo da definição de literacia avançada por Kirsch, Jungeblut, Jenkins e Kolstad
(1993, 2), tida como “a capacidade de utilizar informação escrita e impressa para
responder às necessidades da vida em sociedade, para alcançar objectivos pessoais e
para desenvolver os conhecimentos e os potenciais próprios”, as Orientações
Curriculares do 3.ºciclo do Ensino Básico e o programa de Geografia A – 10.º e 11.º
anos, colocam o enfoque nas trajetórias de vida dos alunos, procurando enquadrar os
conteúdos programáticos ministrados nos diversos contextos sociais e económicos dos
destinatários da aprendizagem. Em relação ao 3.ºCiclo do Ensino Básico, estão
previstos os seguintes temas programáticos, a saber: A Terra: estudos e
representações; Meio Natural; População e Povoamento; Atividades Económicas;
Contrastes de Desenvolvimento e Ambiente e Sociedade. No caso do Ensino
Secundário, o Programa é desenvolvido segundo Temas/Conteúdos, em relação aos
quais está previsto um módulo inicial com conceitos e noções básicas, obedecendo a
um núcleo conceptual e com o fim de atingir objetivos pré-determinados.
Para concluir, as metas, perfis, saberes essenciais e flexibilização curricular, constituem
políticas educativas, através das quais se pretende que os alunos aprendam a estudar,
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a ter autonomia na procura, seleção e utilização da informação cada vez mais
numerosa e dispersa, a adquirirem ferramentas de trabalho e metodologias que lhes
permitam continuar a aprender para além da escola. Com estas políticas educativas, o
Estado reequaciona o seu papel, estimulando a autonomia das escolas e a divulgação
de boas práticas, assegurando o suporte e apoio a iniciativas descentralizadas e
diversas. Desta forma, o Estado procura assumir um papel regulador, de modo a que a
diversidade de projetos de escolas e a sua autonomia não se traduzam em novas
desigualdades e assimetrias, mas sim em veículos de formação de cidadãos
geograficamente competentes (Claudino, 2014), ou seja, portadores de literacia
geográfica. Mas sem dúvida que a segunda edição do Geography for Life: National
Geography Standards (2012), traduz de forma clara a ligação entre a Geografia e a
cidadania:
Geographic education enables students to use geographic perspectives, knowledge, and skills
to engage in ethical action with regard to self, other people, other species, and Earth’s diverse
cultures and natural environments. Geography connects students to world events, problems,
and decisions throughout their lives6.

2. A Cidadania e o Ensino da Geografia
2.1. A cidadania na legislação curricular da Geografia
Desde há muito que a educação e formação são invocadas, no nosso país, como um
handicap social e económico. Com efeito, se a importância dos conhecimentos e das
qualificações para o crescimento económico se tornou indiscutível, é preciso
acrescentar que a escola tem outras funções para além do aumento da produtividade,
6

. Extraído de: https://www.nationalgeographic.org/education/about/national-geography-standards/
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pois a educação cívica e a realização de cada um têm de ser levadas a sério. Por outro
lado, na sociedade dita da informação e do conhecimento é, no entanto, evidente, a
importância decisiva dos saberes e das competências, sem as quais se limitam as
capacidades de inovação, ligada à competitividade, bem como se alimentam as
exclusões de toda a ordem (Benavente, 2002). A educação e a formação têm assim,
centradas nas pessoas e nos grupos, uma função que, não dispensando as
transformações nas organizações e instituições, é central para a melhoria da vida social
e económica.
Na verdade, o desenvolvimento do sistema educativo tem, segundo Herculano
Cachinho (2000), oscilado nas últimas quatro décadas entre educação para o
desenvolvimento económico e a educação para o desenvolvimento social. A grande
referência de mudança, no que concerne à importância atribuída à cidadania na
aprendizagem, é a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), em 1986,
curiosamente o ano da entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, hoje
União Europeia. Neste documento é sublinhada a necessidade de formação dos jovens
enquanto cidadãos. Em 2001, o Decreto-lei n.º6/2001 já prevê as áreas de Estudo
Acompanhado, Área de Projeto e Educação Cívica7.
A cidadania ganha relevo no “Currículo Nacional do Ensino Básico. Competências
Essenciais”, de 2001, no qual a disciplina de Geografia do 3.º ciclo do Ensino Básico
assume o seu contributo para a educação para a cidadania e pretende colaborar na

7

Note-se, no entanto, que aquando da reforma curricular de 1989 não se atribui relevo à educação para
a cidadania, o mesmo acontecendo em relação à formação de professores no âmbito da LBSE, onde são
desvalorizados os desafios de cidadania (Claudino, 2014, 3).
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formação de “cidadãos geograficamente competentes”, à escala nacional, europeia e
mundial (Claudino, 2014, 2).
Para terminar esta breve análise sobre a valorização da cidadania na legislação
curricular, resta acrescentar que o Despacho n.º6478/2017, de 26 de julho, que
procura definir o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, vem consagrar
a centralidade da literacia e cidadania dos alunos, – constituindo a Cidadania e
Participação um dos cinco valores que integram o esquema concetual do referido
perfil - referindo-se que “(…) à escola enquanto ambiente propício à aprendizagem e
ao desenvolvimento de competências, onde os alunos adquirem as múltiplas literacias
que precisam de mobilizar, exige-se uma reconfiguração, a fim de responder às
exigências destes tempos de imprevisibilidade e de mudanças aceleradas”.
Neste contexto, e tendo em consideração os conceitos fundamentais que associamos
ao de cidadania territorial (território, justiça espacial, escola cidadã e comunidade),
esta assume particular relevância no contexto da educação e/ou literacia geográfica,
visto que parece consensual que se verifica em todas as escalas geográficas (local,
regional e planetária) e se enquadra nas denominadas comunidades cívicas (Putnam,
1993, 31), formadas por “(…) cidadãos atuantes e imbuídos de espírito público, por
relações politicas igualitárias, por uma estrutura social firmada na confiança e na
colaboração”.

2.2. A cidadania como elemento fundamental no perfil dos alunos à
saída da escolaridade obrigatória
As estruturas de educação de Portugal do pós-guerra caracterizaram-se pelo
‘imobilismo’, um pouco à semelhança do que se passava com o regime político da
37

altura. Esse imobilismo, que se podia ainda observar na década de 1960, traduzia-se
por um percurso escolar proposto aos alunos que remontava à década de 1940 (Pinto,
1995, 2). Na década de 1930 o então Ministro da Educação do Estado Novo, Eusébio
Tamagnini, refletindo sobre a forma de combater o analfabetismo, afirmava numa
entrevista ao Diário de Notícias em 21 de novembro de 1934 que:
A população escolar pode e deve dividir-se em cinco grupos, a saber:
1.º Ineducáveis 8%
2.º Normais estúpidos 15%
3.ºInteligência média 60%
4.º Inteligência superior 15%
5.º Notáveis 2%
Esta classificação estaria de acordo com o que na altura se acreditava ser as modernas
descobertas pedagógicas (Cortesão, 1981, 76-77).
O contraste com os países do norte da Europa não podia ser maior. Anja Heikkinen
(2004), professora do Departamento de Educação da Universidade de Jyväskylä na
Finlândia, descreve-nos a visão de Mikael Johnsson/Soininen, diretor do Seminário de
professores, inspetor e diretor do Conselho de Educação da Finlândia em 1906. Numa
sua citação a propósito do seu programa educativo, na sequência da reforma dos
direitos gerais eleitorais de 1905, Johnsson afirma:
Quando atingem a idade adulta, todos os jovens de ambos os sexos são chamados a decidir o
rumo do país através do seu voto (...). De que forma irão eles adquirir os conhecimentos
necessários para compreender a estrutura e as necessidades da sociedade e assumir as funções
que lhes cabem enquanto legisladores e governadores? ... As ciências sociais, tão importantes
para a nossa nação nos dias de hoje, devem ser ensinadas após a escola popular. É, por essa
razão, necessário assegurar uma formação contínua após o período de formação inicial
(Johnsson, 1906, 109-122, citado em Heikkinen, 2004).
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A chamada Reforma Veiga Simão, consagrada na Lei n. º5/73 de 25 de julho, afirma o
direito à educação para todos os portugueses. No mesmo ano, o Decreto-lei
n.º489/73, de 2 de outubro, sobre a criação da educação básica de adultos, elege
como objetivos o acesso à educação básica aos indivíduos que não concluíram a
escolaridade obrigatória e que não frequentaram qualquer estabelecimento de ensino;
e a promoção do aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos, com vista à
aquisição de competências para melhor inserção na vida profissional e na vida da
comunidade. Apesar da ação de Veiga Simão, a Revolução de 25 de abril de 1974
encontra Portugal com uma população pouco escolarizada. Em 1974, só 5 em 100
jovens acediam ao secundário. A figura 3, que apresentamos, é elucidativa.
Perante estas limitações, estava em causa o acesso à cultura e à informação, assim
como a possibilidade de os cidadãos agirem de uma forma autónoma numa sociedade
democrática. As democracias atuais, nas suas vertentes de democracia representativa
e democracia participativa, exigem da parte dos cidadãos competências de literacia
geográfica, para que estes exerçam plenamente a sua cidadania no geral, e a sua
cidadania territorial, em particular (Ferrão, 2010, 129-139). Com efeito, segundo Ávila
(2008), o nível 3 de literacia (correspondente ao 12.º ano do nível secundário) é o nível
mínimo que qualquer cidadão deve atingir para responder às exigências das
sociedades atuais.
O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (d'Oliveira Martins et al., 2017),
procura articular a cultura escolar com as experiências e as competências que se
consideram úteis ao longo da vida, enquadrando-as em dez áreas de competências, a
saber: Linguagens e Textos; Informação e Comunicação; Raciocínio e Resolução de
Problemas; Saber Científico, Técnico e Tecnológico; Pensamento Crítico e Pensamento
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Criativo; Relacionamento Interpessoal; Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; Bem
Estar, Saúde e Ambiente; Sensibilidade Estética e Artística; e Consciência e Domínio do
Corpo.
Figura 3: Evolução da taxa real de escolarização (%) por ciclo/nível de ensino em Portugal, de
1970/71 a 2011/12

Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência

As quatro primeiras áreas procuram reunir os conhecimentos ou competências básicas
de literacia, tais como: literacia em prosa, literacia documental e literacia quantitativa,
assim como a literacia informática. As restantes seis áreas mencionadas são de
carácter transversal e incidem, essencialmente, na assunção de capacidades,
comportamentos e atitudes adequadas numa sociedade aberta, democrática e
competitiva.
Subjacente a todas estas competências, e procurando reforçar a ligação do ensino com
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os diversos contextos onde os alunos se inserem, surgem os designados Valores
(Liberdade; Responsabilidade e Integridade; Cidadania e Participação; Excelência e
Exigência; e Curiosidade, Reflexão e Inovação), os quais devem pautar a Escola.
Partindo da já citada definição de literacia de Kirsch, Jungeblut, Jenkins e Kolstad
(1993), o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória coloca o enfoque nos
princípios que devem nortear o percurso de vida dos alunos como cidadãos,
procurando enquadrar os conteúdos programáticos ministrados com os diversos
contextos sociais e económicos dos destinatários do ensino. Com efeito, esta
transmissão de conteúdos programáticos só terá efeitos práticos no quotidiano se se
tiver em consideração aspetos como a Inclusão, Sustentabilidade, Flexibilidade ou
Adaptabilidade. Na verdade, quando o documento em análise refere a base humanista
que se pretende que o aluno obtenha à saída da escolaridade obrigatória, está a
sublinhar que aquele deve adquirir capital humano e capital social, num quadro de
democratização e qualidade crescentes, numa sociedade competitiva e de bem-estar.
Consideramos que, com este documento, se procura questionar e desconstruir
preconceitos e estereótipos sociais. Numa sociedade globalizada e etnicamente
heterogénea, cabe também à Escola contribuir para que os cidadãos assumam os seus
preconceitos pessoais na representação do “outro” e que demonstrem capacidade de
os desconstruir. Da mesma maneira, um cidadão consciente e esclarecido deve ter
capacidade de identificar estereótipos culturais na comunicação social e redes sociais,
discernindo os mecanismos da sua formação e tendo capacidade crítica de
interpretação do fenómeno. Por outro lado, a literacia documental torna-se
fundamental na gestão e programação quotidiana do cidadão inserido numa sociedade
de consumo ameaçada ambientalmente.
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Segundo uma trilogia elaborada por Manuel Castells (2003), focalizada nas dimensões
económica, social e cultural decorrentes do que ele denomina a “A Era da
Informação”, estamos perante uma “nova sociedade”, centrada nas Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC). Na opinião do autor, este novo modelo de sociedade
advém da conjugação de três processos independentes, a saber: no último quartel do
século XX assistiu-se a uma inédita descoberta e difusão de novas tecnologias; em
segundo lugar, verifica-se, a partir da década de 1980, uma crescente reestruturação
da economia com a afirmação do neoliberalismo na sequência das vitórias eleitorais
conservadoras de Ronald Reagan em 1981 e Margareth Tatcher em 1979, nos Estados
Unidos da América e Reino Unido, respetivamente; em terceiro lugar, ganham
destaque os novos movimentos sociais e culturais.
Embora o Despacho n. º6478/2017 de 26 de julho (que procura definir o Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) assuma uma enorme importância, não
devemos esquecer que a Escola ‘pode muito, mas não pode tudo’. Se é verdade que as
sociedades mais cultas e instruídas são mais democráticas, também é verdade que a
escola, enquanto instituição, é solidária do mundo em que se inscreve.
Neste contexto, a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, quando ministrada pelo
docente de Geografia, ganha particular importância no que concerne à Identidade e
Alteridade, ou seja, a importância de identificar e avaliar políticas públicas de
acolhimento face à diversidade de identidades. Nesta disciplina pretende-se,
igualmente, discutir e avaliar o papel dos cidadãos no mundo atual: relações jurídicas
no marco de integração supranacional e dimensão supranacional dos poderes do
Estado face aos cidadãos. Os conteúdos programáticos de Cidadania e
Desenvolvimento abordam, claramente, a União Europeia como uma nova identidade
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europeia em construção, dando ênfase ao papel da multiculturalidade e da
diversidade, assim como se debruça sobre a questão da ética pois ressalva a
importância de uma ordem de valores consistente. Nesta disciplina são focadas, por
exemplo, as normas deontológicas em contextos profissionais ou as escolhas morais
básicas para a vivência numa comunidade global, as quais remetem para confrontos
como a dignidade/desumanidade, desenvolvimento/pobreza, justiça/assimetria, etc.
Por outro lado, são abordadas questões como a tolerância e mediação como princípios
de inserção social, a intervenção pública em contextos de antagonismo de pontos de
vista e a conceção de projetos pessoais e sociais, respetivamente. Quando se fala em
adotar a tolerância como princípio de inserção social o professor de Geografia procura
junto dos alunos trabalhar a superação de situações concretas de estereotipização e
de preconceito social. No fundo, pretende transmitir a ideia de pluralismo das
sociedades contemporâneas. De igual forma, a literacia documental torna-se
fundamental na gestão e programação quotidiana do cidadão inserido numa sociedade
de consumo ameaçada ambientalmente. Cidadania e Desenvolvimento em particular,
e os conteúdos programáticos da disciplina de Geografia no Ensino Básico e no Ensino
Secundário, no geral, procuram precisamente levar o cidadão a adotar mudanças de
estilo de vida motivadas por riscos globais interrelacionados como a degradação
ambiental e excesso de consumo de recursos, procurando levar os alunos/cidadãos a
saber como escolher os materiais e equipamentos ambientalmente mais sustentáveis.
Indo ao encontro do meu núcleo de estágio na Escola EB 2,3 Gomes Teixeira,
pertencente ao Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, constata-se que no
mesmo procura-se trabalhar competências relativas a Cidadania e Desenvolvimento,
as quais estão presentes no documento intitulado “Estratégia de Educação para
Cidadania de Escola – EECE” do Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique. Este
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documento assume particular importância num quadro de potencial crescimento do
racismo e xenofobia decorrente do crescente fluxo migratório a que Portugal e a
Europa estão sujeitos, assim como, no contexto de emergência climática que estamos
a atravessar, conforme se pode constatar na nota introdutória do documento que
passamos a transcrever:
Numa época de diversidade social e cultural crescente e de radicalismos violentos, os
professores têm como missão preparar os alunos para a vida, para serem cidadãos
democráticos, participativos e humanistas, no sentido de promover a tolerância e a não
discriminação. A relação entre o indivíduo e o mundo que o rodeia, coloca à escola o desafio de
assegurar a preparação dos alunos para as múltiplas exigências da sociedade contemporânea. A
complexidade e a acelerada transformação que caracterizam a atualidade conduzem, assim, à
necessidade do desenvolvimento de competências diversas para o exercício da cidadania
democrática, requerendo um papel preponderante por parte da escola. Visando a construção
sólida da formação humanística dos alunos, para que assumam a sua cidadania garantindo o
respeito pelos valores democráticos básicos e pelos direitos humanos, tanto a nível individual
como social, a educação constitui-se como uma ferramenta vital.
EECE – ano letivo 2019-2020

Ainda segundo este documento, a implementação da componente da Cidadania e
Desenvolvimento nas escolas encontra-se enquadrada pela seguinte legislação:
a) Decreto –Lei n.º 55/2018, de 6 de Julho, que “estabelece o currículo dos ensinos básicos e
secundários , os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das
aprendizagens, de modo a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e
desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as competências
previstas no Perfil do Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”, com destaque para o Artigo
15º;
b) Portaria n.º 223-A/2018, 3 de agosto, que “procede à regulamentação das ofertas educativas
do ensino básico (…), designadamente o ensino básico geral e os cursos artísticos
especializados, definindo as regras e procedimentos da conceção e operacionalização do
currículo dessas ofertas, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens”, com
destaque para o Artigo 11º e para o anexo VIII;
c) Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto, que “procede à regulamentação dos cursos
profissionais de nível secundário de dupla certificação, escolar e profissional” e “define ainda as
regras e procedimentos da conceção e operacionalização do currículo dos cursos previstos (…),
bem como da avaliação e certificação das aprendizagens”, com destaque para o Artigo 10º e
para o anexo I;
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d) O Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, homologado pelo Despacho n.º
6478/2017, 26 de julho;
e) Documento orientador da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, uma vez que
enquadra toda a atividade educativa do ensino não superior.
f) A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC) integra um conjunto de direitos e
deveres que devem estar presentes na formação cidadã das crianças e dos jovens portugueses,
para que no futuro sejam adultos e adultas com uma conduta cívica que privilegie a igualdade
nas relações interpessoais, a integração da diferença, o respeito pelos Direitos Humanos e a
valorização de conceitos e valores de cidadania democrática, no quadro do sistema educativo,
da autonomia das escolas e dos documentos curriculares em vigor.
g) A Estratégia propõe que os alunos, em Cidadania e Desenvolvimento, realizem
aprendizagens através da participação plural e responsável de todos na construção de si como
cidadãos e de sociedades mais justas e inclusivas, no quadro da democracia, do respeito pela
diversidade e da defesa dos Direitos Humanos. Estas aprendizagens decorrem do cruzamento
dos conteúdos curriculares com as competências de cidadania que se querem potenciar nos
alunos. A Cidadania e Desenvolvimento assume-se, assim, como um espaço privilegiado para o
desenvolvimento de aprendizagens com impacto tridimensional na atitude cívica individual, no
relacionamento interpessoal e no relacionamento social e intercultural.

Aliás, o documento constante no sítio da Direção-Geral da Administração Escolar sobre
as aprendizagens essenciais no 8.º ano de escolaridade, prevê o ensino da cidadania
alicerçado num tripé aprendizagens essenciais/perfil dos alunos à saída da
escolaridade obrigatória/flexibilidade curricular. Logo no enquadramento considera
que:
Os Princípios, as Áreas de Competência e os Valores definidos no Perfil dos alunos à saída da
escolaridade obrigatória confluem para a formação do indivíduo como cidadão participativo,
iniciando o caminho do exercício da cidadania ao longo da vida. Por sua vez, as Aprendizagens
Essenciais elencam os conhecimentos, as capacidades e as atitudes a desenvolver por todos os
alunos, conducentes ao desenvolvimento das competências inscritas no Perfil dos alunos à
saída da escolaridade obrigatória (PA), no quadro de um processo de promoção da autonomia e
flexibilidade curricular.

Por outras palavras, as metas, perfis, saberes essenciais e flexibilização curricular,
constituem políticas educativas, através das quais se pretende que os alunos
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aprendam a estudar, a ter autonomia na procura, seleção e utilização da informação
cada vez mais numerosa e dispersa, a adquirirem ferramentas de trabalho e
metodologias que lhes permitam continuar a aprender para além da escola. Com estas
políticas educativas, o Estado reequaciona o seu papel, estimulando a autonomia das
escolas e a divulgação de boas práticas, assegurando o suporte e apoio a iniciativas
descentralizadas e diversas. Desta forma, o Estado procura assumir um papel
regulador, de modo a que a diversidade de projetos de escolas e a sua autonomia não
se traduzam em novas desigualdades e assimetrias.
Desde há muito que a educação e formação são invocadas, no nosso país, como um
handicap social e económico. Com efeito, se a importância dos conhecimentos e das
qualificações para o crescimento económico se tornou indiscutível, é preciso
acrescentar que a escola tem outras funções para além do aumento da produtividade,
pois a educação cívica e a realização de cada um têm de ser levadas a sério. Por outro
lado, na sociedade dita da informação e do conhecimento é, no entanto, evidente, a
importância decisiva dos saberes e das competências, sem as quais se limitam as
capacidades de inovação, ligada à competitividade, bem como se alimentam as
exclusões de toda a ordem (Benavente, 2002). A educação e a formação têm assim,
centradas nas pessoas e nos grupos, uma função que, não dispensando as
transformações nas organizações e instituições, é central para a melhoria da vida social
e económica.
Na verdade, o desenvolvimento do sistema educativo tem, segundo Herculano
Cachinho (2000), oscilado nas últimas quatro décadas entre educação para o
desenvolvimento económico e a educação para o desenvolvimento social. A grande
referência de mudança no que concerne à importância atribuída à cidadania na
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aprendizagem é a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE, Lei n.º 46/86
de 14 de outubro). Neste documento é sublinhada a necessidade de formação dos
jovens enquanto cidadãos. Em 2001, o Decreto-lei n.º6/2001 já prevê as áreas de
Estudo Acompanhado, Área de Projeto e Educação Cívica8.
A cidadania ganha relevo no “Currículo Nacional do Ensino Básico. Competências
Essenciais”, de 2001, no qual a disciplina de Geografia do 3.º ciclo do Ensino Básico
assume o seu contributo para a educação para a cidadania e pretende colaborar na
formação de “cidadãos geograficamente competentes”, à escala nacional, europeia e
mundial (Claudino, 2014, 2).
Para terminar esta breve análise sobre a valorização da cidadania na legislação
curricular, resta acrescentar que o Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho, que
procura definir o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, vem consagrar
a centralidade da literacia e cidadania dos alunos, constituindo a ‘Cidadania e
Participação’
Afinal, na disciplina de Geografia, os alunos devem aprender o quê? Sérgio Claudino
(2014, 17) lembra Ros Wade…
O desafio continuará a ser o da cidadania. Como o sucesso de experiências recentes parecem
apontar, já não o desafio de cidadania do português disposto a defender o território pátrio,
mas empenhado na construção do território que habita a diferentes escalas – em renovado
mobilizador da escola (Wade, 2001). O inédito e pouco esperado sucesso do projeto Nós
Propomos! é um inequívoco sinal do caminho a percorrer.

8

Note-se, no entanto, que aquando da reforma curricular de 1989 não se atribui relevo à educação para
a cidadania, o mesmo acontecendo em relação à formação de professores no âmbito da LBSE, onde são
desvalorizados os desafios de cidadania (Claudino, 2014, 3).
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3. O Ensino da Geografia e a Cidadania: o exemplo do 8.ºA e do
8.ºB da Escola EB 2,3 Gomes Teixeira
3.1. A Escola EB 2,3 Gomes Teixeira
A Escola EB 2,3 Gomes Teixeira (EBGT), que integra o Agrupamento de Escolas Infante
D. Henrique (AEIDH) - juntamente com a EB1 Bom Sucesso e o Jardim de Infância
Barbosa du Bocage -, fica situada na parte central da cidade do Porto, na Praça da
Galiza (figura 4). O AEIDH é constituído por 54 professores e 832 alunos, distribuídos
por 37 grupos e/ou turmas (Anexo1).
Figura 4- Escola EB 2,3 Gomes Teixeira

Fonte: Street View, Google Maps.
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A EBGT foi inaugurada a 19 de outubro de 1952, tendo sido construída nos terrenos do
antigo parque desportivo do Infante pela necessidade de dar entrada, após a
“primária”, a centenas de alunos que queriam continuar a estudar.
A designação da escola foi escolhida para homenagear o primeiro matemático da
Península Ibérica e primeiro reitor da Universidade do Porto – Dr. Francisco Gomes
Teixeira (nascido a 28 de janeiro de 1851), abreviado só para os apelidos, como ele
costumava usar e como ficou conhecido. Foi uma das figuras mais destacadas e
proeminentes da Ciência em Portugal, sendo o Dia do Patrono da escola celebrado no
dia do seu nascimento, já há várias décadas.
Segundo Gomes (2007), na sua dissertação de Mestrado intitulada “A Reabilitação dos
Equipamentos Escolares Públicos como Componente de Regeneração Urbana”, as
instalações da escola permitem uma vida escolar bastante ‘aceitável’.
Têm características modelares em termos de requisitos para uma vivência escolar saudável,
atraente e propícia para uma boa aprendizagem: corredores e recreios espaçosos e
infraestrutura de apoio bem dimensionadas, com ginásio dispondo de um palco para sessões
culturais, campos de jogos, salas de aula amplas, arejadas e bem iluminadas.
Os corpos de aulas dos edifícios foram dispostos formando um grande pátio aberto com os
pavimentos em dois níveis. Em cada pátio abre-se um recreio coberto junto ao recreio ao ar
livre do respectivo ciclo. As instalações de educação física ocupam uma posição especial com
uma certa independência dos corpos de aulas propriamente ditos (Gomes, 2007, Anexo B, 19).

No entanto, estamos perante uma escola com instalações muito antigas, a carecer de
intervenção urgente, nomeadamente ao nível da manutenção do edificado (denota
problemas de infiltrações) e da substituição do mobiliário, concretamente das salas de
aula. Revela igualmente grandes carências no que diz respeito ao material informático
e multimédia, o que limita o normal funcionamento das aulas.
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Administrativamente, a EBGT enquadra-se na União de Freguesias de Lordelo do Ouro
e Massarelos (figura 5) que, de acordo com o Censos de 2011, detém 29.059
habitantes e uma elevada densidade populacional, bastante superior na freguesia de
Lordelo do Ouro (6114, habitantes por km²) relativamente à de Massarelos (3490
habitantes por km²).
Figura 5 - Localização da Escola EB 2,3 Gomes Teixeira.

Esta diferença expressa-se obviamente em termos da dinâmica demográfica9,
verificando-se na primeira um crescimento da população e do número de famílias e
9

Ver documento relativo às mudanças demográficas na cidade do Porto (http://www.cmporto.pt/assets/misc/img/PDM/Revisao_PDM/Estudos_base/Censos2011_Mudancas_demograficas_20
14.pdf
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um saldo migratório positivo, embora o saldo natural seja negativo, denotando alguma
capacidade de atração da população, maioritariamente proveniente de outras
freguesias do concelho - como aliás será facilmente percetível aquando da análise da
freguesia de residência dos alunos do 8º B. Pelo contrário, na freguesia de Massarelos
assiste-se a uma dinâmica negativa, que se carateriza pela diminuição da população e
das famílias, acompanhada por saldos natural e migratório negativos.
Segundo o “Resumo do Diagnóstico Analítico das Dependências do Concelho do Porto”
do Instituto da Droga e das Toxicodependências (IDT, s/d), algumas áreas desta União
de Freguesias, nomeadamente o bairro do Aleixo10 padecem de graves problemas
relacionados com crianças e jovens em situação de risco. Segundo este documento,
embora integrados no sistema de ensino, grande parte destes jovens manifesta
problemas relacionados com o absentismo, insucesso, abandono escolar precoce e
problemas de comportamento (indisciplina, défice de atenção). Encontram-se
integrados em contextos familiares marcados por modelos educativos
desestruturados, escassa supervisão parental, frequentes situações de negligência nos
cuidados de higiene, alimentação e proteção, assim como ocorrência de maus tratos.
São maioritariamente residentes em contextos associados a comportamentos
desviantes, nos quais existe um fácil acesso às substâncias psicoativas, verificando-se
em alguns casos situações de experimentação e consumo. Por outro lado, no que
concerne a fenómenos como o da desinserção de jovens no sistema de ensino, os

10

Saliente-se que este bairro foi demolido pela Câmara Municipal entre 2011 e 2019 e a sua população
foi realojada em outros bairros sociais da cidade. No entanto, tal implicou apenas a transferência do
tráfico de droga para os bairros Dr. Nuno Pinheiro Torres e Pasteleira Nova, agravando a situação nestes
dois bairros, anteriormente também referenciados como locais frequentados por toxicodependentes
(Diário de Notícias online, 29 agosto 2019 - https://www.dn.pt/pais/bairros-do-porto-o-trafico-de-drogapassa-de-pais-para-filhos-11244202.html).
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bairros de Pinheiro Torres e da Pasteleira, igualmente situados na união de freguesias
onde se insere a escola EB 2,3 Gomes Teixeira, constituem locais críticos a vários
níveis. De facto, estes adolescentes registam um défice de competências pessoais e
sociais e mesmo hostilidade face às normas e valores sociais dominantes e, não tendo
qualquer tipo de ocupação, muitos dedicam-se a atividades marginais e ilícitas. Como
problemáticas associadas a este grupo, podem destacar-se os comportamentos de
risco ao nível do consumo de substâncias psicoativas e ao nível sexual, associados a
situações de parentalidade precoce.
Considerando os aspetos focados, o AEIDH, e particularmente a EBGT, com numerosos
alunos provenientes desta complexa malha urbana, debatem-se com o grande desafio
de formar cidadãos, face a contextos associados a fenómenos de tráfico e consumo de
estupefacientes, a que não raramente se associa a prostituição. Resta acrescentar que
o AEIDH vê o seu desafio acrescido quando tem de, igualmente, integrar alunos não só
de outras freguesias, como inclusive de freguesias exteriores ao concelho do Porto. Na
verdade, como está previsto no ponto 9, do artigo 12º do Despacho Normativo nº
6/2018 de 12 de abril, existe a possibilidade de as vagas existentes em cada
estabelecimento de ensino, para matrícula ou renovação de matrícula, serem
preenchidas por alunos cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade
profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de ensino.
Com efeito, na área de jurisdição deste agrupamento escolar estão presentes
numerosas atividades económicas do setor terciário, nomeadamente, ligadas ao
ensino, com destaque para as Faculdades de Letras, Arquitetura e Ciências da
Universidade do Porto, escolas secundárias, colégios, assim como, importantes áreas
comerciais como o Mercado do Bom Sucesso ou o Shopping Cidade do Porto. Estamos,
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pois, perante uma população escolar extremamente heterogénea do ponto de vista
socioeconómico e cultural.

3.2. Prática de ensino supervisionada em Geografia
As primeiras semanas do estágio foram afetadas por vicissitudes várias, com destaque
para a baixa médica do professor cooperante Fernando Santos e a instabilidade do
conselho diretivo do AEIDH. Não obstante procuramos conhecer de perto os métodos
de ensino-aprendizagem desenvolvidos quer pelo professor Fernando Santos, quer
pela professora cooperante substituta Joana Marinho. Assim, assistimos às suas aulas
e participamos na preparação de algumas atividades no âmbito das disciplinas de
Geografia e Cidadania e Desenvolvimento. Levando em consideração as características
das turmas em que lecionamos (8ºA, 8ºB, 8ºC e 7ºB) - num total de dezassete blocos
de noventa minutos – e uma vez detetadas lacunas significativas aos níveis cognitivo e
comportamental/disciplinar, optou-se, numa fase inicial, por uma estratégia sobretudo
direcionada para realização de aulas baseadas no método expositivo.
Este método foi aplicado nas primeiras semanas de estágio, sendo que, após a entrada
ao serviço da professora Joana Marinho, passamos a privilegiar uma maior intervenção
dos alunos. Assim, embora as aulas expositivas continuassem a ter um papel
importante na abordagem dos conteúdos programáticos da Geografia, construíram-se
momentos de informação articulados com outras metodologias (e outros suportes,
nomeadamente, as novas tecnologias), centradas no trabalho individual e de grupo;
pesquisas, consultas, resolução de problemas; escrita e análises críticas; perguntas e
debates; sistematização e aprofundamento de saberes através da visualização de
vídeos didáticos.
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Na verdade, demos prioridade a um ensino inspirado na teoria construtivista, assim
como, seguindo de perto Parraudeau (2013), procuramos ensinar e aprender com o
meio envolvente. Relativamente às turmas alvo do nosso estudo, importa referir que o
8ºA era constituído por um total de 26 alunos, sendo 12 raparigas e 14 rapazes. Nesta
turma a interculturalidade não é significativa, embora se constate a presença de três
alunos de origem estrangeira (chinesa, brasileira e angolana). A maioria reside no
agrupamento de freguesias onde se localiza a escola e, quanto às habilitações escolares
dos encarregados de educação, a maior parte possui o ensino básico e superior,
situação que se reflete no tipo de profissão que exercem (Gráfico 1, A e B). Com efeito,
a maioria trabalha no setor do comércio e serviços, com profissões menos ou mais
qualificadas (como por exemplo, cabeleireira, vigilante, empregada doméstica,
comerciante, fisioterapeuta, farmacêutica, informático, bancária, ente outros (Anexo
2).
Gráfico 1: Concelhos e freguesias de residência (A) e habilitações literárias dos encarregados
de educação do 8.ºA (B).
A

B

A turma do 8º B era composta por 20 alunos, sendo 10 raparigas e 10 rapazes. Nesta
turma verifica-se um número ligeiramente maior de alunos com origem estrangeira
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(quatro alunos de origem brasileira e três alunos afrodescendentes). Quanto ao local
de residência dos alunos (gráfico 2A), verifica-se não só uma maior proveniência de
outras freguesias do concelho do Porto, como também, uma maior dispersão pelos
concelhos periféricos (V.N. de Gaia, Matosinhos, Maia e Gondomar). As habilitações
escolares dos encarregados de educação são ‘inferiores’ à da turma anterior,
destacando-se o Ensino Básico e Secundário (Gráfico 2B), situação que se reflete no
predomínio de profissões menos qualificadas do setor do comércio e serviços (como
por exemplo, chefe de cozinha, empregada doméstica, cozinheira, empregado de
balcão) e no número de desempregados (Anexo 3).
Gráfico 2: Concelhos e freguesias de residência (A) e habilitações literárias dos encarregados
de educação do 8.ºB (B)
A

B

Após esta caracterização geral das duas turmas, é fundamental salientar que, uma
aula, qualquer que ela seja, não deve acontecer por ‘geração espontânea’, mas antes
em função de uma necessidade sentida e identificada, com vista à resolução de
problemas reais e concretos. Na verdade, não faz sentido uma sessão letiva em que
não se tivesse previsto e planificado a forma de controlar os seus resultados. Por
outras palavras, é indispensável conceber e pôr em prática um sistema de
55

autoavaliação do próprio docente, permitindo concluir se o ensino e a aprendizagem
dos alunos tiveram êxito e se corresponderam aos objetivos traçados. Assim, o sucesso
de uma aula está indissoluvelmente ligado ao controlo dos seus objetivos e à avaliação
dos seus resultados. Do mesmo modo, para que essa avaliação seja eficaz, deve
apoiar-se em critérios adequadamente escolhidos, que o mesmo é dizer, em critérios
pertinentes, relativamente ao fim e ao objeto da avaliação.
Com efeito, como futuro professor temos de ter a consciência de que precisamos de
nos avaliar constantemente, e devemos fazê-lo tendo bem presente o que foi referido
no parágrafo anterior, mas acima de tudo não esquecer o carácter de subjetividade
que acarreta a função docente no geral, e o ato de avaliar, em particular. Na nossa
autoavaliação, temos que levar em consideração causas de subjetividade da avaliação
dos alunos e/ou fontes de discordância entre colegas docentes, tais como: a ausência
de critérios comuns, o efeito de informação prévia, o efeito de halo, a estereotipia, a
classificação das provas em relação às outras, o efeito da ordem de avaliação e a
infidelidade do mesmo avaliador.
Parece-nos importante caracterizar algumas destas causas de subjetividade e em que
medida as mesmas podem afetar o bom desempenho da função docente. Começando
pela ausência de critérios comuns (que pensamos ser, a principal causa da
subjetividade da avaliação), esta resulta em grande medida do facto de não se
formularem objetivos de aula e consequentemente, a avaliação não incidir em itens de
verificação desses objetivos, tendo como base o desempenho, a condição e o critério
de êxito, bem definidos.
No que concerne ao efeito da informação prévia, convém sublinhar que possuir
informações prévias sobre um aluno, pode influenciar a sua avaliação pelo professor.
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Essas informações prévias podem ser, por exemplo, apreciações relacionadas com a
capacidade intelectual ou de trabalho, a dedicação, o seu comportamento, as suas
crenças, a sua condição social, etc. O professor deve autoavaliar-se sobre a sua
“neutralidade” perante essa pré-informação e tentar utilizá-la de uma forma não
discriminatória, negativa ou positivamente.
Outra situação que deve motivar a autoavaliação relativamente ao nosso desempenho
como docente será a exposição ao efeito de halo, ou seja, o preconceito formado
acerca dos alunos, motivado por exemplo, pela sua apresentação (vestuário,
higiene,…), presença física (agradável, desagradável), comportamento físico (voz,
tiques,…), fluência da linguagem, apresentação de provas escritas (caligrafia, erros
ortográficos…). Embora este efeito possa ocorrer mais frequentemente nas provas
orais, também se pode verificar nas provas escritas, devendo o docente tentar que tal
não influencie o seu julgamento acerca dos alunos.
Tal é importante porque, criado um pré-conceito sobre dado aluno, o professor pode
ter tendência a avaliá-lo sempre da mesma maneira (cria-se um estereótipo),
indiferente à sua evolução ou retrocesso. Portanto, os ‘bons’ tendem a avaliar-se
sempre bem e os ‘maus’ sempre mal. No caso dos bons, o avaliador/professor confia,
descansa a sua atenção e sentido crítico. No caso dos menos bons, não se confia neles,
os erros são pesquisados minuciosamente. Tende a haver uma forma inconsciente de
o professor tentar castigar os ’maus’ e compensar os ’bons’.
Para concluir, também será importante, num processo de autoavaliação, o professor
refletir sobre eventuais fatores pessoais que podem condicionar o seu desempenho,
nomeadamente, o seu estado de saúde física e mental, alterações do comportamento
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(como o humor no momento da avaliação, etc.), o grau de exigência, o cansaço, entre
outros.
Em suma, todas as causas de subjetividade dos momentos de avaliação ou fontes de
discordância entre professores devem-se, fundamentalmente, à falta de critérios de
avaliação comuns, rigorosos, previamente estabelecidos e aceites pelos professores,
pelo que há que adotar esses critérios e lutar contra as causas que levem à avaliação
subjetiva. O momento de autoavaliação do professor deve servir para aferir se esta
prática está a ser seguida.

3.2.1 Aula supervisionada de 18 de novembro de 2019
Como referido acima, as primeiras semanas do estágio11 foram caracterizadas por
alguma conturbação, pelo que sentimos alguma hesitação no que diz respeito à
melhor estratégia de ensino-aprendizagem a ser aplicada na primeira aula
supervisionada, que teve lugar no dia 18 de novembro. Tendo em consideração o
contexto atrás referido e as características dos alunos do 8ºA, acordamos com a nova
professora cooperante ser mais adequada a opção por uma aula de carácter mais
expositivo (tabela 1). O recurso privilegiado recaiu na exposição/projeção em
PowerPoint (Anexo 4) dos conteúdos programáticos e exploração sumária do manual
adotado, nomeadamente das pirâmides etárias aí apresentadas, a par do diálogo
horizontal e vertical entre professor e alunos sobre as informações a retirar a partir da
sua análise. Na parte final desta aula foi retomado o PowerPoint, discutindo-se as

11

. Decidimos incorporar a descrição das aulas supervisionadas no nosso relatório, uma vez que foram
direcionadas para abordagens que se relacionam com o tema da Cidadania Territorial.

58

consequências de uma estrutura etária ‘jovem’ e ‘idosa’ e a evolução da estrutura
etária portuguesa. Para finalizar, os alunos foram convidados a construir uma pirâmide
etária da população de Portugal, a partir dos dados do Censos de 2011.
Tabela 1: Plano da aula supervisionada de 18 de novembro de 2019
Plano de Aula
Turma 8.ºA Domínio: População e Povoamento
Subdomínio: Evolução da população mundial
Objetivo geral: Conhecer e compreender diversos indicadores demográficos
Sumário

Objetivos

A
estrutura
etária da
população
e as
classes
etárias.

Caracterizar a
estrutura etária
da população, a
partir da
construção de
pirâmides
etárias de
diferentes
países.

Pirâmides Identificar
etárias.
fatores que

Conteúdos
Programáticos

A estrutura etária
da população.

Método
expositivo.

Classes etárias.

Método
Interrogativo.

Informações a
retirar a partir da
análise de uma
pirâmide.

Análise e
interferem na
interpretação de
evolução da
pirâmides etárias
composição da de países
população por
desenvolvidos e
grupos etários e
em
género.
desenvolvimento.
Aprender a
construir, de
forma correta,
uma pirâmide
etária.

Métodos e
estratégias
metodológicas

Recursos
materiais e
equipamentos

PowerPoint.
Manual.

Diálogo
horizontal e
vertical entre
professor e
alunos.

Internet.
Computador.
Videoprojetor.
Papel
milimétrico.

Data: 18/11/2019

Atividades/Exercícios/Trabalhos

Exposição/projeção em PowerPoint
dos conteúdos programáticos e
exploração sumária do manual,
nomeadamente das pirâmides etárias
da página 26 do manual.

Duração
(minutos)

30 minutos Observação
direta na sala
de aula.
Participação
na aula

Diálogo horizontal e vertical entre
professor e alunos sobre as
informações a retirar a partir da
análise de uma pirâmide.

20

Apresentação em PowerPoint sobre:
• as consequências de uma
estrutura etária jovem e idosa;
• a evolução da estrutura etária
portuguesa

30

Construção de uma pirâmide etária.

20

Consequências de
uma estrutura
etária jovem e
idosa.

Avaliação
das
aprendizagens

Realização
atempada das
atividades
propostas.
Curiosidade e
envolvimento
nas
atividades
propostas.
Participação
no diálogo de
forma
organizada.

3.2.2 Aula supervisionada de 9 de março de 2020
Após uma análise crítica aprofundada da aula supervisionada anterior, consideramos
que se impunha uma nova abordagem para esta segunda aula, também ministrada ao
8 º A. Assim, procurou-se uma revalorização do espaço-aula e do trabalho docente,
optando-se por outras metodologias, centradas no trabalho individual e de grupo dos
alunos, incentivando a pesquisa, a análise crítica e o debate. Por outras palavras, esta
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aula foi concebida e desenvolvida recorrendo a metodologias e técnicas diversificadas,
e com utilização de meios didáticos variados, de forma a proporcionar o envolvimento
ativo e criativo dos alunos e facilitar o processo de aprendizagem (ver tabela 2). Este
tipo de estratégia está em linha com a abordagem construtivista, uma vez que,
parafraseando Fernando Becker (1992), “construtivismo significa (…) a ideia de que
nada, a rigor, está pronto, acabado, e de que, especificamente, o conhecimento não é
dado, em nenhuma instância, como algo terminado. Ele se constitui pela interação do
Indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo humano, com o mundo das
relações sociais; (…)” (Becker, 1992, 2).
Na verdade, nesta segunda aula assistida apelou-se à cidadania democrática dos
alunos, do ponto de vista da análise das ‘causas e consequências das migrações’, em
linha com a visão de aluno pretendida pelo documento “O Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória”. Afinal, a escola continua a enraizar-se em duas convicções
que marcam as nossas sociedades: a de que se pode mudar o mundo e as
mentalidades educando melhor as pessoas e a de que as sociedades são
suficientemente maleáveis para permitir a transformação das escolas (OCDE/CERI,
2001).
Assim, a aula subordinada ao tema referido consistiu numa simulação dramática
(Anexo 5) de uma sessão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a fim de aferir
as condições de autorização de permanência em território nacional de cidadãos de
algumas nacionalidades. Nove alunos assumiram o papel de quatro casais e uma
adolescente de nacionalidades estrangeiras que tencionavam pedir ao SEF a renovação
de autorização de permanência em Portugal. Para tal, tiveram de descrever as causas
e/ou os motivos que os levaram a emigrar para Portugal e que fundamentavam a sua
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continuidade no nosso país. Os restantes alunos constituíram o júri que decidiria se
essas causas – naturais, económicas, socioculturais, bélicas e religiosas – seriam válidas
(ou não) com vista à autorização de permanência em Portugal, segundo a solução
proposta (Anexo 6). A disposição da sala (Anexos 5 e 7) procurou potenciar os
objetivos previstos no plano de aula e simular o mais fielmente possível, o contexto
pretendido. Resta acrescentar que esta aula foi filmada, com o fim de se proceder a
uma autoscopia, tendo sido respeitado, escrupulosamente, o Regulamento Geral de
Proteção de Dados12. Os extratos do vídeo encontram-se no anexo 7.
Tabela 2: Plano da aula supervisionada de 9 de março de 2020
Plano de Aula
Turma 8.ºA Domínio: População e Povoamento
Subdomínio: Mobilidade da População
Objetivo geral: Explicar as principais causas das migrações
Sumário

Objetivos

Conteúdos
Programáticos

As causas Compreender A Mobilidade da
das
as causas e as População:
migrações consequências
das migrações - As causas e as

Métodos e
estratégias
metodológicas

Método
participativo

Compreender,
no tempo e no
espaço, as
migrações em
Portugal

Internet.
Computador.

Método
consequências das
Interrogativo.

Compreender
os grandes
ciclos
migratórios
internacionais

Recursos
materiais e
equipamentos

migrações

Diálogo
horizontal e
vertical entre
professor e
alunos.

Videoprojetor.
Planisfério

Bandeiras
Placas
identificativas
por países
Placas de
votação do júri
Adereços de
vestuário por
nacionalidade

12

Data: 09/03/2020

Atividades/Exercícios/Trabalhos

Através de uma encenação que
simula uma sessão do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras:
•

Diálogo horizontal e vertical entre
professor e alunos sobre as
informações a retirar da atividade
proposta:
• Compreender as causas e as
consequências das migrações
• Distinguir migração de
emigração e imigração.

Avaliação
das
aprendizagens

40 minutos Observação
direta na sala
de aula.
Participação
na aula

Pedir aos alunos que
incorporam nacionalidades
(Ucrânia, Cabo Verde,
Venezuela, Síria e TimorLeste) que expressem as
causas das migrações
(naturais, económicas,
socioculturais, bélicas e
religiosas) que justifiquem a
emigração para Portugal.

Regulamento Geral de Proteção de Dados
(Regulamento EU 2016/689 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril)
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Duração
(minutos)

Realização
atempada das
atividades
propostas.

20

Curiosidade e
envolvimento
nas
atividades
propostas.
Participação
no diálogo de
forma
organizada.

3.3. Atividade extracurricular: organização de uma ‘mapoteca’
Uma das grandes lacunas da EBGT consistia na inexistência de uma mapoteca como
um espaço que proporcionasse um ambiente acolhedor e digno de professores de
Geografia, História, núcleos de estágio, ou de outros professores que pretendessem
consultar cartografia e trabalhar nesta sala. Assim, como ‘atividade extracurricular’ e
em conjunto com a professora cooperante considerou-se interessante criar uma
mapoteca com o material existente na escola. Como se poderá constatar através do
inventário do material cartográfico efetuado (Anexo 8), a mapoteca desenvolvida tem
pouco material e o que tem está muito desatualizado, sendo que o globo terrestre
remonta à década de 1930. Regista-se, que apesar de se ter conseguido criar um
espaço de raiz para a montagem da mapoteca, a mesma dispõe de condições muito
precárias, com muitas carências, em que se destaca a ausência do indispensável
material informático como um computador.

3.4. A experiência do ensino à distância.
No dia 16 de março de 2020, as escolas foram encerradas por decisão do Governo
devido à pandemia covid-19, implicando a obrigatoriedade do ensino à distância, para
o ensino básico, até ao final do ano letivo. Na sequência desta situação e de acordo
com o Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril e as orientações emanadas do
Conselho Pedagógico de 14 de abril, os professores do AEIDH elaboraram um plano de
Ensino à Distância (E@D).
A opção pelo dia 20 de abril para dar início ao Plano de Ação para o E@D no
Agrupamento, articulou-se com o início da transmissão diária do #EstudoEmCasa pela
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RTP, a partir da mesma data. As aulas no AEIDH foram realizadas com o suporte do
Google Classroom, continuando a ser cumprido o horário estabelecido no início do ano
letivo, pelo que foram definidas sessões síncronas de cada disciplina - com o máximo
de metade da carga horária semanal (com arredondamento por defeito) - e com
registo da presença dos alunos. Foram, igualmente, previstas sessões assíncronas onde
os alunos deviam estar ‘presentes’, utilizando o tempo destinado para cada disciplina
para a realização de portefólios, projetos ou outro tipo de trabalhos solicitados pelos
docentes. A realização efetiva desses trabalhos deveria contribuir para a consolidação
de aprendizagens e não constituir trabalho excessivo para os alunos. Nestas sessões
assíncronas, os alunos puderam solicitar apoio ao docente da disciplina, disponível
online, ou a qualquer docente de apoio, segundo o nível e disciplina.
É de salientar que este plano de ensino à distância do AEIDH sublinha que qualquer
trabalho/projeto devia ter em consideração a eventual ausência de equipamento para
o realizar, de forma a não prejudicar qualquer aluno. No caso de ausência de
equipamento apropriado, deveriam ser encontrados outros mecanismos que
possibilitassem, não só o acesso à informação, mas também a realização de trabalhos
solicitados, numa ótica de não prejuízo de qualquer aluno.
Com efeito, a comunicação entre a escola e os alunos foi efetuada com grande
dificuldade, tendo-se optado por uma metodologia em que se estipulou uma hora
semanal para falar em videoconferência com os alunos de cada turma, para
esclarecimento de dúvidas e ministrar alguns conteúdos. Assumiu-se o e-mail como o
veículo preferencial de comunicação entre o professor de Geografia e os alunos.
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4. Metodologia, apresentação e discussão de resultados
4.1. Metodologia13
O inquérito é uma das técnicas a que os cientistas sociais mais recorrem (Foddy, 1996).
Consiste numa interrogação sistemática de um conjunto de indivíduos, normalmente
representativos de uma população global, com o objetivo de promover a inferências e
generalizações. As questões podem incidir sobre factos ou sobre opiniões.
O inquérito afigura-se-nos a única técnica realmente vocacionada para estudos de
grande escala. Aparentemente fácil e simples de aplicar, relativamente rápido,
padronizado e rotinado, fornece dados comparáveis e generalizáveis, passíveis de
análises quantitativas. Esta conjugação de características explica, em boa parte, o
sucesso desta técnica de investigação, que enferma, contudo, de alguns
inconvenientes e limitações, pouco reconhecidos, mas nem por isso menos reais. O
inquérito, através do recurso à amostragem, gera um efeito de atomização: de facto,
as informações recolhidas através das pessoas inquiridas são obtidas de forma
independente dos contextos e das redes a que pertencem (Silva, 1986), pelo que é
indispensável proceder a uma crítica das funções das técnicas na prática de
investigação, para evitar que privilegiem certos objetos de análise em relação a outros.
Bastará relembrar que muitos inquéritos são de carácter local (e não nacional),

13

. Na introdução no nosso relatório, fizemos uma breve referência aos inquéritos por questionário que
iríamos aplicar para responder aos nossos objetivos. Referimos, igualmente, que devido a algumas
vicissitudes atrás (substituição do professor cooperante, crise diretiva no agrupamento escolar e
surgimento da pandemia covid-19), só foi possível aplicar estes inquéritos no fim do segundo período e
no início do terceiro, à distância (através de e-mail) e em pleno período de quarentena imposto pelo
estado de emergência.
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atomístico (e não contextual) e instantâneo (e não dinâmico), daqui resultando que
determinadas variáveis relevantes são escamoteadas da análise, tais como as que se
situam a nível global, as que têm de ser referenciadas a elementos coletivos (e não
puramente individuais) e as que respeitam a processos que ultrapassam o curto prazo
ou que remetem para transformações do próprio sistema social (Lima, 1981).
O inquérito depende das respostas das pessoas, cuja veracidade não é nem evidente
nem garantida. Este facto introduz um perpétuo coeficiente de incerteza quanto à
validade dos resultados, por mais sofisticados que se asseverem a recolha, o
processamento e a análise. Pressupõe ainda, amiúde, capacidades que os inquiridos de
facto não têm, ou então que delas dispõem de um modo muito desigual, tais como as
competências de verbalização e de autoanálise. Daqui decorre a importância vital da
testagem.
Um dos principais desafios para qualquer técnica assente na informação verbal, reside
na própria questão da linguagem. Um inquérito, raramente, visa uma população
linguisticamente homogénea. Esta fragilidade agrava-se no caso específico do
inquérito onde a interação verbal é relativamente reduzida e a comparação das
respostas constitui um dos principais objetivos. Não há dúvida que os dados
dependem dos instrumentos de recolha e esta asserção vale para todas as técnicas,
mas assenta sobremaneira ao inquérito. Uma ínfima mudança na formulação de uma
pergunta pode acarretar uma disparidade deveras significativa nos resultados. O
carácter compósito do inquérito faz com que estes “pequenos erros”, provenientes
dos próprios instrumentos, tendam a se encadear e avolumar em vez de se diluir ou
anular. São, de facto, muitos os cuidados requeridos pelo inquérito por questionário.
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Na elaboração dos questionários deste relatório de estágio (Anexos 9 e 10) optou-se
por questões fechadas, sob o formato de questões de escolha múltipla, questões
verdadeiro-falso, assim como, a utilização de escalas do tipo Likert. As questões
fechadas propõem um leque de respostas previamente definidas cabendo ao inquirido
assinalar uma ou várias das opções propostas, consoante se trate de respostas simples
ou múltiplas. Escolhemos, preferencialmente, este tipo de questões na medida em
que, quando bem elaboradas, as questões fechadas são fáceis de compreender,
preencher, tratar, interpretar e quantificar, não carecendo de análise de conteúdo.
Como já referimos, a suspensão das aulas presenciais implicou o envio dos inquéritos,
via e-mail, para todos os alunos do 8 º A (26) e 8 º B (20) que constituíram a amostra e
o objeto de estudo deste relatório. Optamos por questionar os alunos destas turmas e
não das restantes que esporadicamente lecionamos (7 º B e 8 º C), porque o nosso
contacto era aqui pontual, não tendo sido possível estabelecer uma relação constante
e de proximidade com estes alunos. Acresce o facto de, após análise das caraterísticas
dos estudantes do 8 º A e 8 º B, termos verificado que representavam duas realidades
opostas no que concerne às áreas de residência (centro do Porto e periferia) e aspetos
socioeconómicos e culturais.
Foram utilizados dois inquéritos por questionário, um sobre a problemática da
Cidadania Territorial (Anexo 9), aplicado às duas turmas, e um segundo dedicado à
disciplina de Cidadania e Desenvolvimento (Anexo 10), apenas aplicado ao 8 º A, uma
vez que no 8 º B esta disciplina era da responsabilidade de outro professor de
Geografia.
O inquérito sobre Cidadania Territorial, com questões de escolha múltipla, tinha como
preocupação primordial medir as posições dos alunos face às temáticas relacionadas
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com a organização morfofuncional das cidades, prevista nos conteúdos programáticos
da disciplina de Geografia. Procurava-se assim constatar que nível de conhecimento os
alunos apresentavam sobre as funções das cidades, nomeadamente, no que diz
respeito às atividades que se desenvolvem no interior das cidades com vista à
satisfação das necessidades da população. Procurava-se, também, auscultar os alunos
em relação aos problemas urbanos da área onde habitam, assim como qual o espaço
territorial com o qual mais se identificavam. Por sua vez, o inquérito sobre Cidadania e
Desenvolvimento, incorporando questões verdadeiro-falso, foi orientado
essencialmente para as temáticas da igualdade de género e violência no namoro,
conteúdos profundamente abordados na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.
Um dos primeiros aspetos a referir, prende-se com a diferença substancial no que diz
respeito à fluidez de resposta aos inquéritos nas duas turmas (Gráfico 3). De facto,
enquanto que 73% dos alunos do 8ºA responderam ao inquérito, apenas 50% dos
alunos do 8ºB nos enviaram as suas respostas (Gráfico 3).
Gráfico 3: Respostas ao inquérito sobre cidadania territorial.
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Três possíveis causas poderão explicar esta disparidade. Por um lado, a proximidade
geográfica da escola com os alunos do 8º A, uma vez que, como referimos no capítulo
anterior, a maioria destes alunos (aproximadamente 50%) reside na união de
freguesias onde está localizada a escola EB 2,3 Gomes Teixeira, estabelecendo uma
relação territorial identitária com a escola. Este aspeto recorda-nos Haesbaert (2004),
quando identifica três elementos da multiterritorialidade: os territórios-zona, os
territórios-rede e os aglomerados de exclusão. O autor chama a atenção para a
exclusão mútua destes três elementos, embora possam ser integrados num mesmo
conjunto de relações sociais, numa mesma territorialidade. Um exemplo seria o
território comunitário, onde a escola se insere. Por isso a comunidade impõe-se como
um conceito chave da cidadania territorial, pois ela engloba estes três modelos de
território, com sua diversidade social, política, económica e cultural. Por outro lado, a
turma do 8ºB é constituída por alunos que residem na sua esmagadora maioria em
concelhos limítrofes da cidade do Porto, não tendo uma relação territorial com a
escola. Acresce o facto de o professor estagiário ter mantido uma relação mais estreita
com a turma do 8ºA, tendo inclusive sido nesta turma que tiveram lugar as aulas
supervisionadas.
Por fim, convém salientar que nem todos os alunos têm acesso a meios tecnológicos
e/ou digitais que lhes permitam responder com equidade ao desafio do ensino à
distância. Embora não tenha sido possível durante o estágio (por manifesta falta de
tempo) a realização de uma sondagem sobre esta matéria junto dos encarregados de
educação das turmas alvo, refira-se que a Universidade Católica realizou um inquérito,
a nível nacional, sobre os equipamentos informáticos que os pais com filhos em idade
escolar tinham em casa. Neste inquérito concluiu-se que, no caso do 3.º ciclo, 84% dos
inquiridos dispunham de Smartphone, 58% tinham computador próprio e 36% Tablet
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próprio14. Não sendo possível extrair destas percentagens uma conclusão sobre a
exequibilidade do ensino à distância, elas são reveladoras da desigualdade de meios
que as famílias dispõem no que diz respeito às ferramentas tecnológicas necessárias
para o e-learning.

4.2. Discussão dos resultados
Esclarecidos os critérios que estiveram subjacentes à elaboração dos inquéritos,
passamos de seguida à análise dos resultados obtidos relativamente à Cidadania
Territorial.
Em relação à pergunta 1 (Gráfico 4), em que os alunos das duas turmas tinham de
associar um equipamento desportivo ao lazer, a maior parte escolheu o Parque da
Cidade como local privilegiado para a instalação de um pavilhão. Porém, regista-se
uma diferença substancial em relação às restantes hipóteses de localização. Assim, os
alunos da turma do 8ºB, que residem na sua maioria em concelhos limítrofes do Porto,
atribuem importância às acessibilidades (VCI) e à colocação do pavilhão na periferia,
em contraponto com as escolhas dos alunos do 8ºA, que, associando desporto e
cultura, escolhem a proximidade da Casa da Música como uma hipótese de localização,
a par da periferia da cidade.
Questionados sobre a área mais adequada da cidade do Porto para um idoso
estrangeiro comprar uma casa no Porto (pergunta 2), as respostas das duas turmas são
algo divergentes (Gráfico 5). Os alunos do 8ºA apontaram a Avenida da Boavista (42%)

14

Faria, N. (2020, abril 12). Ensino á distância exclui 45% dos alunos do 1.ºciclo. Público, 2-3.
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como o local indicado, enquanto essa escolha cai para os 20% em relação aos alunos
do 8ºB.
Gráfico 4: Distribuição das respostas à questão 1. Localização preferencial para a construção
de um pavilhão gimnodesportivo.

Gráfico 5: Distribuição das respostas à questão 2. Áreas mais apelativas da cidade do Porto,
para a compra de habitação por idosos estrangeiros.

Esta opção poderá explicar-se por um conhecimento maior desta área da cidade do
Porto por parte dos alunos do 8ºA, visto que a Avenida da Boavista confina com a
União de Freguesias de Massarelos e Lordelo do Ouro. Curiosamente, os valores
atribuídos por estes mesmos alunos à opção Avenida da Boavista equivalem,
aproximadamente, aos valores atribuídos pelos do 8ºB às opções situadas na Ribeira e
Clérigos (ambas com 40% de respostas). Ou seja, estes alunos associam eventuais
preferência de idosos estrangeiros a manchas urbanas do centro histórico da cidade.
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As afirmações 3 e 8 debruçam-se sobre a localização da função comercial e de serviços
das cidades, sendo que a pergunta 3 focava o comércio de artigos de luxo e a pergunta
8 a venda de produtos ligados às novas tecnologias.
No que diz respeito à primeira (Gráfico 6), as respostas de ambas as turmas
coincidiram na ordem das escolhas. Assim, a opção ‘Avenida dos Aliados/Clérigos’
surge em primeiro lugar, seguida das opções ‘Centro Comercial Bom Sucesso’ e
comércio tradicional de Massarelos. Ou seja, a Avenida dos Aliados, a Boavista e a
freguesia de Massarelos, constituem, para os alunos de ambas as turmas, áreas da
cidade do Porto vocacionadas para a função comercial e de serviços. Com efeito, nas
áreas centrais predominam as funções de comércio, quer seja especializado e
normalmente associado a produtos de luxo, quer seja o que envolve a aquisição de
produtos do quotidiano, diversificado e acessível à população em geral.
Gráfico 6: Distribuição das respostas à questão 3. Áreas da cidade orientadas para o
comércio de artigos de luxo.

Já no que concerne à pergunta 8 (Gráfico 7), a opção ‘Campanhã’ surge em primeiro
lugar nas respostas dos alunos de ambas as turmas (50% os do 8ºB e 37% do 8ºA). Face
às opções que podiam escolher é nítida a preferência por uma área do Porto e
associada à função comercial e serviços - a freguesia da Campanhã – em detrimento de
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uma área que identificam mais como ‘de lazer’ – o Parque da Cidade -, revelando
igualmente a constatação da diminuição do papel da indústria como principal atividade
económica desta freguesia – importante numa ‘freguesia periférica’ do Porto de finais
do século XIX e início do século XX (Matos e Rodrigues, 2009) -, substituída,
progressivamente, pelas áreas ligadas ao sector terciário.
Gráfico 7: Distribuição das respostas à questão 8. Localização preferencial de empresa de
informática ou de produtos de alta tecnologia

Analisando agora a informação relativa às questões 4 e 5, orientadas para a função
industrial das cidades, verifica-se que, quando questionados sobre a compra de
material para casa de banho (pergunta 4, Gráfico 8), os alunos de ambas as turmas
optaram de uma forma expressiva (58% e 70%, nos casos do 8 º A e 8 º B,
respetivamente) pelo ‘parque industrial e empresarial’, como local adequado para
efetuar essa compra. Salienta-se que esta perspetiva vai ao encontro conteúdos
programáticos da disciplina de Geografia, relativamente à deslocalização da função
industrial para a periferia dos centros urbanos, devido a fatores como a grande
necessidade de espaço, a acessibilidade, a presença de outras indústrias semelhantes
e/ou os elevados índices de poluição a que está associada. Esse conhecimento é, mais
uma vez, verificável nas respostas à pergunta 5 (Gráfico 9), quando 80% dos alunos do
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8 º B respondem que o local indicado para uma refinaria será num parque industrial ou
quando 53% dos alunos do 8 º A afirmam que o local indicado para essa estrutura, será
numa área a sul de Gaia, onde haverá espaço para tal.
Gráfico 8: Distribuição das respostas à questão 4. Local mais indicado para empresas ligadas
à produção/comercialização de bens de consumo duráveis.

Gráfico 9: Distribuição das respostas à questão 5. Local mais indicado para a implantação de
uma refinaria.

Possivelmente relacionado com o recente advento de um turismo massificado na
cidade do Porto, 89% dos alunos do 8 º A e 80% dos alunos do 8 º B não hesitaram em
considerar que a elaboração de um roteiro turístico (pergunta 6), destinado a conhecer
a ‘História do Porto’, deveria centrar-se na freguesia da Sé, visto tratar-se da área mais
antiga da cidade e onde se mantêm características medievais. Para estes alunos, a
freguesia da Sé assume a função turística da cidade do Porto, estando associada ao
lazer ou ao recreio.
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Por outro lado, há uma diferença substancial entre as duas turmas, quando
confrontadas na pergunta 9 (Gráfico 10) com a questão: Qual a função comum a todas
as cidades?
A maioria (50%) dos alunos da turma do 8 º B, residentes na periferia do Porto,
afirmaram que a função comum a todas as cidades é a função administrativa,
escolhendo como segunda opção, a função residencial (40%). Pelo contrário, a
esmagadora maioria (70%) dos alunos do 8 º A foram categóricos em afirmar que a
função residencial é aquela que é comum a todas as cidades.
Gráfico 10: Distribuição das respostas à questão 9. Qual a função comum a todas as cidades?
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As perguntas 10 e 11 do questionário sobre cidadania territorial incidem em questões
de pertença identitária dos alunos com a área onde habitam.
Começando pela pergunta 10 (Gráfico 11), nenhum aluno elegeu o espaço europeu,
recaindo as suas respostas na cidade onde vivem (47% no caso do 8 º A e 60% em
relação ao 8 º B),na área onde residem (37% no caso do 8 º A e 10% em relação ao 8 º
B) e Portugal (30%, 8 º B e 16%, 8 º A). Seguindo de perto Putnam (1993), quando este
se refere a comunidades cívicas, podemos concluir que a escolha dos alunos está
diretamente relacionada com a categoria do território, pois este envolve identidades e
relações de pertença/identidade, espaço de sobrevivência, trabalho e de relações
sociais.
Gráfico 11: Distribuição das respostas à questão 10. Espaço com que te identificas mais.

A pergunta 11 (Gráfico 12) questionou os alunos sobre os principais problemas da área
onde vivem ou por outras palavras, que problemas urbanos existem na área onde
vivem, uma vez que todos os alunos habitam na cidade do Porto ou nos concelhos
limítrofes. Esta questão é abordada com alguma profundidade nos conteúdos
programáticos da disciplina de Geografia do 8 º ano de escolaridade, nomeadamente,
no que diz respeito aos problemas ambientais, urbanísticos e socioeconómicos. A esta
pergunta os alunos do 8 º B, na sua maioria residentes nos concelhos periféricos do
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Porto, apontaram como principal defeito os maus transportes (40% das respostas),
surgindo em segundo lugar ex aequo, a ausência de serviços e a ausência de
equipamentos culturais (30%). Algo diferentes foram as respostas dos alunos do 8 º A,
os quais destacaram os maus acessos (26%) e as habitações sem condições (21%)
como sendo os principais problemas da área onde residem. Tal facto poder-se-á
explicar por estarmos perante um número significativo de alunos residentes em
habitações sociais, cujas condições de conforto interior são mínimas, sendo, também,
áreas socioeconomicamente deprimidas (caso, por exemplo, dos bairros sociais de
Lordelo e da freguesia de Campanhã).
Ao contrário da turma do 8 º B, poucos alunos do 8 º A se referiram à ausência de
equipamentos culturais e à ausência de serviços (16% e 11% das respostas,
respetivamente). Com efeito, a grande maioria destes alunos reside em freguesias
centrais da cidade do Porto onde pontificam equipamentos e serviços em abundância,
quer sejam espaços de lazer ou desporto, quer sejam escolas ou espaços comerciais.
Gráfico 12: Distribuição das respostas à questão 11. Problemas da área de residência.

Para além dos conteúdos programáticos próprios da disciplina de Geografia, nos quais
se baseou o questionário anteriormente analisado, no ano letivo de 2019/2020 os
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alunos frequentaram uma hora letiva semanal de Cidadania e Desenvolvimento,
lecionada pelo professor de Geografia.
O questionário aplicado aos alunos do 8 º A, no âmbito dos conteúdos de Cidadania e
Desenvolvimento, com questões verdadeiro-falso (anexo 9) abordava três dos
domínios do 1 º Grupo - obrigatório para todos os níveis e ciclos de escolaridade
(porque se trata de áreas transversais e longitudinais), previstos no Projeto de
Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC)15, a saber: interculturalidade, igualdade de
género e violência no namoro, também no âmbito da problemática da igualdade de
género.
Quanto à questão da interculturalidade (Gráfico 13), o que os resultados indicam é que
uma larga maioria dos alunos do 8 º A consideram que a diversidade cultural é algo
fundamental para Humanidade, associando mesmo a escola que frequentam (Escola
EB 2,3 Gomes Teixeira) ao multiculturalismo, encarando o mesmo como algo positivo.
Com efeito, embora não existam na turma alunos de minorias étnicas, a
multiculturalidade está presente nos alunos de origem asiática, africana e brasileira. O
facto de não existiram conflitos decorrentes dessa situação ajuda a explicar a natureza
destas respostas. Contraditoriamente, uma grande percentagem de alunos (40%) tem
dificuldade em associar o etnocentrismo à tendência de imposição dos valores de uma
etnia dominante face às demais. Neste particular e perante a tendência de ascensão
dos populismos e da xenofobia na Europa e mesmo em Portugal, é aconselhável dar
uma maior atenção a conteúdos relacionados com esta matéria.

15

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/cidadania_
e_desenvolvimento.pdf
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Gráfico 13: Posição dos alunos do 8 º A sobre interculturalidade

Sem dúvida preocupante, podendo relacionar-se com um enorme grau de iliteracia
sobre o significado profundo do termo ou com um papel social ainda atribuído à
mulher em certos meios, é o conjunto de resultados das perguntas sobre a igualdade
de género (Gráfico 14). Se, por um lado, aproximadamente 90% dos alunos afirmam
que há desigualdade entre homens e mulheres no salário e os diversos tipos de
desigualdade (económica, social e cultural) subalternizam a mulher, por outro lado,
95%, não associam esta situação a um estereótipo de género e pouco menos de
metade dos alunos não olham a igualdade de género como potenciadora de igualdade
de oportunidades.
Como veículo fundamental de socialização a par da família, cabe à escola,
nomeadamente ao docente de Cidadania e Desenvolvimento incutir nos alunos o
conceito de estereótipo de género. Aliás, em matéria de igualdade entre os sexos, as
Nações Unidas e o Conselho da Europa têm assinalado e alertado para obstáculos
detetados na atuação dos mecanismos nos vários países. Entre os mais comuns
encontram-se a falta de recursos humanos e financeiros, a falta de vontade política, a
insuficiente compreensão acerca do que é a igualdade de género e o mainstreaming
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de género entre as estruturas do governo, os “estereótipos de género” prevalecentes
ou as atitudes discriminatórias (Kardam e Acuner, 2003).
Gráfico 14: Posição dos alunos do 8 º A sobre igualdade de género

Na verdade, ao fazermos uma leitura atenta dos resultados da questão relativa às
atitudes entre namorados, no contexto do tema “violência no namoro” (Gráfico 15),
trabalhada em contexto de sala de aula, constatamos sinais preocupantes sobre a
visão dos alunos face a esta problemática. De facto, embora a maioria dos alunos
defenda a opinião de que bater é algo muito grave na relação entre namorados, tal
como humilhar, ameaçar e controlar o telemóvel do outro, não atribui importância aos
atos de empurrar, julgar ou ser indiferente à opinião do outro. Da análise destas
respostas, podemos concluir que os alunos associam a violência no namoro
essencialmente à violência física, desvalorizando aspetos relacionados com a violência
psicológica ou a ingerência na autonomia do outro.
Face a estes resultados, podemos concluir que a disciplina de Cidadania e
Desenvolvimento e, por maioria de razão, o docente de Geografia, desempenham um
papel fulcral na transmissão de valores de cidadania, nomeadamente, no que diz
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respeito à igualdade de género. Termino, parafraseando Lígia Amâncio (2003), quando
a mesma afirma que o género, aplicado às mulheres, aos homens, ou mesmo às
relações entre eles, é incapaz de dar conta da complexidade das situações em que
outras pertenças confluem, como a classe, a cor da pele, a etnia, a religião ou a
orientação sexual, simplesmente porque ele não é um atributo dos indivíduos
concretos, mas um saber da sociedade.
Gráfico 15: Posição dos alunos do 8 º A sobre atitudes entre namorados.
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Considerações finais

A preocupação central deste relatório de estágio poderá resumir-se a uma
questão inicial: de que modo a literacia geográfica é um elemento fundamental de
cidadania territorial para os alunos do 8 º ano de escolaridade? No fundo, toda a
reflexão que atravessa este trabalho foi construída na tentativa de responder a esta
interrogação. Não é uma tarefa fácil uma vez que, como refere Flávia Braga (2018) a
noção de cidadania territorial remete-nos para conceitos como território, justiça
espacial, escola cidadã e comunidade. A mesma autora sublinha que a análise desta
temática implica tanto um olhar meticuloso para realidades de proximidade onde a
escola se insere, como o bairro ou freguesia, como para uma realidade territorial mais
ampla como a cidade ou o município.
Para responder à pergunta de partida, foram delineados três objetivos.
O primeiro procurava demonstrar que os conteúdos programáticos de Geografia
do 8 º ano de escolaridade constituem veículos fundamentais de acesso à noção de
cidadania territorial dos alunos, provenientes de vários territórios da cidade do Porto.
Através da análise dos conteúdos programáticos da disciplina de Geografia relativos à
organização morfofuncional das cidades, constatou-se que os mesmos transmitiam
competências de cidadania territorial aos alunos, ajudando os mesmos a identificaremse de uma forma crítica com o território onde habitam (local de residência) e
interagem (por exemplo, escola).
O segundo objetivo relacionava-se com o papel do professor de Geografia do 8 º
ano de escolaridade no que diz respeito à participação, democratização e grau de
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cidadania dos alunos. Através da análise das respostas ao questionário sobre Cidadania
e Desenvolvimento e da interação professor/aluno, quer no âmbito do ensino
presencial, quer no contexto de ensino à distância, foi possível verificar que os alunos
tomaram as suas decisões, não apenas, com base nos seus conhecimentos prévios e
raciocínio lógico, mas também, com o acompanhamento do professor sempre que
requerido. Por exemplo, quando não sabiam a localização de alguma rua ou conceito,
mas sem que os esclarecimentos pudessem induzir a resposta. Por outras palavras, os
alunos puderam contar com a sua aprendizagem e raciocínio lógico e, com o diálogo e
ajuda do professor nos casos em que alguma palavra não era compreendida.
O terceiro objetivo questionava se as consequências da iliteracia geográfica
incidem na cidadania territorial dos alunos, impedindo-os de serem cidadãos atuantes
e imbuídos de espírito público na relação e conhecimento com a complexidade do
território onde habitam. As respostas ao inquérito e a observação direta do professor
estagiário, permitiram verificar que a literacia geográfica é determinante para a
mudança significativa na tomada de decisões dos jovens, em situações do seu
quotidiano, perante diferentes opções que correspondam a situações do dia-a-dia
conduzindo à motivação para o conhecimento do que lhes está mais próximo. Ou seja,
os alunos foram sensibilizados para a reflexão em torno dos problemas locais e do seu
papel na resolução dos mesmos.
Ao nível metodológico, este relatório regista algumas lacunas que se prendem com
as dificuldades de recolha das respostas aos questionários realizados pelos alunos,
devido às condições decorrentes do contexto de pandemia (aulas não presenciais).
Outra possível lacuna relaciona-se com a objetividade. Lucien Goldman (1952) afirmava
que nas ciências sociais existe “uma unidade entre o sujeito e o objeto”, em que os
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mesmos estabelecem uma influência recíproca, ou seja, uma dialética entre aquele que
investiga e o mundo social que observa.
Também não devemos esquecer que perante uma ideia de investigação, o que
dominamos sobre o assunto no que diz respeito ao estado da arte, aos aspetos
metodológicos, é normalmente insuficiente. Na verdade, a pesquisa documental,
concretamente a pesquisa bibliográfica, a elaboração do inquérito, o acesso aos
inquiridos ou outras técnicas como a observação poderão ser sempre aprofundadas. A
profundidade da investigação é limitada, fortemente por fatores como o tempo e os
recursos disponíveis.
Assim, futuros estudos que ultrapassem as limitações referidas serão
determinantes para uma análise mais rigorosa da importância que a literacia geográfica
pode representar para o incremento da cidadania territorial dos alunos, não só na Escola
EB 2,3 Gomes Teixeira, como no ensino público em geral.
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Anexo 1 - População escolar do Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique

Nível de Ensino

Grupos/Alunos/Turmas

Pré-escolar

93 alunos (4 grupos)

1.º Ciclo

270 alunos (12 turmas)

2.º Ciclo

116 alunos

3.º Ciclo

•
5.º ano (3 turmas/56 alunos)
•
6.º ano (3 turmas/60 alunos)
215 alunos

Cursos Profissionais

•
7.º ano (4 turmas/80 alunos)
•
8.º ano (3 turmas/67 alunos)
•
9.º ano (3 turmas/68 alunos)
73 alunos
•

10.º ano
(½ turma de Técnico de Manutenção Industrial e ½
turma de Técnico de Análise Laboratorial (25
alunos)
1 turma de Técnico de Produção Aeronáutica –
Qualidade e Controlo Industrial (15 alunos)

Cursos de Educação e Formação (CEF)

•

11.º ano
½ turma de Técnico de Manutenção Industrial e ½
turma de Técnico de Análise Laboratorial (25
alunos)

•

12.º ano
½ turma de Técnico de Manutenção Industrial e ½
turma de Técnico de Análise laboratorial (8 alunos)

65 alunos
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•

CEF (tipo 2, 1.º ano)
1 turma de Eletromecânica de Manutenção
Industrial (27 alunos)

•

CEF (tipo 2, 2.º ano)
1 turma de Eletromecânica de Manutenção
Industrial (23 alunos)

•

CEF (tipo 3)
1 turma de Operador de Informática (15 alunos)

Anexo 2 - Caracterização dos encarregados de educação dos alunos do 8ºA

Aluno

AL
BC
DO
DA
EJ
EM
FS
GB
GT
IP
ID
JC
JC
JT
JO
LV
LS
MB
MB
NC
PG
RT
RM
RL
RV
TT

Habilitações literárias
do Encarregado de
Educação
9.º Ano
12.º Ano
6.º Ano
Ensino Superior
12.º Ano
9.º Ano
12.º Ano
9.º Ano
Licenciatura
10.º Ano
12.º Ano
9.ºAno
6.º Ano
12.º Ano
Ensino Superior
Estudante universitária
9.ºAno
4.º Ano
Ensino secundário
Ensino Superior
Ensino Superior
12.º Ano
6.º Ano
Ensino Superior
4.º Ano
Ensino Superior

Profissão do Encarregado de
Educação

Freguesia de
residência do Aluno

Empregada hotelaria
Assistente técnico
Cabeleireira
Informática
Gerente de loja
Operadora de lavandaria
Secretária
Fisioterapeuta
Técnica de Ação Social
Vigilante
Administrativa
Comerciante
Comerciante
Secretária
Informático
Estudante universitária
Artesã
Empregada doméstica
Cabeleireira
Secretária
Chefe
Farmacêutica
Empregada doméstica
Secretária
Cozinheira
Bancária

Massarelos
Massarelos
Lordelo do Ouro
Ermesinde
Cedofeita
Massarelos
Lordelo do Ouro
Lordelo do Ouro
Valbom
Paranhos
Lordelo do Ouro
Massarelos
Massarelos
Gaia
Gaia
Massarelos
Massarelos
Massarelos
Massarelos
Campanhã
Gaia
Canidelo
Lordelo do Ouro
Canelas
Campanhã
Canidelo
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Anexo 3 - Caracterização dos encarregados de educação dos alunos do 8ºB

Aluno
AP
AP
BN
BP
CF
CN
DF
DP
DS
DP
GA
GV
IP
JC
LB
LL
MS
RS

Habilitações literárias do
Encarregado de Educação
9º ano (mãe)
12º ano (irmão)
Licenciatura em Administração
(mãe)
4º ano (mãe)
12º ano (mãe)
Licenciatura em Administração
(mãe)
6º ano (mãe)
Licenciatura em Contabilidade
e Auditoria (mãe)
11º ano (mãe)

RC

12º ano (mãe)
7º ano (mãe)
8º ano (mãe)
6º ano (mãe)
9º ano (mãe)
12º ano (mãe)
9º ano (tio)
12º ano (mãe)
Licenciatura em Advocacia
(pai)
9º ano (mãe)

RC

Licenciatura

Profissão do Encarregado de
Educação
Administrativa Financeira
Estudante Universitário
Administrativa

Freguesia de
residência do Aluno
Custóias.
Foz do Douro
Cedofeita

Cozinheira
Desempregada
Administrativa

Mafamude
Mafamude
Cedofeita

Empregada Doméstica
Gestora de Conta

Lordelo – do -Ouro
Valadares

Sub – Chefe de operações/
telepizza
Secretária
Desempregada
Desempregada
Chefe de Cozinha
Empregada Doméstica
Contabilista
Chefe de Cozinha
Empregada Doméstica
Advogado

Leça do Balio

Empregada de Balcão

Gulpilhares

Formadora

Maia
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Cedofeita
Massarelos
Lordelo – do -ouro
Paranhos
Jovim
Ramalde
Cedofeita
Paranhos
Ramalde

Anexo 4 - Diapositivos da aula assistida (8.ºA, 18/11/2019)
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Anexo 5 - Guião da aula assistida (8.ºA, 09/03/2020)

ESCOLA EB 2/3 DE GOMES TEIXEIRA

Esta atividade enquadra-se no Relatório de Estágio que será apresentado no âmbito do
Mestrado em Ensino de Geografia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. O teu contributo é muito importante. As tuas
respostas serão confidenciais.

AULA SUPERVISIONADA
SUMÁRIO: AS CAUSAS DAS MIGRAÇÕES
9/março

ATIVIDADE: AS CAUSAS DAS MIGRAÇÕES
(simulação de uma convocatória do serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF)

GUIÃO DA ATIVIDADE

Alunos do 8 ºA vão assumir o papel de quatro casais e uma adolescente de
nacionalidades estrangeiras que tencionam pedir ao SEF a renovação de autorização de
permanência em Portugal.
Para tal, têm que descrever quais são as causas e/ou os motivos que os levaram a
emigrar para Portugal e que fundamentam a sua continuidade no nosso país.
95

Os restantes alunos constituirão o júri que vai decidir se essas causas e/ou motivos são
válidos (ou não) para os imigrantes renovarem a sua permanência em Portugal.
A presidir a convocatória estará o professor estagiário de Geografia, Paulo Vargues, a
representar a função de presidente do SEF.
Como vice-presidente será o aluno Tomás Teixeira quem irá assumir o cargo e a aluna
Mariana Borges desempenhará a função de assistente do presidente e do vicepresidente.
Ao nível dos cidadãos estrangeiros os seguintes alunos irão representar:
Cabo – Verde: os alunos Ana Júlia e Nhimbéne;
Ucrânia: os alunos Lara e João O.;
Venezuela: os alunos Inês e Pedro
Síria: os alunos Rita e Rodrigo
Timor-Leste: a aluna Leonor.

Os restantes alunos da turma farão parte do corpo de jurados.

OBJETIVO: O objetivo do SEF é averiguar as causas que os levaram a emigrar para
Portugal e verificar se há legitimidade para o SEF lhes prolongar a autorização de
permanência.

Será entregue a cada elemento do júri, uma placa com um visto (aprovação) ou uma
cruz (parecer negativo), sobre a validade dos argumentos dos casais das diferentes
nacionalidades para autorização da sua permanência em Portugal.
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INÍCIO DA ATIVIDADE/GUIÃO DE AULA

Dentro da sala já se encontram os elementos do júri, bem como o presidente e vicepresidente, e a assistente, a aguardar o início da sessão.
Entretanto, A Assistente do SEF, Dra. Mariana Borges, irá à porta rececionar os casais e
a adolescente, encaminhando-os para os seus lugares, devidamente identificados na
sala.

O presidente do SEF inicia os trabalhos.

Professor estagiário (presidente do SEF):
Boa tarde, a todos os presentes. Vamos dar início a esta sessão que pretende analisar
se as causas de migrações dos convocados legitimam a sua renovação de visto.
Como já deverão ter conhecimento, quanto ao espaço: os movimentos podem ser
realizados dentro ou para fora do país de origem. Por exemplo, no meu caso, deslocome diariamente de Braga para o Porto, entre o local de residência e o local de trabalho
(escola) – e este movimento designa-se como todos sabem de movimento (1)
_________.
No caso dos cidadãos convocados já verifiquei que temos grupos provenientes de outros
países,
cujas
migrações
são
intercontinentais,
isto
é
(2)
____________________________________________e dentro do mesmo continente,
que são as migrações (3) __________________________.

O SEF convocou, então os seguintes cidadãos de comunidades estrangeiras que estão
aqui presentes, a saber: os cidadãos:
Denilson e Mayra de Cabo Verde;
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Alexey e Olga da Ucrânia;
Juan e Carmen da Venezuela;
Omar e Safira da Síria;
Aida de Timor-Leste.

Presidente do SEF:
Passo agora a palavra ao vice-presidente do SEF, o Dr. Tomás Teixeira.

Tomás: Sejam todos bem-vindos. Este procedimento é obrigatório. O prazo dos vossos
vistos está a terminar e caso não tenham motivos válidos terão que ser repatriados. Por
isso estão aqui os nossos conselheiros no júri, que irão ajudar a deliberar o vosso
veredito (tomar uma decisão.)

Passo a apresentá-los.
Da esquerda para a direita
O dr. __________________________
O dr.____________________________
(…..)

Tivemos o cuidado de selecionar este grupo de conselheiros para que a decisão seja o
mais justa possível.

Antes de mais demoras, vamos começar por fazer a chamada.
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Começando pelos cidadãos de Cabo Verde temos o senhor Denilson e a senhora Mayra;
Pela Ucrânia temos o senhor Alexey e a senhora Olga;

O senhor Juan e a senhora Carmen são provenientes da Venezuela;

Da Síria temos presentes o senhor Omar e a senhora Safira;

E finalmente, no caso de Timor-Leste, temos a menina Aida.

Vamos então iniciar a entrevista com os cidadãos de Cabo Verde. Entretanto a nossa
assistente vai escrever no quadro o motivo/causa que possa legitimar a continuidade
em Portugal.

Um dos fatores para nós fundamental, consiste em os candidatos saberem localizar no
planisfério (mapa), o país de origem e o país de acolhimento (Portugal).
Assim, peço-lhes que se dirijam ao planisfério e nos indiquem o país de origem e o país
de chegada.

É importante que vocês tenham noção do que representa a vossa situação em termos
migratórios.
Digam-me, por favor:
- Considera-se emigrante ou imigrante em relação ao país de origem? (4) ___________

- E em relação ao país de chegada/acolhimento? (5) ________________
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Obrigado.
Agora dou-vos a palavra para explicarem quais as causas que os levaram a emigrar e por
que motivos devem permanecer em Portugal.

Casal cabo-verdiano:
Mulher: Ó senhor doutor, lá em Cabo Verde não há água, não há quase que comer. Há
uma grande seca. Eu ficava cá para sempre.
Homem: Para além disso, cá a minha mulher ainda consegue trabalhar como empregada
doméstica e eu consigo um trabalho na construção civil… A minha vida cá melhorou
muito. Temos trabalho, casa e comida.

Mulher: para dizer a verdade, se no meu país tivesse as oportunidades de cá, eu não
vinha, mas sem dúvida nenhuma, a causa principal é o trabalho.
Homem: Cabo Verde não tem condições de nos aguentar a todos, não tem os recursos.
Então a dor cabo-verdiana é ter de sair. E sempre se espera voltar, mesmo que seja
depois da reforma.

Tomás: - Muito obrigado
Peço ao júri que vote as causas que o casal cabo-verdiano apresentou.

O Júri vota. – (se aprova coloca visto verde; se reprova coloca X vermelho)

Tomás: Passemos agora ao casal ucraniano, senhor Alexey e a senhora Olga.

Peço-lhes que se dirijam ao planisfério e nos indiquem o país de origem e o país de
chegada.
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Digam-me, por favor:
- Considera-se emigrante ou imigrante em relação ao país de origem? (6) ___________

- E em relação ao país de chegada/acolhimento? (7) ______________

Obrigado.
Agora dou-vos a palavra para explicarem quais as causas que os levaram a emigrar e por
que motivos devem permanecer em Portugal.

Casal ucraniano:
Mulher: Com a queda do Governo comunista começaram a surgir problemas
económicos e sociais, tais como a criminalidade, a falência de indústrias, que arrastaram
as pessoas para o desemprego, baixos salários ou até mesmo salários em atraso.

Homem: As pessoas viram as suas vidas viradas do avesso e tudo aquilo que era
garantido e sólido deixou de o ser com a invasão por parte da Rússia e com a guerra.

Mulher: Também tínhamos conhecimento da facilidade de circulação no Espaço
Schengen. Bastava entrar na Polónia.

Homem: E para além disso sabíamos da escassez de mão de obra que se verificava no
mercado de trabalho português, em sectores como a construção civil e obras públicas.
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Mulher: Mas o mais importante é que muita gente que conhecia Portugal, veio para cá,
e dizia que Portugal é um país bom para os imigrantes. Isto é verdade.

Homem: Fecharam fábricas, fecharam lojas, fecharam como… muitas pessoas foram
despedidas, era uma situação muito, muito, muito grave, porque muitas pessoas
ficaram sem trabalho.

Mulher: Mas a situação agora está mais estável a nível político na Ucrânia, e muitos dos
nossos até já regressaram, mas nós temos um emprego cá, por isso queríamos ficar.

Tomás: - Muito obrigado
Peço ao júri que vote as causas que o casal da Ucrânia apresentou.

O Júri vota. – (se aprova coloca visto verde; se reprova coloca X vermelho)

Tomás: Julgo que se segue o casal da Venezuela, O senhor Juan e a senhora Carmen.

Digam-me, por favor:
- Considera-se emigrante ou imigrante em relação ao país de origem? (8)
_____________

- E em relação ao país de chegada/acolhimento? (9) ______________

Peço-lhes que se dirijam ao planisfério e nos indiquem o país de origem e o país de
chegada.
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Obrigado.
Agora dou-vos a palavra para explicarem quais as causas que os levaram a emigrar e por
que motivos devem permanecer em Portugal.

Casal venezuelano:
Mulher: Na Venezuela os supermercados não atendem a população. Faltam alimentos
e medicamentos. Por causa dessa triste realidade, milhares de venezuelanos decidiram
migrar para outros países à procura de trabalho e de melhores condições de vida.

Homem: Para além disso a falta de liberdade o descontentamento da população, a falta
de produtos básicos para a sobrevivência, o alto índice de desemprego e miséria deram
início a um colapso socioeconômico na Venezuela

Mulher: É insuportável. E como temos familiares portugueses pensámos no
reagrupamento da família…

Homem: No fundo queremos fugir da perseguição e da crise económica…

Tomás: - Muito obrigado
Peço ao júri que vote as causas que o casal da Venezuela apresentou.

O Júri vota. – (se aprova coloca visto verde; se reprova coloca X vermelho)
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Tomás: De seguida temos o casal da Síria, senhor Omar e senhora Safira.

Façam o favor de indicar no planisfério o país de origem e o país de chegada.
- Considera-se emigrante ou imigrante em relação ao país de origem? (10)
_________________

- E em relação ao país de chegada/acolhimento? (11) _____________

Peço-lhes que se dirijam ao planisfério e nos indiquem o país de origem e o país de
chegada.

Obrigado.
Agora dou-vos a palavra para explicarem quais as causas que os levaram a emigrar e por
que motivos devem permanecer em Portugal.

Casal sírio:
Homem: Mais de 250 mil pessoas morreram na Síria desde 2011, ano em que estourou
a guerra no país, e, dentro desse número, estão mais de 12 mil crianças

Mulher: Fomos forçados à migração por sofrermos risco de morte ou podermos ser
dominados por organizações criminosas.

Mulher: Perdemos tudo na guerra e a situação do país impede a reconstrução das nossas
vidas.
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Homem: A guerra, que no início ainda poupava certas regiões, como a capital Damasco,
agora é total. Ela causou a morte de mais de 240 mil pessoas e desalojou quase 12
milhões de pessoas – de um total de 23 milhões de habitantes, ou seja, mais da metade
da população inicial. O país não tem mais uma atividade normal, está em situação
humanitária e económica catastrófica

Tomás: - Muito obrigado
Peço ao júri que vote as causas que o casal sírio apresentou.

O Júri vota. – (se aprova coloca visto verde; se reprova coloca X vermelho)

Tomás: Por fim temos a adolescente de Timor-Leste, a menina Aida.
Peço-lhe que se dirija ao planisfério e nos indique o seu país de origem e o respetivo país
de chegada.

Diga-me, por favor:
- Considera-se emigrante ou imigrante em relação ao país de origem? (12)
_______________

- E em relação ao país de chegada/acolhimento? (13) _____________

Obrigado.
Agora dou-vos a palavra para explicarem quais as causas que os levaram a emigrar e por
que motivos devem permanecer em Portugal.
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Jovem timorense:
Jovem: O meu país só é independente desde 2002 e só tem uma universidade pública.
Para estudar temos que procurar outros países.
Estou cá através dum acordo sobre educação entre os governos de Portugal e TimorLeste.
Aliás, o meu sonho é ficar cá a trabalhar numa grande empresa da área dos meus
estudos.
E como Portugal faz parte da União Europeia, as minhas oportunidades aumentariam
muito…

Tomás: - Muito obrigado
Peço ao júri que vote as causas que a adolescente timorense apresentou.

O Júri vota. – (se aprova coloca visto verde; se reprova coloca X vermelho)

CONCLUSÃO DA CONVOCATÓRIA.
Presidente do SEF:
Para concluir esta convocatória, ficou claro que as causas que levaram as diversas
nacionalidades a migrar para Portugal são diversas. Senão vejamos.

1 - Cabo-verdianos
Causas da migração: (pobreza, a seca, o saneamento básico, o aumento da população,
desemprego)
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Logo as causas são: (14) ________________e (15) _______________

2 - Ucranianos
Causas da migração: (situação de guerra (motiva a população a sair do país), crise
económica profunda, desemprego, facilidade de acesso a Portugal (e ao espaço
Shengen) através da Polónia)
Logo as causas são: (16) ________________ e (17) _______________

3 - Venezuelanos:
Causas da migração: (Mais de 4,5 milhões de venezuelanos deixaram seu país para
escapar da hiperinflação, fome e falta de serviços básicos e liberdade política)
Logo as causas são: (18) ________________ e (19) ________________

4 - Sírios
Causas da migração: (Guerra civil que já deixou mais de 350 mil mortos, devastou
cidades e envolveu outros países. As divisões entre os vários grupos religiosos fizeram
com que ambos os lados cometessem atrocidades, dividindo comunidades e tornando
mais tímida a esperança de paz.)
Logo as causas são: (20) ________________ e (21) _________________

5 – Timorense
Causas da migração: (A taxa de alfabetização de adultos em Timor Leste em 2010 foi de
58,3%, acima dos 37,6% registados em 2001. O analfabetismo estava em 95% no final
do governo da administração portuguesa. A Universidade Nacional Timor Lorosae é a
única universidade pública do país)
Logo as causas são: (22) _________________ e (23) _________________
108

Anexo 6 - Solução do guião da aula assistida (8.ºA, 09/03/2020)

SOLUÇÃO
1) Pendular
2) De um continente para o outro
3) Intracontinentais
4) Emigrante
5) Imigrante
6) Emigrante
7) Imigrante
8) Emigrante
9) Imigrante
10) Emigrante
11) Imigrante
12) Emigrante
13) Imigrante
14) Naturais
15) Económicas
16) Económicas
17) Bélicas
18) Económicas
19) Bélicas
20) Bélicas
21) Religiosas
22) Socioculturais
23) Económicas
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Anexo 7 - Diapositivos sobre a aula assistida (8.ºA, 09/03/2020)
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Anexo 8 - Diapositivos sobre a criação de uma mapoteca na EB 2,3 Gomes Teixeira.
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Anexo 9 - Questionário sobre cidadania territorial, aplicado aos 8º A e 8.ºB

ESCOLA EB 2/3 DE GOMES TEIXEIRA
QUESTIONÁRIO DOBRE CIDADANIA TERRITORIAL
Este questionário enquadra-se no Relatório de Estágio que será apresentado no âmbito do
Mestrado em Ensino de Geografia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. O teu contributo é muito importante. As tuas
respostas serão confidenciais.

Nº aluno: _______ Idade: _________ Género: F ____ M ____
Local de residência (freguesia):
_____________________________________________________

Lê atentamente as situações apresentadas e seleciona a opção correta.
1- Imagina que a Câmara Municipal do Porto pretende construir um pavilhão gimnodesportivo,
em que área seria mais lógico construir esse pavilhão?
1 - Perto do Parque da Cidade.
2-

Na Rotunda da Boavista, em frente à Casa da Música.

3-

Perto da VCI.

4-

Num concelho situado na periferia da cidade.

2- Muitos idosos reformados estrangeiros pretendem comprar casa em Portugal. Como sabes,
os idosos já costumam ter dificuldade em andar a pé, pelo que precisam de transporte.
Se um desses idosos quisesse comprar uma casa no Porto, qual das hipóteses apresentadas
serviria melhor os seus interesses?
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1-

Uma casa com um pátio enorme nos Clérigos.

2-

Uma casa junto à Ribeira.

3-

Apartamento na Avenida da Boavista.

4-

Apartamento em Paranhos.

3- O Cristiano Ronaldo pretende comprar uma jóia muito cara para oferecer à sua mãe. Onde
achas que o Ronaldo deverá procurar?
1-

Próximo da Avenida dos Aliados/Clérigos.

2-

Comercio tradicional na freguesia de Massarelos.

3-

Centro comercial “Bom Sucesso”

4-

Freguesia da Campanhã.

4- O senhor João precisa de comprar material para equipar uma casa de banho. Onde consideras
que se devia deslocar para comprar esse material?
1-

À Avenida dos Aliados.

2-

Centro comercial Norteshopping.

3-

Centro comercial Via Catarina.

4-

Parque industrial e empresarial.

5-Imagina que o Governo necessitava de escolher um local alternativo para a refinaria (que
transforma o petróleo em gasolina) de Leça da Palmeira. Em que local alternativo deveria
construir?
1-

Na área mais a Sul de Gaia, pois existe espaço para construir.

2-

Num parque industrial, devido a questões estéticas e ambientais.

3-

Ao pé da Foz, devido á proximidade da ponte da Arrábida.

4-

Perto do Estádio do Dragão.
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6-Se fosses um guia turístico e tivesses a necessidade de criar um roteiro, onde os turistas
pudessem ter contacto com uma área da cidade mais antiga e com características medievais,
qual seria a área alvo?

1-

O Parque da Cidade, perto da Foz

2-

Freguesia da Sé.

3-

Área da Boavista.

4-

Freguesia de Ramalde.

7-Se fosses o presidente de Câmara de uma cidade que estivesse a perder população e
serviços e onde as infraestruturas e habitações se encontrassem cada vez mais
degradadas, que decisão tomarias?
1-

Nenhuma, pois as funções da cidade vão mudando.

2-

Tomaria medidas para que a degradação da cidade e perda de população

diminuíssem.

8-Se tivesses uma empresa de informática ou de produtos de alta tecnologia que área
escolherias para instalar a tua empresa?
1-

Perto da Serra do Pilar, no concelho de Vila Nova de Gaia

2-

No Parque da Cidade.

3-

Concelho da Maia.

4-

Freguesia da Campanhã.
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9-As cidades têm diversas funções. Qual a função comum a todas?
1-

Residencial.

2-

Administrativa.

3-

Militar.

4-

Turística.

10 – Com qual destes espaços te identificas mais?
1-

A área onde resides.

2-

A cidade onde vives.

3-

Portugal.

4-

A Europa.

11-Ordena por ordem crescente os principais problemas da área onde vives?
1-

Habitações sem condições.

2-

Maus acessos.

3-

Maus transportes.

4-

Ausência equipamentos culturais (bibliotecas, monumentos).

5-

Ausência de serviços (lojas, centros de saúde, escolas).

6–

Ausência de espaços de lazer e/ou desporto (jardins, pavilhões, campos desportivos).

Obrigado! Nas próximas aulas perceberão a razão destas perguntas
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Anexo 10 - Questionário sobre Cidadania e Desenvolvimento aplicado ao 8.ºA

ESCOLA EB 2/3 GOMES TEIXEIRA
QUESTIONÁRIO SOBRE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO APLICADO AO 8º A
Este questionário enquadra-se no Relatório de Estágio que será apresentado no âmbito do
Mestrado em Ensino de Geografia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. O teu contributo é muito importante. As tuas
respostas serão confidenciais.

Nº aluno:_______ Idade: _________ Género: F ____ M ____
Local de residência: _____________________________________________________

I – Instituições e participação democrática
Preenche os espaços em branco, na sequência de pesquisa livre efetuada.
País: Portugal_________________________ Capital:__________________________________
Língua(s) oficial(ais): ____________________________________________________________
Marcelo Rebelo de Sousa: ________________________________________________________
António Costa: _________________________________________________________________
Constituição da República: _______________________________________________________

II – Interculturalidade
A diversidade cultural e religiosa faz parte do mundo e da tua escola.
Classifica cada uma das seguintes afirmações com verdadeira (V) ou falsa (F)
a) ____. A religião interfere no comportamento dos crentes.
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b) ____. Do etnocentrismo (tendência para observar o mundo segundo os critérios do povo a
que pertenço) pode resultar a incompreensão e sentimento de superioridade em
relação à cultura de outros grupos ou povos.
c) ____ A diversidade cultural é tão necessária para humanidade como a biodiversidade para a
natureza.
d) ____ O multiculturalismo (termo que descreve a existência de muitas culturas num local) é
uma realidade da Escola EB 2,3 Gomes Teixeira.

III – Igualdade de Género
A diversidade de género faz parte do mundo e da tua escola.
Classifica cada uma das seguintes afirmações como verdadeira (V) ou falsa (F)
a) _____ O estereótipo de género (imagem preconcebida, sem conhecimento profundo, sobre
alguém) nunca está na origem das discriminações diretas e indiretas.
b) _____ A igualdade de género não promove a igualdade de oportunidades.
c) _____. As desigualdades económicas, sociais e culturais hierarquizam o poder das mulheres
e dos homens na sociedade.
d) _____. Frequentemente, as mulheres ganham menos que os homens para fazerem trabalho
igual ou de valor igual.

e) Avalia estas atitudes entre namorados:
•

Empurrar

1 ______ 2 _____ 3 _____4 ____ 5 _____6 ____7
(sem importância)
(muito grave)

•

Arranhar

1 ______ 2 _____ 3 _____4 ____ 5 _____6 ____7
(sem importância)
(muito grave)

•

Dar ordens

1 ______ 2 _____ 3 _____4 ____ 5 _____6 ____7
(sem importância)
(muito grave)
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•

Controlar

1 ______ 2 _____ 3 _____4 ____ 5 _____6 ____7
(sem importância)
(muito grave)

•

Humilhar

1 ______ 2 _____ 3 _____4 ____ 5 _____6 ____7
(sem importância)
(muito grave)

•

Proibir

1 ______ 2 _____ 3 _____4 ____ 5 _____6 ____7
(sem importância)
(muito grave)

•

Pressionar

1 ______ 2 _____ 3 _____4 ____ 5 _____6 ____7
(sem importância)
(muito grave)

•

Julgar

1 ______ 2 _____ 3 _____4 ____ 5 _____6 ____7
(sem importância)
(muito grave)

•

Intimidar

•

Assustar

1 ______ 2 _____ 3 _____4 ____ 5 _____6 ____7
(sem importância)
(muito grave)
1 ______ 2 _____ 3 _____4 ____ 5 _____6 ____7
(sem importância)
(muito grave)

•

Ameaçar

1 ______ 2 _____ 3 _____4 ____ 5 _____6 ____7
(sem importância)
(muito grave)

•

Não ouvir a opinião do outro

1 ______ 2 _____ 3 _____4 ____ 5 _____6 ____7
(sem importância)
(muito grave)

•

Afastar dos amigos

1 ______ 2 _____ 3 _____4 ____ 5 _____6 ____7
(sem importância)
(muito grave)

•

Controlar o telemóvel

1 ______ 2 _____ 3 _____4 ____ 5 _____6 ____7
(sem importância)
(muito grave)
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•

Bater

1 ______ 2 _____ 3 _____4 ____ 5 _____6 ____7
(sem importância)
(muito grave)

•

Ciúme

1 ______ 2 _____ 3 _____4 ____ 5 _____6 ____7
(sem importância)
(muito grave)

IV – Direitos Humanos
Assinala com um X, os seguintes factos como respeitadores ou desrespeitadores dos direitos
humanos.
Respeitador

Facto
Aceitar a religião de outra pessoa.
Chamar alguém por alcunha, contra a sua vontade.
Convidar, para jogar futebol, alguém que não tem a
mesma orientação sexual.
Convidar, para um grupo de trabalho, um colega que não
fala a mesma língua.
Dirigir palavras a outra pessoa, ofensivas da sua honra e
consideração.
Pressionar um colega para experimentar o uso de
substâncias proibidas.
Salário diferente para trabalho, assiduidade, qualificação,
antiguidade e desempenho iguais.
Conviver com alguém que tem ideias políticas diferentes.
Violência física entre alunos.
Violência no namoro
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Desrespeitador

