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RESUMO 

 

O presente relatório apresenta-se como uma proposta didática subordinada a 

duas grandes temáticas do Programa de História do 9º ano do Ensino Básico: A Europa 

e o Mundo no limiar do século XX, Da grande Depressão à Segunda Guerra Mundial. 

Tendo como alvo alunos do 9º ano de escolaridade da Escola Básica 2,3 El-Rei D. 

Manuel I em Alcochete, a nossa intervenção letiva contemplou a abordagem de dois 

subtemas que – interligados entre si – são de vital importância para a compreensão de 

grande parte da história do século XX: “A Revolução Soviética” e “A era estalinista na 

U.R.S.S.”. 

Ali, pelo recurso à interpretação de imagens, à análise documental e à 

visualização de filmes da época, procurámos, por um lado, compreender como o 

agravamento dos antagonismos de caráter político-social e ideológico vividos na 

sociedade russa do início do século XX contribuíram para a instauração dum clima 

revolucionário que culminaria com a revolução bolchevique em outubro de 1917.  

Por outro lado, tentámos entender como José Estaline – elevado ao cargo de 

Secretário-Geral do Partido Comunista – acabou por gerir esta União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas com punho de ferro, abandonando a Nova Política Económica 

(iniciada por Lenine) e abraçando a coletivização agrária forçada e uma planificação 

económica centralizada. 

Perante tudo isto, foi nossa intenção desenvolver um tipo de ensino centrado e 

próximo ao aluno. Mediante a mobilização de diversos recursos imagéticos, 

documentais e audiovisuais procurámos espicaçar a sua curiosidade, a sua atitude de 

descoberta e a reflexão sobre temas que, porventura, não estão tão longe de nós como 

possa parecer, e assim, contribuir para um maior gosto pela aprendizagem e estudo da 

História. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Revolução Bolchevique, Ditadura estalinista, Ensino-

Aprendizagem, Verdade, História. 
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ABSTRACT 

 

This report presents itself as a didactic proposal subordinated to the two major 

themes of the History Program of 9th grade of basic education: Europe and the World at 

the edge of the twentieth century and From the Great Depression to World War II. 

Targeting students from the 9th grade of the 2
nd

 and 3
rd

 Cycles El-Rei D. Manuel I 

Basic School in Alcochete, our teaching intervention contemplated the approach of two 

vital and interconnected sub-topics regarding understanding of a large part of the 

twentieth century History: "The Soviet Revolution" and "The Stalinist era in the Soviet 

Union."  

By the use of image interpretation, document analysis and visualization of near-

event movies, we tried to understand how the worsening of the political, ideological and 

social antagonisms in the early twentieth century Russian society, contributed to the 

establishment of a revolutionary climate that would end with the Bolshevik revolution 

in October 1917. 

On the other hand, we tried to comprehend how Joseph Stalin - elevated to the 

position of Secretary-General of the Communist Party - ultimately ruled this Union of 

Soviet Socialist Republics with an iron fist, abandoning the New Economic Policy 

(initiated by Lenin) and embracing a forced agrarian collectivization and a centralized 

economic planning.  

Given all this, it was our intention to develop a teaching method that was centred 

and close to the student. Mobilizing various pictorial, documentary and audio-visual 

resources, we sought to spur their curiosity, their discovery attitude and their reflection 

on topics that perhaps are not as far from us as it may seem, and thus contribute to an 

increased pleasure of learning and study History.  

 

KEYWORDS: Bolshevik Revolution, Stalinist Dictatorship, Teaching and Learning, 

Truth, History. 
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INTRODUÇÃO 

 

Qual novo Caminho de Santiago, o Relatório da Prática de Ensino 

Supervisionada apresenta-se aos mestrandos como o ponto de chegada após dois anos 

de árdua labuta no Mestrando em Ensino da História e da Geografia. Aqui, após altas 

montanhas, muitos novos desafios e difíceis travessias, fica em nós a gratificante 

sensação de dever cumprido, nunca olvidando a gratidão por todos os ensinamentos e 

dedicação dos nossos mestres. É graças à sua sabedoria, orientação e dedicação que 

podemos dizer hoje que saímos muito mais ricos do que quando entrámos. Aqui fica o 

nosso humilde agradecimento. 

Metodologicamente falando, este nosso trabalho divide-se em quatro partes. A 

primeira centra-se, sobretudo em toda a parte teórica que rodeou, simultaneamente, a 

nossa reflexão e a prática letiva escolar. Desde logo, inicia-se com as grandes perguntas 

sempre colocadas à História: O que é, afinal, e para que serve? Em seguida, à guisa de 

“Estado da Arte” – recorrendo a uma pequena resenha bibliográfica – faremos o 

enquadramento científico das temáticas por nós lecionadas. Procuraremos, assim, 

mostrar um pouco da evolução e da proliferação de obras existentes, tanto sobre a 

Revolução Bolchevique de outubro de 1917, a ditadura estalinista e outros aspetos 

intermediários (mas não menos importantes) como a introdução das ideias socialistas na 

Rússia, a implementação da Nova Política Económica (NEP) por parte de Lenine, ou a 

questão da manutenção de um equilíbrio de vários povos, nacionalidades e aspirações 

sob o âmbito de uma União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Em seguida, abordaremos as teorias propostas por alguns autores no âmbito 

educacional e que constituíram a bagagem teórica da nossa ação prática. Aqui, em cada 

um, salientaremos apenas as ideias mais importantes dos seus postulados e, ao mesmo 

tempo (colocando a negrito) identificamos aquelas que balizaram a nossa intervenção 

letiva. Não será aqui que será feita a descrição da operacionalização destes conteúdos, 

mas na terceira parte do nosso Relatório. 

Por fim, concluiremos este primeiro tópico fazendo um breve enquadramento 

curricular das nossas temáticas: “A Revolução Soviética” e “A era estalinista na 

U.R.S.S.” dentro do Programa de História do Ensino Básico, do 9º ano de escolaridade. 
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Numa segunda perspetiva, estendemos o olhar para o contexto escolar onde 

tomámos pela primeira vez o contacto com a prática efetiva da docência. Aqui faremos 

uma pequena caracterização geográfica, histórica e demográfica do concelho de 

Alcochete, articulando-a com a importância da Escola Básica 2,3 El-Rei D. Manuel I, 

na vida escolar da vila. A partir daqui abordaremos em concreto o dito estabelecimento 

de ensino com as suas várias valências e limitações. Posto isto, apresentaremos 

sucintamente o professor cooperante que nos acompanhou ao longo da nossa presença 

na escola e, em traços gerais, descreveremos a nossa turma (9ºG) e a informação 

recolhida em conselho de turma. 

Chegados a este ponto da nossa modesta contribuição, encontramos, 

verdadeiramente a raison d’être de todo este Mestrado em Ensino: a demonstração 

prática de conhecimentos aplicados em sala de aula. Desde logo, zarpamos elucidando o 

leitor sobre a escolha das temáticas no decorrer das primeiras reuniões com o professor 

cooperante. Em seguida abordamos a grande temática da planificação de aulas, 

destacando as dificuldades que encontrámos nesta empresa, em virtude das várias 

nomenclaturas e perspetivas utilizadas ao longo dos anos: Objetivos, Competências e 

Metas Curriculares. 

Daqui, após explicar qual a pertinência dos conceitos em História, procuraremos 

explicitar quais os rumos por nós tomados aquando da real tomada do leme na condução 

das aulas. Seguir-se-á, posteriormente a uma descrição detalhada de todas as aulas 

lecionadas, salientando sempre, no final de cada uma, considerações tomadas após as 

ditas lições. Ora, como «não há bem que sempre dure», e por considerarmos com Paulo 

Freire que «quem ensina aprende ao ensinar», partilharemos o nosso olhar autocrítico e 

reflexivo sobre tudo o que correu menos bem e que aspetos consideraríamos melhorar 

numa futura docência.  

Finalmente, abordamos aqui dois pontos também importantes. O primeiro trata 

da (parca) avaliação efetuada, aquando da visualização do filme O Couraçado 

Potemkin, de Sergei Eisenstein. O segundo ponto versa a mobilização de recursos em 

sala de aula; destacando aqui, a grande importância que tem para a História, a aplicação, 

manuseamento e tratamento do documento. Aqui – tendo privilegiado a reflexão da 

turma – apresentamos ao leitor teceremos algumas considerações sobre o papel nocivo 

da deturpação da verdade histórica, através de dois exemplos sintomáticos: a 
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adulteração/omissão de conteúdos nos manuais de História russos e a manipulação de 

uma fotografia de Estaline e do comissário Yezhov. 

Em último lugar, na quarta e última parte deste nosso relatório, atrever-nos-emos 

a elaborar algumas considerações gerais sobre o que foi esta nossa aventura de prática 

letiva. Faremos, igualmente, um comentário final sobre a turma e concluiremos com 

alguns pensamentos sobre esta arte tão nobre que é a do ensino.  
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Toda a teoria deve ser feita para poder ser posta em prática, e toda a prática deve 

obedecer a uma teoria. (…) Foram feitas uma para a outra. 

 

Fernando Pessoa
2
 

 

 

                                                           
2
 Fernando Pessoa, “Palavras Iniciais”, in Revista de Comércio e Contabilidade, n.º 1, 25 Jan., 1926. 
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1. A importância do ensino da História 

 

Duas das questões que mais frequentemente são colocadas a todos os que 

estudam e têm gosto pelos factos e pelos acontecimentos passados são, precisamente: O 

que é a História e para que serve? No que diz respeito à primeira pergunta, podemos 

dizer que ela é «a soma de todas as histórias possíveis: uma coleção de ofícios e pontos 

de vista, de ontem, de hoje e de amanhã»
3
; analisa os fenómenos ocorridos num dado 

tempo e num dado espaço.  

É, portanto, um olhar sobre um lugar ou acontecimento em transformação, mas é 

um olhar feito a partir do presente para o passado. Homens de outros tempos que o 

historiador, como advoga Marc Bloch, «ocupado em compreendê-los e fazer 

compreendê-los, terá como primeiro dever restituir ao meio respectivo, banhados pela 

atmosfera mental do seu tempo, a contas com problemas de consciência que já não são 

exactamente os nossos»
4
. 

Já a segunda questão colocada é, precisamente aquela com que o historiador 

francês abre o seu ensaio de Introdução à História”
5
. Desde logo, Jaime Cortesão 

responde da seguinte maneira: «O desejo veemente de acrescer em mim e nos meus 

concidadãos a consciência da comunidade a que pertencemos […], contribuir para criar 

a consciência histórica e pragmática da Nação […] quer na glória dos seus feitos e 

virtudes, quer na contrição dos seus erros e defeitos»
6
. 

No entanto, para que isto aconteça, não podemos limitar a aprendizagem da 

História à perspetiva de Leopold von Ranke, para o qual esta «era encarada como uma 

descrição singular do que realmente aconteceu» ainda que, mediante uma rigorosa 

crítica dos documentos
7
, mas o seu curriculum deve ter como princípios orientadores «a 

construção e tomada de consciência de identidade pessoal e social [por parte dos 

alunos]; A participação na vida cívica de forma livre, responsável, solidária e crítica; o 

                                                           
3
 Fernand Braudel, História e Ciências Sociais, Lisboa, Ed. Presença, 1972, p. 27. 

4
 Marc Bloch, Introdução à História, Mem Martins, Publicações Europa-América, 6ª edição, 1993, p. 4. 

5
 Id. ibid., p. 11. 

6
 Jaime Cortesão, Os factores democráticos na formação de Portugal, Lisboa, Portugália Ed., 1964, p.3. 

7
 Isabel Barca, Os Jovens Portugueses: Ideias em História, Perspectiva, Florianópolis, vol.22, nº2, Jul/ 

Dez 2004, p. 382. 
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respeito e a valorização da diversidade dos indivíduos e dos grupos quanto às suas 

pertenças e acções»
8
. 

 

 

2. Enquadramento científico 

Parece-nos importante reunir aqui, um conjunto de ideias mais relevantes acerca 

do assunto que foi alvo da nossa prática letiva – A Revolução de outubro e a ditadura 

estalinista. Na verdade, as páginas que se seguem são apenas um breve trecho da vasta 

bibliografia existente, pelo que alertamos os leitores mais entusiastas, a rever alguns 

elementos de forma mais cuidada e aprofundada.  

Não é propósito nosso responder ou propor soluções para uma resposta, mas sim 

reunir um conjunto de informação de diferentes autores – concordantes ou discordantes 

– por forma a contextualizar alguns pontos que foram por nós abordados em aula, mas 

que aqui requerem um nível de análise e aprofundamento muito maiores.  

No entanto, gostaríamos de chamar a atenção para um pormenor. Tendo em 

conta a multisecular História da Rússia, o período sobre o qual nos debruçamos, embora 

relativamente curto, é rico em aspetos sem os quais não seria possível entender o ponto 

de chegada. Assim, não nos podemos debruçar somente sobre a temática da influência 

do marxismo ou do socialismo na sociedade russa do início do século XX, ou só sobre o 

cunho muito pessoal que Estaline dá à recém-criada União Soviética; sobre a 

contextualização político-económica e social ou sobre o impacto da NEP na 

transformação de um país.  

Tentaremos, isso sim, proporcionar uma visão tão global quanto possível do 

conjunto dos conhecimentos científicos que operacionalizámos – destacando quando 

possível, ligações existentes entre os vários trabalhos – ao mesmo tempo que 

vigiaremos para que este nosso empreendimento, não se torne demasiadamente longo 

nem fastidioso.  

                                                           
8
 Ana Leal de Faria, “O lugar da história no currículo”, in Questões para reflexão e debate, documento de 

apoio à unidade curricular de Didáctica da História no âmbito do Mestrado em Ensino de História e 

Geografia, 2012, p.2. 
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Dito isto, dividimos esta nossa primeira abordagem em quatro grandes temáticas 

que apresentaremos em seguida: 

 

2.1 Histórias Gerais 

Como tudo tem um início, optámos por começar por referências que nos dão um 

olhar global e continuado sobre a História da Rússia e, posteriormente, da União 

Soviética.  

Sem esquecer o incontornável A era dos extremos: história breve do século XX: 

1914-1991de Eric Hobsbawm
9
 – que narra o século XX, desde o início da I Guerra 

Mundial até à queda da União Soviética e que constitui um livro essencial para o 

estudante de História Contemporânea – destacaríamos em primeiro lugar dois livros: o 

Russische Geschichte de Günther Stöckl
10

 e A History of Russia, de Mikhail 

Riasanovsky
11

. Datados da década de 60 do século XX, ambos produzem uma narrativa 

contínua da história russa, desde as raízes eslávicas do Principado de Kiev, no século IX 

até à União Soviética de Khruschev. Se o primeiro pode ser de difícil leitura para os 

não-germanófilos, o segundo é de grande importância pois surge numa altura em que, 

no ocidente, o conhecimento e interesse sobre a Rússia e a sua história é muito escasso. 

Nele, o autor apresenta um estilo conciso mas claro, tentando sempre confrontar factos 

históricos com as várias opiniões de historiadores sobre os temas. 

Dentro deste tópico, um segundo aspeto versa também sobre uma história tão 

cronológica quanto possível, mas desde os finais do Império Russo até à atualidade. O 

que mais recua é Georges Sokoloff. Em La puissance pauvre : une histoire de la Russie 

de 1815 à nos jours
12

, fala-se, para o caso russo, de uma teoria tão antiga como atual; o 

problema das grandes potências com pés de barro, isto é, cuja estrutura, dinamismo e 

organização interna não corresponde às pretensões de poderio e influência que 

desejariam. 

                                                           
9
 Eric Hobsbawm, A era dos extremos: história breve do século XX: 1914-1991, 3ª edição, Lisboa, 

Editorial Presença, 2002. 
10

 Günther Stöckl, Russischte Geschichte : von den Anfângen bis zur Gegenwart, Stuttgart, Alfred Kröner, 

1965. 
11

 Mikhail Riasanovsky, A History of Russia, 2
nd

 edition, Oxford, Oxford University Press, 1969. 
12

 Georges Sokoloff, La puissance pauvre : une histoire de la Russie de 1815 à nos jours, Paris, Fayard, 

1993. 
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Outro autor é Theodore von Laue. No seu estudo de história comparativa Why 

Lenin? Why Stalin?: a reappraisal of the Russian Revolution, 1900-1930
13

, datado de 

1964, von Laue apresenta uma linha cronológica desde o boom da Revolução Industrial 

no final do século XIX até ao primeiro plano quinquenal (1928-1933). Ainda que 

descaia para a advocação do poderio militar ocidental, para ele, o leitmotiv da 

Revolução de 1917 passa mais pela modernização político-económica da Rússia e na 

recuperação de um orgulho nacional perdido do que na vitória bolchevique. 

O último desta primeira série é Moshe Lewin. Em O século soviético
14

, mais do 

que história linear, o autor aborda um conjunto abrangente de temáticas. Se nos 

perguntássemos sobre o que afinal correu mal na União Soviética, Lewin responde que 

terá sido a morte de Lenine, pois Estaline tomara um novo rumo desvirtuando os 

princípios e ideais primitivos da Revolução. Por outro lado, se os czaristas falharam em 

trazer algo de novo à população, a União Soviética tornara-se num fracasso político-

ideológico, onde a repressão servira, pelo menos durante algum tempo, para criar uma 

ordem que levou a um grande poderio económico e militar. 

 

2.2. A Revolução Russa 

Chegados a este ponto faremos várias distinções. A primeira prende-se com o 

contexto da Revolução de 1917. Aqui temos Comprendre l’Ancien Régime russe : état 

et société en Russie impériale: essai d’interprétation
15

, de Marc Raeff, e Sociedade e 

Civilização Russas no século XIX de Constantin de Grunwald
16

. O primeiro oferece, no 

último capítulo do seu livro, um olhar sobre todas as forças politica e sociais em jogo na 

sociedade russa do final do século XIX; os privilegiados versus campesinato e o 

proletariado urbano – que será utilizado pela intelligentsia radical e revolucionária – 

interligados com as questões da industrialização e o problema da “Idade do Dinheiro” 

que, nas suas conexões contribuirão para a futura Revolução. 

                                                           
13

 Theodore H. von Laue, Why Lenin? Why Stalin? : a reappraisal of the Russian Revolution, 1900-1930, 

Philadelphia, J.P. Lippincott, 1964. 
14

 Moshe Lewin, O século soviético, Lisboa, Campo da Comunicação, 2004. 
15

 Marc Raeff, Comprendre l’Ancien Régime russe : état et société en Russie impériale: essai 

d’interprétation, Paris, Seuil, 1982. 
16

 Constantin de Grunwald, Sociedade e Civilização Russas no século XIX, Lisboa, Aster, 1976. 
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Já Grunwald apresenta um olhar até bastante holístico da sociedade russa do 

final do século XIX, dividindo-a entre Rússia feudal (até 1861) e a Rússia pré-

capitalista, mostrando as diferenças entre as classes dirigentes e as servis, articulando-as 

com a cultura e as alterações que o capitalismo ofereceu numa primeira fase. No fundo, 

mais do que cogitar excessivamente sobre contextos pré-revolucionários, sociedades 

sem classes ou consequências de políticas e ideologias, o que interessava a Grunwald 

era tão-somente dar a conhecer a sociedade; pois sem esse conhecimento não se poderia 

fazer um juízo isento. Note-se, como curiosidade, que esta obra faz parte da literatura 

recomendada para a cadeira de História e Cultura Russas lecionada na Universidade de 

Coimbra. 

Um segundo subtema da literatura sobre a Revolução Russa de 1917, serão os 

relatos in loco. Dos relatos de autores estrangeiros, desde logo, o mais conhecido é Dez 

dias que abalaram o mundo
17

, de John Reed, um relato em primeira pessoa das 

realizações revolucionárias e que se tornou um clássico para estudiosos dos 

acontecimentos que precipitariam a chegada da ideologia comunista ao poder. Por outro 

lado, temos Dans la Russie des Soviets de Albert Londres
18

. Se Reed foi muito elogiado 

pelo próprio Lenine, o relato de Londres é bem mais sombrio: «Petrogrado – é 

fantástica. Dizer-se que é uma cidade assassinada não é suficiente: é uma cidade 

assassinada há dois anos e deixada sem sepultura.[…] Três mil pessoas passaram aqui o 

inverno […] É o tifo que, passando, descobre estes trezentos mil amontoados sob a 

fome e o frio […] Matou sem cansaço oitenta mil por mês»
19

. 

Uma outra parte trata a revolução e dos seus caminhos vista por dentro. É o caso 

da Histoire de la révolution russe
20

; obra considerada como única dado ter sido escrita 

por Leon Trotsky, um dos líderes mais importantes de todo o processo revolucionário. 

De igual modo temos Victor Serge que em O ofício de revolucionário (Memórias de um 

Revolucionário no original) faz um relato de todo o seu passado e do seu papel na 

Revolução como testemunha ocular da opressão daí resultante; e ainda Gilbert Comte 

                                                           
17

 John Reed, 10 jours qui ébranlèrent le monde, Paris, Éditions Sociales, 1974. 
18

 Albert Londres, Dans la Russie des Soviets, Paris, Arléa, 1996. 
19

 Id. ibid., pp. 31-32. 
20

 Léon Trotsky, Histoire de la révolution russe, Paris, Éditions du Seuil, 1962. 
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com La Révolution russe par ses témoins
21

, onde incorpora testemunhos de ocidentais 

que viveram em Petrogrado. 

 Ligeiramente diferente mas ainda na mesma onda de relatos pessoais está Karl 

Radek. Em 1922 escreve Les voies de la révolution russe
22

, onde tenta fazer um balanço 

do estado da revolução, num momento em que o entusiasmo revolucionário começa a 

esfriar em relação às medidas concretas de fortalecimento económico proporcionadas 

pela NEP. 

 

 

2.3 Problemáticas específicas 

Nestas breves linhas apresentamos alguma literatura de breves temáticas 

estruturantes que também fizeram parte da nossa lecionação. 

De Illia Berkhine, encontramos A política económica dos sovietes
23

, uma obra 

que descreve e analisa vários aspetos da política económica soviética imediatamente 

postos em prática após a revolução, de entre os quais se destacam as medidas da Nova 

Política Económica (NEP). Por seu lado, Henry Bogdan, em Histoire des peuples de 

l'ex-U.R.S.S.
24

, onde Henry Bogdan mostra que a História da Rússia sempre passou pela 

integração de vários povos com distintas culturas, credos e tradições e que, o convívio 

sobre uma só bandeira exigiu um controlo criterioso para manter as turbulências 

inerentes às aspirações de cada uma. 

De realçar também a obra de Martin Malia. Em The Soviet tragedy: a history of 

socialism in Russia, 1917-1991
25

, onde o autor afirma que as consequências nefastas da 

Revolução Russa derivam, sobretudo, do utopismo próprio da teoria marxista. Em linha 

semelhante está L’utopie au pouvoir : histoire de l’U.R.S.S. de 1917 à nos jours, de 

Michel Heller e Aleksandr Nekrich
26

. Ali, percebe-se que, tal como o título indica, em 

1917 subiu ao poder uma utopia; uma ideologia politica que pretendia criar uma 

                                                           
21

 Gilbert Comte, La Révolution russe par ses témoins, Paris, La Table Ronde, 1963. 
22

 Karl Radek, Les voies de la révolution russe, Paris, Études et Documentation Internationales, 1972. 
23

 Ilia Berkhine, A política económica dos sovietes nos primeiros anos da revolução, Lisboa, Edições 

Avante, 1976. 
24

 Henry Bogdan, Histoire des peuples de l'ex-URSS : du IXe siècle à nos jours, Paris, Perrin, 1993.  
25

 Martin Malia, The Soviet tragedy: a history of socialism in Russia, 1917-1991, New York, Free Press, 

2010. 
26

 Michel Heller, Aleksandr Nekrich, L’utopie au pouvoir : histoire de l’U.R.S.S. de 1917 à nos jours, 

Paris, Calmann-Lévy, 1982. 
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sociedade e um homem novos sob a batuta do socialismo. No entanto, para que o 

controlo estatal fosse completo, a repressão e o terror (ainda que possuindo uma 

intenção justa) seriam meios de, controlando, organizar a sociedade. 

Destaque ainda para Charles Bettelheim que, nos seus três volumes de As lutas 

de classes na U.R.S.S.
27

, ainda na década de 1970, oferecia um prisma completamente 

novo de perceber o período que ia desde outubro de 1917 até 1941: as lutas de classes; 

os choques entre o marxismo revolucionário e todas as alterações ocorrentes na 

sociedade soviética com o advento do estalinismo. 

 

2.4 Estaline e o estalinismo 

Neste último ponto abordaremos a literatura mais diretamente relacionada com a 

grande temática estalinista e a figura do ditador. 

Dos livros mais recentes temos a obra de Simon Sebag Montefiore, Estaline: A 

corte do Czar vermelho
28

, um livro que – beneficiando duplamente de uma pesquisa 

minuciosa e da abertura dos vastos arquivos de Estaline seis anos antes, em 2000 – traça 

um retrato cru e visceral de todo o aparelho de poder estalinista e dos seus 

protagonistas. Ali, o ditador é compreendido não à luz do bolchevismo (que, tal como 

tudo, possuía virtudes e defeitos) mas ultrapassando-o inclusive; demonstrando através 

de uma grande base documental, muita da sua paranoia, sadismo e sentimentos de 

vingança, tanto para com opositores, como para membros do próprio partido em toda a 

extensão territorial soviética. 

De igual modo, apenas quatro anos mais novo que o livro de Montefiore, está A 

Segunda Guerra Mundial: à porta fechada: Estaline, os nazis e o Ocidente, de 

Laurence Rees
29

. Também ele beneficiador da abertura dos arquivos estalinistas e de 

testemunhos diretos sobre vários acontecimentos, Rees faz um relato igualmente negro 

das jogadas de bastidores da União Soviética (e da sua política de expansionismo e 

                                                           
27

 Charles Bettelheim, As lutas de classes na U.R.S.S., 3 vols., Mem Martins, Edições Europa-América, 

1976-1978. 
28

 Simon Sebag Montefiore, Estaline, A corte do czar vermelho, Barcelos, Alêtheia Editores, 2006. 
29

 Laurence Rees, A Segunda Guerra Mundial: à porta fechada: Estaline, os nazis e o Ocidente, 

Alfragide, D. Quixote, 2010. 
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influência no leste europeu e o Báltico) com a Alemanha nazi, como com os regimes 

ocidentais europeus. 

Destacamos, ainda Le Cercle du Kremlin, de Oleg Khlevniouk
30

 e do outro, 

Hitler and Stalin: parallel lives de Alan Bullock
31

. Em Khleviniouk, abre-se uma nova 

contribuição para o estudo da essência do estalinismo. Abrindo arquivos anteriormente 

restritos, surgem novos dados e uma multiplicidade de atores (locais e do Politburo) e 

teias de ligações e relações que obrigam os leitores a repensarem tudo o que conhecem 

sobre os primeiros anos da União Soviética. Já na obra de Bullock, ao mesmo tempo 

que se reinterpretam os dinamismos e ligações das relações germano-soviéticas, é feita 

uma análise comparativa entre os dois ditadores mais impiedosos da História do século 

XX. 

Por fim, last but not the least temos a obra icónica de Alexandre Soljenitsine 

Arquipélago de Gulag
32

, uma narrativa publicada pelo antigo capitão de artilharia do 

Exército Vermelho que retrata em primeira mão a crueldade a realidade dos campos de 

concentração e de trabalhos forçados na União Soviética: «No presente livro não há 

personagens imaginárias nem acontecimentos imaginários. Pessoas e lugares são 

mencionados pelos seus próprios nomes. […] Tudo se passou exactamente assim.[…] 

Dedico este livro a todos quantos a vida não chegou para o relatar. Que eles me 

perdoem não ter visto tudo, não ter recordado tudo, não me ter apercebido de tudo»
33

. 

  

 

3. Teorias da Aprendizagem 

Como tudo tem um início e a prática letiva não pode ser dissociada da sua matriz 

teórica que a suporta, não faria sentido narrar e refletir sobre a nossa pequena 

experiência como docentes sem apresentar antes todo um conjunto de teorias educativas 

que nos nortearam ao longo deste Mestrado em Ensino.  

                                                           
30

 Oleg Khlevniouk, Le Cercle du Kremlin - Staline et le Bureau politique dans les années 30: les jeux du 

pouvoir, Paris, Éditions du Seuil, 1996. 
31

 Alan Bullock, Hitler and Stalin: parallel lives, London, Fontana, 1998. 
32

 Alexandre Soljenitsine, Arquipélago de Gulag, Amadora, Livraria Bertrand, 1975. 
33

 Id. ibid., pp. 7-10. 
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Desde logo, socorremo-nos de Yves Bertrand que na sua obra Teorias 

Contemporâneas de Educação nos apresenta uma súmula tão sucinta como eficaz um 

rol muito mais amplo de pressupostos teóricos sobre educação. Assim como António 

Tereno o fez no seu relatório/tese
34

, também nós consideramos que o melhor caminho 

passa por conceder ao leitor, uma panorâmica geral daquelas teorias e autores que mais 

influência tiveram na nossa ação letiva. Aqui, as ideias principais de cada autor são por 

nós destacadas a negrito. 

 

Assim sendo, tal como nos mostra Yves Bertrand, se as teorias são muitas, os 

autores são ainda mais. Elas vão desde as mais espiritualistas às mais académicas, 

passando pelas personalistas ou outras mais tecnológicas. Da nossa parte cingimo-nos a 

três
35

: 

 Teoria Psicocognitiva: É aquela que, tendo por base as psicologias 

piagetianas, as cognitivas e a epistemologia construtivista, coloca em relevo 

os processos de aprendizagem; os conhecimentos preliminares (ou prévios); 

as representações espontâneas juntamente com os conflitos cognitivos; os 

perfis pedagógicos; a cultura pré-cientifica dos alunos e a sua capacidade de 

construção do conhecimento. 

  

 Teoria Sociocognitiva: É a teoria que possui como elementos estruturantes, 

componentes como a cultura; o meio ambiental e social dos educandos; os 

condicionantes sociais do seu conhecimento ou as interações sociais. Tudo 

isto ao mesmo tempo que se baseia na sociologia, na antropologia e na 

psicossociologia. 

 

 Teoria Social: Aquela que se debruça sobre determinismos sociais da 

natureza humana; as classes sociais; os problemas ambientais e sociais; as 

mudanças sociais; o poder e a libertação. Aqui as suas fontes são, 

basicamente, a sociologia, o marxismo, as ciências políticas e do ambiente, a 

ecologia, a teoria crítica e os estudos feministas. 

                                                           
34

 António Vitorino Simões Tereno, O dinamismo civilizacional da Europa Ocidental nos séculos XIII-

XIV: espaços, poderes e vivências: uma proposta didáctica, Lisboa, [s.n.], 2013, pp. 12-26. 
35

 Yves Bertrand, Teorias Contemporâneas de Educação, 2ª ed. Lisboa, Instituto Piaget, 2001, pp. 18-19. 
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Figura 1 – Mapa conceptual das Teorias de Aprendizagem (adaptado pelo mestrando) 

Fonte: 

http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1190993559140_1528028994_2691/TEORIAS%20DEL%20APRENDI

ZAJE.cmap?rid=1190993559140_1528028994_2691&partName=htmljpeg 

 

Ainda que esteja um pouco pequeno, conseguimos perceber neste mapa 

conceptual vários autores e teorias importantes. Desde logo nomes como Piaget, Bruner, 

Ausubel, Vygotsky ou Bandura. Outros há como Kohlberg, Tardif, Rogers ou Paulo 

Freire. Todos eles são, de facto, importantes para a compreensão das várias teorias da 

educação e da aprendizagem; de onde descendem e que rumos que tomaram. Sendo 

assim, surgem as inevitáveis questões: Há autores mais indispensáveis que outros? 

Quem colocar? Por quê este e não o anterior? E o que se lhe seguiu? 

Bom, vamos por partes. Numa resenha rápida, começamos por apresentar duas 

das mais relevantes teorias do desenvolvimento humano. Por um lado, temos o 

Behaviorismo. Surgido no princípio do século XX, esta área dedica-se ao estudo do 
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comportamento humano observável. Aqui, autores como Pavlov, Thorndike e Skinner, 

creem, tal como John Watson, que o «comportamento humano seria o resultado de 

reflexos inatos e condicionamentos»
36

. Um deles, o mais conhecido é a experiência de 

Pavlov; o reflexo condicionado. 

Por outro lado temos o chamado cognitivismo. Tendo como grande expoente 

Jean Piaget, esta hipótese advoga que a mente humana não é a “tábua rasa” que John 

Locke defendeu. Ao invés, cada individuo, ao longo do seu crescimento vai adquirindo 

através das experiências toda uma perceção do mundo através de pequenas informações 

que se ligam entre si. Ora, perante a chegada constante de novos dados, a mente 

equilibra-se entre um período de chegada e assimilação destes dados tornados conceitos 

e acomodação, em que os conceitos se vão reajustar à experiência para criar novas 

certezas
37

. Partindo desta relação de interação entre o sujeito e o meio, nasce a 

possibilidade deste poder criar o seu próprio conhecimento. Daqui nasce a teoria do 

construtivismo
38

. 

Como complemento ao mapa conceptual anterior e, de modo a que melhor se 

compreenda o que acabámos de enunciar, recomendamos a consulta da tabela seguinte:

                                                           
36

 José Tavares [et al.], Manual de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, Porto, Porto Editora, 

2007, p. 109. 
37

 Id., ibid., pp. 116-117. 
38

 Id., ibid., p. 37. 
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Teoria Behaviorismo Humanismo Cognitivismo Sociocognitivismo Construtivismo 

Teóricos Guthrie, Hull; Pavlov, 

Skinner, Thor 

Maslow, Rogers Ausubel, Bruner, 

Gagne, Koffka, 

Kohler, Lewin, Piaget 

Bandura, Rotter Candy, Dewey, Lave, 

Piaget, Rogoff, von 

Glaserfeld, Vygotsky 

Visão do 

processo de 

aprendizagem 

Mudança no 

comportamento 

Um ato pessoal para 

realizar o seu potencial 

Processamento de 

informação 

(incluindo perceção, 

memória e 

metacognição) 

Interação e 

observação dos 

outros num contexto 

social 

Construção do 

conhecimento através 

da experiência 

Incidência da 

aprendizagem 

Estímulos do ambiente 

externo 

Necessidades cognitivas 

e afetivas 

Estrutura cognitiva 

interna 

Interação da pessoa, 

comportamento e 

ambiente 

Construção individual 

e social do 

conhecimento 

Propósito da 

educação 

Produzir uma mudança 

comportamental na 

direção desejada 

Tornar-se 

“autoatualizado”, adulto 

e autónomo 

Desenvolver 

capacidade e 

habilidades para 

aprender melhor 

Aprender novos 

papéis e 

comportamentos 

Construir 

conhecimento 

Papel do 

professor 

Organizar o ambiente de 

modo a provocar a 

resposta desejada 

Facilitador do 

desenvolvimento 

pessoal como um todo 

Estruturar os 

conteúdos da 

atividade de 

aprendizagem 

Modelar novos 

papéis e 

comportamentos 

Facilitar e negociar a 

construção de 

significados 

com o 
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aprendente 

Manifestação 

na 

aprendizagem 

adulta 

 Objetivos 

behavioristas 

 Prestação de 

resultados 

 Desenvolvimento e 

treino de habilidades 

e de recursos 

humanos 

 Andragogia 

 Aprendizagem 

Autodirecionada 

 Desenvolvimento 

cognitivo 

 Aprendizagem 

transformacional 

 Aprender a 

aprender 

 Aquisição do 

papel social 

 Inteligência, 

aprendizagem e 

memória 

 Socialização 

 Aprendizagem 

autodirigida 

 Controlo 

 Tutoria 

 Aprendizagem 

experiencial 

 Prática reflexiva 

 Prática grupal 

 Aprendizagem 

localizada 

 

Tabela 1 – Cinco Orientações de Aprendizagem 

Fonte: Sharan B. Merriam, Rosemary S. Caffarella, Lisa M. Baumgartner, Learning in adulthood: a comprehensive guide, 3ª ed. San Francisco, 

Jossey-Bass, 2007, pp. 295-296. 
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3.1 Jean Piaget 

Se existe um nome incontornável na história da Psicologia, esse terá de ser o de 

Jean Piaget. Nascido em finais do século XIX e falecido em 1980, o seu trabalho foi tão 

importante que muitos dos autores que se lhe seguiram, radicam alguns dos seus 

ensinamentos nos postulados piagetianos. 

Em Piaget podemos descobrir duas grandes linhas de força. A primeira prende-

se com o Processo do Desenvolvimento Cognitivo. Tendo por objetivo compreender a 

evolução do conhecimento, ele defendia que, «aquando do seu nascimento [o 

individuo], possui um património genético que possibilita a interacção com as situações 

quotidianas que vai experienciando»
39

. Aqui, na infância, todas as ações e objetos, 

seriam catalogados na mente sob a forma de conceitos; que, ao se interligarem entre si, 

produziriam uma espécie de proto-conhecimento do mundo exterior. É aquilo que, mais 

tarde, será designado por conhecimentos prévios. 

Ora, à medida que o sujeito cresce, a sua perceção do mundo alterara-se. Todas 

as suas novas experiências, o contacto com diferentes pessoas e realidades trazem-lhe 

um fluxo contínuo de novas informações que o seu esquema mental precisará de avaliar. 

Aqui, se os novos dados coincidirem com o seu esquema cognitivo prévio, a nova 

experiência como que atualiza a definição pré-existente. É a “assimilação”. Porém, se 

estes novos inputs não encaixarem nos conhecimentos anteriores, desencadeia-se um 

processo de reajuste (“adaptação”) até que os velhos conceitos se acomodem à nova 

experiência e significação, criando novas certezas. A todo este processo chama-se 

“equilibração”
40

. 

É a partir desta noção de equilíbrio que Piaget desenvolve a sua Teoria dos 

Estágios do Desenvolvimento Cognitivo. Para o psicólogo suíço, o crescimento mental 

do individuo deriva desta estrutura cada vez mais complexa de formação e reordenação 

de novos dados. Daqui, através dos seus estudos, ele definiu quatro estádios de 

condições de desenvolvimento que podem ocorrer durante certos períodos etários mais 

ou menos definidos
41

. Destes estádios destacam-se: 

                                                           
39

 José Tavares [et al.], Manual de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, Porto, Porto Editora, 

2007, p. 37. 
40

 Id. ibid., pp. 116-117. 
41

 Jean Piaget, Problemas de Psicologia Genética, Lisboa, Publicações D. Quixote, 1972, p. 20. 
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 O Sensório-motor (até aos 18 meses) 

 O Pré-operacional (dos 18 meses até aos 7-8 anos) 

 O das Operações concretas (Dos 7 aos 12 anos) 

 O das Operações formais (depois dos 12 anos) 

 

 

3.2  David Ausubel 

Um segundo autor a destacar será David Ausubel. Tal como Piaget, também este 

autor americano acredita que a criança é, antes de mais, construtora do seu 

conhecimento. Além disso, possui conhecimentos anteriores e que a mente vai 

reordenar: «Os conceitos e as proposições adquirem-se normalmente no final da 

primeira infância, na idade pré-escolar e nos primeiros anos da escola primária, como 

consequência do pensamento indutivo de experiencias empíricas e concretas, de índole 

verbal e não-verbal – solucionando problemas ou realizando descobertas autónomas»
42

.  

Ora, se «nas primeiras etapas da aprendizagem de vocabulário, as palavras 

tendem a representar objectos e acontecimentos reais e categóricos, […] “nomear”, a 

primeira forma de aprendizagem de vocabulário das crianças, significa estabelecer 

equivalências representativas entre símbolos de primeira ordem e imagens concretas»
43

.  

Daqui nasce o problema de definir a aprendizagem e a sua natureza. Perante 

algumas confusões que se apresentavam, Ausubel avança com uma proposta de 

explicação. Como se pode verificar no quadro seguinte, ele propõe, desde logo, a 

confluência das aprendizagens em quatro tipos que se opõem duas a duas. Por um lado, 

a aprendizagem por receção face à aprendizagem por descoberta, e, por outro, a 

aprendizagem significativa versus aprendizagem mecânico-repetitiva
44

. 

 

                                                           
42

 David P. Ausubel, Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo, México, Editorial Trillas, 

1980, p. 40. 
43

 Id. ibid., p. 68. 
44

 Juan A. García Madruga, “Aprendizagem pela Descoberta Frente à Aprendizagem pela Recepção: A 

Teoria da Aprendizagem Verbal Significativa”, in César Coll, Jesús Palacios, Alvaro Marchesi [orgs.], 

Desenvolvimento Psicológico e Educação: psicologia da educação, Porto Alegre, Artes Médicas Sul, 

1996, pp. 69-70. 
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Quadro 1: As dimensões da aprendizagem em Ausubel 

Aprendizagem 

Significativa 

Esclarecimento de 

relações entre conceitos 

Instrução áudio-

tutorial bem planeada 

Pesquisa científica. 

Música ou arquitetura 

novas 

 Conferências ou a 

maioria das 

apresentações nos livros 

de texto 

Trabalho no 

laboratório escolar 

Maioria da 

“pesquisa” ou a 

produção intelectual 

rotineira 

Aprendizagem 

Memorística 

Contas de multiplicar Aplicação de 

fórmulas para 

resolver problemas 

Soluções por 

tentativa e erro 

 Aprendizagem 

Recetiva 

Aprendizagem por 

descoberta guiada 

(Orientada) 

Aprendizagem por 

Descoberta 

(Autónoma) 

Fonte: J. D. Novak, Teoría y práctica de la educación, Madrid, Alianza, 1982, p. 96. 

 

Não subvalorizando as demais, em todo o caso, é sobre a aprendizagem 

significativa que Ausubel coloca todo o seu enfoque. Ela distingue-se por duas 

características; a primeira é que os novos conhecimentos podem ser relacionados de um 

modo substantivo (e não arbitrário) com aqueles que o aluno já possui de antemão. A 

segunda é que este deve querer aprender
45

; o que, per si, pressupõe uma atitude ativa da 

sua parte face a um conhecimento que se vai tornar, exatamente, significativo ou, por 

outras palavras, estruturante. 

Mais do que contrapô-la à aprendizagem por descoberta, a grande dicotomia da 

aprendizagem significativa prende-se com a aprendizagem memorística. Esta última 

ocorre quando o aluno não faz intenções de integrar as novas informações com as 

antigas
46

. Por outras palavras, diríamos que a memorização se dá quando o aluno não se 

pretende esforçar para adquirir o conhecimento. 

Neste contexto, o autor chega mesmo a discernir sobre as causas pelas quais os 

alunos não conseguem aprender segundo uma aprendizagem por receção
47

. Em primeiro 

lugar está o uso prematuro de técnicas puramente verbais com alunos cognitivamente 

                                                           
45

 David P. Ausubel, op. cit., p. 56. 
46

 Ontoria, A. et al., Mapas conceptuais - uma técnica para aprender, Lisboa, Edições Asa, 1994, p. 11. 
47

 David P. Ausubel, op. cit., p. 109. 
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imaturos. Em seguida, está a apresentação arbitrária de factos isolados e sem princípios 

explicatórios e organizados. Isto leva a que haja um fracasso na capacidade de integrar 

os novos conhecimentos com materiais anteriormente apreendidos. Por fim, uma última 

falha reside no facto da avaliação só medir a habilidade dos estudantes em reproduzir 

quase ipsis verbis os conteúdos em contexto idêntico àquele em que foram apreendidos.  

Neste contexto, destacamos uma ressalva importante para o professor (em 

particular) e para o ensino (em geral) de uma aprendizagem memorística dita pelo 

próprio Ausubel. O problema «não é tanto que o aluno adote francamente uma técnica 

repetitiva, mas que se engane a si mesmo crendo que conseguiu captar realmente os 

significados exatos quando só adquiriu uma agregação confusa de verbalismos»
48

. 

Por fim, na defesa da sua teoria, Ausubel apresenta vários justificativos de 

eficácia da sua aprendizagem em relação à memorística. Desde logo, porque afeta o 

aluno nas suas três principais componentes: aquisição, retenção e recuperação de 

conhecimentos. Por outro lado, porque uma matéria significativa é mais fácil de ser 

apreendida do que por repetição e memorização; e, por fim, porque [como e depois de 

consolidada] a própria aprendizagem permanece no tempo
49

. 

 

 

3.3  Jerome Bruner 

No seguimento da teoria cognitivista de Piaget, também Jerome Bruner acredita 

que o individuo passa por várias etapas durante o seu desenvolvimento cognitivo. 

Elaborada na década de 1960, a sua teoria, ao contrário do psicólogo suíço, Bruner 

sugere que o desenvolvimento intelectual de um sujeito «não é uma sequência regular e 

infalível de acontecimentos»; ele é influenciado pelo seu contexto particular
50

. De igual 

modo, crê que a capacidade mental das crianças se vai desenvolvendo, passo a passo, 

mercê das suas aprendizagens anteriores
51

. 

Por outro lado, como resultante das conferências de Woods Hole, realizadas em 

1959, e coordenadas pelo próprio Bruner, surge, no ano seguinte, o seu livro O 
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 David P. Ausubel, op. cit., p. 113. 
49

 Ontoria, A. et al., op. cit., p. 14. 
50

 Jerome Bruner, O Processo da Educação, Lisboa, Edições 70, 1998, p. 55. 
51
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Processo da Educação. É ali que ele desenvolve alguns dos seus mais importantes 

postulados. 

Desde logo, o papel da estrutura na aprendizagem. Para o autor, a resposta às 

limitações dos alunos «está em fornecer aos alunos um conhecimento fundamental das 

disciplinas que vamos ensinar», isto é, «se a aprendizagem anterior tem como fim 

facilitar uma aprendizagem posterior, deve fazê-lo fornecendo um quadro geral, nos 

termos do qual as relações entre as coisas anterior e posteriormente conhecidas, se 

tornem o mais claras possível»
52

. 

O segundo tema será polémico. Relacionando-se com a disposição para a 

aprendizagem, Bruner acredita piamente que é possível «que qualquer disciplina poderá 

ser honesta e eficazmente ensinada, numa qualquer forma intelectual, a crianças em 

qualquer estádio de desenvolvimento»
53

. Ora, desta ideia despontam outras duas noções 

essenciais contidas em Bruner; a aprendizagem por descoberta e em espiral. 

Aqui, como diz Alberto Präss, «a Teoria da Aprendizagem por Descoberta fala 

do currículo em espiral, no qual deve organizar-se trabalhando periodicamente os 

mesmos conteúdos, cada vez com mais profundidade. A ideia é que os estudantes 

modifiquem continuamente as representações mentais que vêm construindo»
54

. Assim, 

não só os alunos recordam melhor aquilo que descobrem por eles próprios.  

Por fim, para Bruner, ao professor cabe orientar esta aprendizagem sob a forma 

de resolução de problemas. Esta abordagem terá sido bem-sucedida se «os 

conhecimentos adquiridos se [puderem] utilizar para lá da situação em que a 

aprendizagem ocorreu»
55

. 
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3.4  Lev Vygotsky 

Aquando da formação de professores, um dos nomes incontornáveis das teorias 

educacionais é, sem dúvida o de Lev Semenovich Vygotsky. Apesar de desaparecido 

relativamente cedo (aos 37 anos) deixou alguns postulados que vale a pena ter em conta 

na preparação teórica dos docentes. 

Um dos primeiros será a ligação entre o crescimento e a aprendizagem. Este, ao 

contrário de Piaget, acredita que é a aprendizagem que precede o desenvolvimento e 

não o contrário. Ela começaria, ainda antes da entrada na escola, pois «qualquer 

situação de aprendizado com a qual a criança de defronta na escola tem sempre alguma 

história prévia»
56

. Em boa verdade, dir-se-ia mesmo que «o desenvolvimento dos 

processos que finalmente resultam na formação de conceitos começa na fase mais 

precoce da infância»
57

. 

Por outro lado, a aprendizagem ocorre num âmbito de interação social com o 

meio e com os outros: «Em nossa concepção, a fala egocêntrica é um fenómeno de 

transição […] da actividade social e colectiva da criança para a sua actividade mais 

individualizada»
58

. O meio envolvente, não só influencia a criança nos níveis 

psicológico e cultural – «O pesquisador deve ter como objectivo a compreensão das 

relações intrínsecas entre as tarefas externas e a dinâmica do desenvolvimento, e deve 

considerar a formação de conceitos como uma função do crescimento social e cultural 

global do adolescente, que afecta não apenas o conteúdo, mas também o método do seu 

raciocínio»
59

.  

Ora, nesta tentativa de apreensão da realidade, quem serve de intermediário é a 

linguagem. Ela «pode ser um paradigma para o problema da relação entre aprendizado e 

desenvolvimento» pois «surge inicialmente como um meio de comunicação entre a 

criança e as pessoas em seu ambiente. Somente depois, quando da conversão em fala 

interior, ela vem a organizar o pensamento da criança, ou seja, torna-se uma função 

mental interna»
60

. Por outro lado, se toda a aprendizagem é a transformação dos dados 

                                                           
56

 L. S. Vygotsky, A formação social da mente – O Desenvolvimento dos Processos Psicológicos 

Superiores, 2ª edição, São Paulo, Martins Fontes, 1988, p. 94. 
57

 Id., Pensamento e Linguagem, 2ª edição, São Paulo, Martins Fontes, p. 49. 
58

 Id. ibid., p. 114. 
59

 Id. ibid., pp. 49-50. 
60

 L. S. Vygotsky, A formação social da mente – O Desenvolvimento dos Processos Psicológicos 

Superiores, 2ª edição, São Paulo, Martins Fontes, 1988, p. 101. 



Da Revolução Bolchevique à ditadura estalinista: Opções de ensino-aprendizagem 

26 
 

sensoriais em conceitos e relações de ideias, é na escola que eles ganham uma nova 

significação
61

. É ali, mercê de uma cooperação com os seus companheiros e em 

interação com o docente que os novos conhecimentos se tornam parte integrante e 

permanente do desenvolvimento da criança
62

. 

É assim que Vygotsky propõe um novo conceito, a Zona de Desenvolvimento 

Proximal. Ela pode ser entendida como «a distância entre o nível de desenvolvimento 

real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível 

de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a 

orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes»
63

.Yves 

Bertrand apresenta um exemplo muito sintomático deste postulado através do ensino de 

como jogar ténis
64

. 

No fundo, além de cooperativa, a aprendizagem é também indutiva; aprende-

se ao ver os outros a fazer: «As crianças podem imitar uma variedade de ações que vão 

muito além dos limites de suas próprias capacidades. Numa atitude coletiva sob a 

orientação de adultos, usando a imitação, as crianças são capazes de fazer muito mais 

coisas»
65

. Parecendo pouco, este fenómeno é importante. Aqui, o professor é mais um 

facilitador da aprendizagem.  

De facto, tendo em vista a persecução de uma interferência positiva na ZDP, «a 

actividade cognitiva dos alunos é no início regulada socialmente pelo professor (adulto 

mais capaz) num processo de interacção conjunta: a seguir é redefinido o problema e há 

um aumento gradual da responsabilidade do aluno sobre a actividade pretendida. 

Finalmente passa-se da regulação externa à auto-regulação, da resolução conjunta de 

problemas à resolução independente, pelo aluno, com o professor sempre presente, para 

interacções específicas»
66

. 
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3.5  Carl Rogers 

 Inserida na perspetiva humanista das teorias educacionais, o ponto de vista de 

Carl Rogers opõe-se ao ensino tradicional, magistral e excessivamente centrado no 

professor e na transmissão de conhecimentos. Ao invés, a tónica é colocada sobre o 

aluno. Para usufruir de todo o seu potencial urge destacar a sua personalidade e 

capacidade criativa face a experiências educativas que tenham sentido para ele, que o 

influenciem e, a partir daí, o transformem
67

. 

 Por outras palavras, para Rogers, a ideia de educação deve recentrar-se no 

aluno, nas suas expectativas, nos seus interesses e objetivos. De facto, segundo o 

próprio: «Outra intenção mais ampla do meu trabalho é o fato de desejar auxiliar o 

desenvolvimento de nosso mais precioso recurso natural - as mentes e os corações de 

nossas crianças e jovens. São a sua curiosidade, a sua avidez por aprender, a sua 

capacidade de efetuar escolhas difíceis e complexas que decidirão o futuro de nosso 

mundo»
68

. Este é um fator que nos parece importante. A força motriz da 

aprendizagem do aluno é, agora, a própria curiosidade. Ela seria motor e ignição do 

seu desenvolvimento. 

De facto, na perspetiva de Rogers, a aprendizagem passa por ser significativa, 

isto é, «mais do que uma acumulação de factos [ela] é uma aprendizagem que provoca 

uma modificação, quer seja no comportamento do indivíduo, na orientação futura 

que escolhe ou nas suas atitudes e personalidade»
69

. Não quer dizer que conhecer 

factos não seja importante – é-o, de facto – mas o paciente (na linguagem e na opinião 

do autor) aprenderá melhor dada situação se esta for apresentada sob a forma de uma 

problemática. Ora, desta perspetiva surgem várias consequências possíveis para a 

educação
70

. Desde logo, 

 Seria possível a qualquer aluno tomar contacto com qualquer problema e 

escolher qual deseja resolver. Partindo daqui, 
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 Yves Bertrand, op. cit., pp. 41-42. 
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 Carl Rogers, Liberdade de aprender em nossa década, Porto Alegre, Artes Médicas, 1985, p. 9. 
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 Idem, Tornar-se pessoa, Lisboa, Padrões Culturais, 2010, p. 324. 
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 Id. ibid., p. 331-335. 
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 A aprendizagem pode ser mais fácil se o professor for «congruente», isto 

é, se ele for realista consigo mesmo acerca das atitudes que toma; se for 

consciente das suas limitações e aceitá-las como parte de si. 

Este aspeto é interessante e – julgamos – importante, pois «o professor é uma 

pessoa, não a incarnação abstracta de uma exigência escolar ou um canal estéril através 

do qual o saber passa de geração em geração»
71

. Aqui, quiçá, o melhor seria «confessar 

as minhas próprias dúvidas, procurar esclarecer os meus enigmas, a fim de compreender 

melhor o significado actual da minha experiência»
72

. Daqui nasce o aspeto seguinte: 

 A aprendizagem significativa seria tanto mais fácil quanto o ensinante 

aceite e compreenda o aluno tal como ele é. Trata-se de se tentar colocar 

na pele do aprendiz para conhecer a sua dificuldade; «abandonar a minha 

própria atitude de defesa […] e tentar compreender como é que a outra 

pessoa encara e sente a sua própria experiência»
73

. Por outro lado, 

 Os estudantes que estejam em contacto real com os problemas da vida, 

do dia a dia querem crescer, aprender e descobrir. 

Ora, deste último tópico nasce a necessidade de «criar uma atmosfera na qual 

estudantes e professor se sintam livres para fazer novas descobertas sobre eles próprios 

e sobre o comportamento humano»
74

. Daqui se parte para a explicitação do papel que 

fica reservado ao professor.  

Tendo em conta o que foi dito, se é a curiosidade que guia o aluno na resolução 

de problemas que considera mais importante, o aluno é o agente da sua própria 

aprendizagem. Já o docente, sem deixar de ser relevante no processo de aprendizagem, 

ganha um papel mais secundário. De facto, «ensinar não é manter a ordem na sala, 

despejar fatos, fazer exames e dar notas. Ensinar é mais difícil do que aprender, porque 

o que o ensino exige é o seguinte: deixar aprender»
75

. 

Assim, mais do que um educador ex-cathedra, o docente é um facilitador de 

aprendizagens: «Posso agora voltar-me para uma atividade, uma resolução que me é 
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muito querida: facilitar a aprendizagem». Para o autor, «libertar a curiosidade 

intelectual das pessoas; permitir que todos possam tomar novos rumos a partir dos seus 

próprios interesses; libertar o espirito de investigação; colocar tudo em aberto; 

reconhecer que tudo está em movimento e em alteração – é, para mim, uma experiencia 

inolvidável»
76

. 

Por fim, um pormenor que diz bem do caráter humano da teoria de Carl Rogers e 

que poderá ser um conselho para todo o docente. Em todo este contexto, o bom 

professor não é (nem pode ser) aquela personagem fria e distante que debita 

conhecimentos, mas «deve ser uma pessoa realmente existente, realmente presente a 

seus alunos; é pelo contacto que se educa. Contacto é a palavra fundamental da 

educação»
77

. 

Aqui, à guisa de conclusão, relembramos que estes postulados que apresentámos 

visaram dar uma ideia de conjunto dos pressupostos teóricos que nos guiaram. A 

operacionalização dos mesmos estará presente mais adiante – na terceira parte do nosso 

trabalho – ao apresentarmos as nossas opções metodológicas, na descrição das aulas e 

nas nossas reflexões. 

 

4. Enquadramento Curricular 

Na sua totalidade, o Programa de História do Ensino Básico
78

 contém doze 

temas. Excetuando o último deles que é opcional, no 9º ano de escolaridade são 

lecionadas três grandes temáticas. São elas: A Europa e o Mundo no limiar do século 

XX, Da grande Depressão à Segunda Guerra Mundial e Do segundo pós-guerra aos 

anos oitenta. Por uma lógica de continuidade que julgamos ser necessária no ensino da 

História, na reunião de início de ano letivo na escola com o professor cooperante, foi-

nos autorizada a lecionação de dois subtemas do programa: o 9.2 e o 10.2. O primeiro 

intitula-se “A Revolução Soviética”.  
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Esta unidade, per si, divide-se em duas grandes linhas de força. A primeira trata 

de compreender como o agravamento dos antagonismos de caráter político-social e 

ideológico vividos na sociedade russa do início do século XX vão contribuir para a 

instauração dum clima revolucionário que culminará com a revolução bolchevique em 

outubro de 1917. No seguimento disto, um segundo aspeto abordará a resolução de um 

problema de unidade territorial e cultural herdado da monarquia e que marcará a história 

da Rússia e do mundo em geral: a criação, sob a forma de uma federação, de uma União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

O segundo subtema (ou unidade) tratado seria o 10.2, que porta o título de 

“Entre a Ditadura e a Democracia”. No entanto, lecionaríamos apenas a parte que trata 

da ditadura estalinista. Aqui, explicar-se-á como, após a sua elevação ao cargo de 

Secretário-Geral do Partido Comunista, José Estaline acaba por gerir a União Soviética 

com punho de ferro. Abordar-se-ão as questões de intimidação e de perseguição aos 

seus opositores políticos e ideológicos, dentro e fora do partido, e de como a economia 

soviética encontra um novo rumo, após o abandono da N.E.P., mas abraçando a 

coletivização agrária e uma planificação económica centralizada. 

Chegados a este ponto, cumpre-nos fazer novo anúncio. De facto, em virtude das 

nossas escolhas não serem lecionadas imediatamente uma a seguir à outra a explicitação 

detalhada dos seus conteúdos antecedentes, posteriores e intercalares, levaria, julgamos, 

imenso tempo e fastidiaria por certo, o leitor. Assim, faremos apenas uma 

contextualização breve de todas elas. 

Desde logo, antes da “Revolução Soviética” está todo o subtema 9.1 que trata da 

“Hegemonia e declínio da influência europeia” dos finais do século XIX ao período do 

pós-I Guerra Mundial. Aqui fala-se da partilha de África pelas potências europeias e do 

crescimento industrial e militar que, juntamente com o exacerbar do nacionalismo, 

eclodirá no primeiro grande conflito à escala mundial. 

Ora, a partir deste patamar introdutório à ditadura estalinista – a construção da 

União Soviética – encontram-se três subtemas que, em termos de aulas, podem – e 

acabariam efetivamente por – levar algum tempo a ser dados. Em todo o caso, os 

subtemas são os seguintes: Em primeiro lugar, o 9.3 aborda a timeline que vai desde a 

queda da monarquia portuguesa e a instauração da Primeira República à implementação 

da Ditadura Militar em 1926.  
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O segundo subtema intermédio trata a “Sociedade e cultura num mundo em 

mudança”. Fala-se aqui, sobretudo, nas transformações sociais e culturais que tiveram 

lugar entre o final do século XIX e os dois primeiros decénios do século XX – em 

particular, através do desenvolvimento da ciência e na inovação artística e literária 

ocorrida então.  

O último subtema que está entre as nossas aulas é o primeiro do tema 10 – Da 

grande Depressão à Segunda Guerra Mundial. Neste ponto são abordados conteúdos 

relacionados com a grande crise do capitalismo, o crash bolsista de 1929, e a 

intervenção do Estado na economia. 

Ora, tendo em conta que no ponto 10.2 apenas versaremos sobre a ditadura 

estalinista na União Soviética, os conteúdos seguintes assegurados pelo professor 

cooperante serão a explicitação dos outros regimes totalitários europeus (nazismo, 

fascismo e o Estado Novo em Portugal) e a grande temática da Segunda Guerra 

Mundial. 
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Quem não sabe o que é o mundo, tão-pouco sabe de si e onde se encontra. 

Marco Aurélio
79

 

(Imperador romano do século II) 
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1. Localização geográfica do concelho de Alcochete 

Situado na margem esquerda do rio Tejo, o concelho de Alcochete faz parte de 

uma série de treze edilidades que integram o distrito de Setúbal. Orlada pelo curso 

fluvial a Oeste e Noroeste, este concelho faz fronteira com outros municípios: o Montijo 

a Sudoeste; Palmela a Sul e a Este, e Benavente (já parte constituinte do distrito de 

Santarém) a Norte.  

Com apenas três freguesias – Alcochete, Samouco e S. Francisco – e dois 

lugares, o Passil e a Fonte da Senhora; o concelho possui, segundo os censos de 2011
80

, 

uma população residente de 17,569 habitantes distribuídos por uma área total de 128,5 

km
2
. Daqui resulta uma densidade populacional de 137 habitantes por quilómetro 

quadrado, o que é manifestamente pouco, quando comparado com outros concelhos da 

Área Metropolitana de Lisboa. 

 

  

Mapa 1 – Localização de Alcochete na AML Mapa 2 – Concelho de Alcochete 

Fonte: http://www.cm-alcochete.pt/pt/conteudos/localizacao+e+caracterizacao/localizacao/ 

 

Por outro lado, tendo em conta que as condições físicas e climáticas influenciam 

os locais de fixação das populações, achamos útil – dentro destes parâmetros – proceder 

a uma breve caracterização do território alcochetano. Assim sendo, no que diz respeito 

ao clima
81

, segundo a classificação de Köppen-Geiger, o concelho de Alcochete insere-

se numa zona de clima tipicamente mediterrânico temperado e húmido. Possui verões 

secos e invernos relativamente amenos, embora ocorra precipitação. Na primavera e no 
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outono, com o avançar dos dias, as temperaturas tendem a ficar, respetivamente, mais 

quentes e mais frias. 

Já em termos geológicos
82

, verificamos que o concelho é formado, sobretudo, 

por areias de tipo fluvial, caracterizadas como «Formação de Santa Marta» (PSM) 

características do período Pliocénico. De igual modo, existem uma série de depósitos de 

terraços fluviais (Qf) do Plistocénico, paralelas à linha de costa no sentido SO-NE. Por 

fim, do período Holocénico encontramos, ainda, vestígios de dunas (d), areias de praia 

(ap) e aluviões e/ou aterros (a), sendo estas últimas, marcas de fundos de vale largos e 

pouco profundos
83

. 

 

 

 

Figura 2 – O relevo geológico do concelho de Alcochete 

Fonte: Carta Geológica 34-D (Lisboa). Escala [1:50000], INETI, 2005. 

 

Daqui advém uma pequena curiosidade. Se bem que o topónimo parece advir do 

árabe, o seu significado é algo enigmático. Por um lado – ligando-se com o que 

referimos – tem um sentido geofísico. Frei João de Sousa diz que «Alcaxete […] he 

nome composto do nome verbal alcai o achado, e de xate a ovelha»
84

 significando 

achado da ovelha. Ora, segundo Viterbo, achado ou “achaada” é uma «planície, 

escampado ou terra baixa e plana»
85

. Já para os professores José Pedro Machado
86

 e 
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David Lopes
87

, o seu significado remete para os fornos de cal, vestígios arqueológicos 

que se sabia ali existirem e que as escavações voltaram a trazer à luz do dia
88

.  

 

 

 

2. História do concelho de Alcochete: do Neolítico ao século XX 

Tendo em conta o que vimos contando, sabe-se que o concelho de Alcochete já 

encontra vestígios de ocupação humana muito antes da chegada dos romanos à 

Península Ibérica. De facto, em vários pontos do seu território se podem vislumbrar 

estações arqueológicas que testemunham artefactos que recuam a períodos tão distantes 

no tempo como o Neolítico ou os Paleolíticos Médio e Inferior
89

. De igual modo, se 

visitarmos a herdade de Rio Frio, encontramos uma unidade de produção de ânforas, 

pertencente já aos séculos I e V, períodos de domínio romano
90

. 

Por seu lado, com a queda do Império Romano no século V, os povos bárbaros 

tomam conta da Península Ibérica. Este domínio dura até ao ano de 711, data em que 

Tariq b. Ziyad – por ordem de Musa ben Nusayr, governador da Ifriqiya, na atual 

Tunísia – avança para a conquista da península. Derrotando o rei Rodrigo na Batalha de 

Guadalete, o domínio muçulmano cobre a Hispânia. Ora, beneficiando da sua 

localização estratégica junto do Tejo e da facilidade de comunicação com Lisboa, é 

provável que Alcochete tenha sido fundada por volta do ano de 714. É nessa altura 

(entre 714 e 716) que ‘Abd al-Aziz [ben Musa, filho do sobredito Musa ben Nusayr] 

conquista grande parte do ocidente peninsular – incluindo as cidades de Beja, Mértola e 

Ossónoba
91

. 

Após a conquista de Lisboa por D. Afonso Henriques em 1147, é muito provável 

que a população árabe de Alcochete tenha fugido. A sua primeira carta de foral é de D. 
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Sancho I, rei que converte a antiga mesquita em igreja
92

. Com a Reconquista, Alcochete 

passa para o domínio da Ordem Militar de Santiago, cuja sede se fixara em Palmela. 

Deste período chegaram até nós o portal da antiga Igreja de Santa Maria da Sabonha 

(freguesia de S. Francisco), e algumas imagens religiosas descobertas por escavações 

arqueológicas nas imediações
93

.  

  

Figura 3 – D. Manuel I 

Fonte: http://www.cm-

alcochete.pt/pt/conteudos/historias+tradicao/d+

manuel+i/ 

Figura 4 – Foral de Alcochete 

Fonte: http://www.cm-

alcochete.pt/pt/conteudos/historias+tradicao/atribuicao

+de+foral/ 

 

Integrada na região do Riba Tejo – ligação ainda muito lembrada pelos 

habitantes locais e manifestada nas suas tradições culturais – que se estendia desde a 

ribeira das Enguias até ao rio Coina, Alcochete foi sempre alvo da preferência dos 

monarcas portugueses. De facto, não só para fugir aos ares apestados da capital
94

, mas 

também pela fartura de caça que possuía, Alcochete foi-se tornando um lugar de 

repouso da corte, sobretudo para monarcas como D. João I ou D. João II
95

. No entanto, 

o maior destaque surge após ali se fixar o Infante D. Fernando – Duque de Beja e irmão 

de D. Afonso V.  

Graças à mercê real, Alcochete obtém vários privilégios que culminam com a 

sua elevação a vila. É em 1515, por concessão de D. Manuel I, que ali nasceu «hua 

quinta feira derradeiro dia de MAIO, do anno do Senhor de mil, & quatro çentos, & 
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sessenta, & noue anos, dia em que entam caiho ha solemne festa do corpo de DEOS
96

», 

que Alcochete recebe carta de foral, marco que consolidará o seu crescimento e 

importância. 

Inserido numa região onde se destacam a produção de vinho, madeira e sal, 

recursos que potenciaram o estabelecimento de vários povoados ribeirinhos na margem 

esquerda do Tejo já desde o século XIII o concelho de Alcochete vê aumentar 

significativamente a sua população entre os séculos XVI e XVIII. De facto, em 1712, o 

padre Carvalho da Costa conta em Alcochete «quatrocentos vizinhos [enquanto que 

existe] no lugar do Samouco hua freguesia, Curado anexo à Igreja da Villa de Alcochete 

[…] tem este lugar sessenta vizinhos»
97

. 

No século seguinte prossegue o abastecimento da capital em barcos vindos de 

Alcochete carregados destes recursos. Porém, com o advento do caminho de ferro e o 

incremento rodoviário, estas atividades de navegação fluvial, pesca e salicultura tornam 

o concelho predominantemente rural e mais isolado – facto que só foi, de algum modo, 

atenuado já em meados do século XX com o surgimento das secas de bacalhau, uma 

fábrica de cortiça e da fábrica de pneus Firestone – entretanto demolida para dar lugar 

ao outlet Freeport
98

. 

 

2.1 O crescimento demográfico atual 

Às portas do terceiro milénio, com o advento da Expo’98 em Lisboa, a situação 

altera-se e Alcochete parece ganhar um novo fulgor. Outrora terra distante dos centros 

decisórios, com a construção da ponte Vasco da Gama e a melhoria nas acessibilidades 
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viárias, que ligam o concelho ao resto da Área Metropolitana de Lisboa
99

, os 

alcochetanos passam a ficar a cerca de 20 km de Lisboa e a trinta da capital de distrito.  

Isto traz consigo um aumento na população concelhia. Longe dos números de 

outros municípios da península de Setúbal, o seu crescimento – como se pode verificar 

no gráfico seguinte – é lento mas estável. Dos 10.169 habitantes que nos indicavam os 

censos de 1991, registamos um crescimento para 13.010 em 2001 – já depois da 

conclusão da ponte – e daí para os já referidos 17.569 habitantes em 2011. 
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Gráfico 1 – Evolução populacional do concelho e freguesias de Alcochete 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; Censos de 1991, 2001 e 2011. 

 

Deste gráfico podemos perceber que existe uma grande discrepância na 

ocupação do território. É, sobretudo na freguesia de Alcochete, que se concentra a 

grande maioria da população e serviços
100

. De facto, com toda esta nova centralidade, 
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 Através da Ponte Vasco da Gama, é possível um acesso rápido à auto-estrada do Norte (A1). Mediante 

o uso da A12, o habitante de Alcochete chega melhor e mais rapidamente a Setúbal e pode, então tomar a 

auto-estrada do Sul (A2) em direcção ao Alentejo e ao Algarve. 
100

 Cf. Plural, “REDE URBANA | Hierarquia de Centros Urbanos”, In Revisão do PDM, Alcochete – 

Fase 1 – Análise e Diagnóstico [Em linha]. [s.l.]: Câmara Municipal de Alcochete, 2007. [Consult. 25 

Jun. 2014]. Disponível em WWW:URL:http://www.cm-alcochete.pt/NR/rdonlyres/FEC43655-E27A-
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verifica-se um incremento no setor terciário, com a criação de certas infraestruturas que 

começam a dar visibilidade ao concelho, a providenciar emprego e a fixar novos 

estratos populacionais. São disto exemplos a inauguração do centro comercial Freeport 

em 2004 e criação da Academia do Sporting Clube de Portugal, que traz muitos jovens 

às escolas do concelho. 

 

3. A Escola e a Turma 

3.1 Caracterização da Escola 

 

Antes de mais, não é nossa vontade elaborar aqui um rol enumerando as virtudes e 

as deficiências da escola onde exercemos a nossa observação e prática letiva. No 

entanto, por uma questão de exatidão e lealdade para com o leitor, tentaremos 

apresentar o mais sumariamente alguns elementos que caracterizaram o espaço escolar 

onde nos movimentámos durante estes dois anos letivos. 

Situada na Avenida da Restauração, em plena freguesia de Alcochete – a poucos 

metros da Escola Secundária de Alcochete e da zona ribeirinha, um dos ex-libris da vila 

– está a Escola Básica 2,3 El-Rei D. Manuel I. Pelo facto de ser a única no município 

que abrange o 2º e o 3º Ciclos do Ensino Básico, ela não só acolhe todos os alunos do 

concelho de Alcochete (aglomerado urbano e rural), como outros ainda vindos de 

municípios vizinhos como o Montijo. Nota de destaque ainda, para a parceria com a 

Academia do Sporting Clube de Portugal, que permite aos jovens jogadores do clube 

poderem estudar nesta escola. 

 Ainda que legislativamente só nasça em janeiro de 1970, a criação da Escola 

Básica 2,3 El-Rei D. Manuel I remonta a dezembro do ano anterior. Reconhecendo a 

vantagem de «dotar o concelho de Alcochete com um estabelecimento de ensino 

público que proporcione a formação geral necessária à sequência de estudos», o então 

Ministro da Educação Nacional, Prof. José Hermano Saraiva, oficializa a criação da 

denominada «Escola Preparatória de El-Rei D. Manuel I»
101

. No entanto, por culpa de 
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 AIPD, Subsídios para a história da Escola Preparatória de El-Rei D. Manuel I [Em linha]. [s.l., s.e., 

s.d.]: [Consult. 29 Dez. 2012]. Disponível em WWW:URL:http://www.aipd.pt/centro-de-

documentacaoxmalcochete-na-historiaxm/historia/183-subsidios-para-historia-da-escola-preparatoria-del-

rei-d-manuel-i. 
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uma remodelação ministerial, esta Portaria nº 69/70 só acaba publicada a 28 de janeiro 

de 1970, assinada já pelo sucessor, o Prof. José Veiga Simão
102

.  

 

  

Figura 5 – Escola Básica 2,3 El-Rei D. 

Manuel I 

Fonte: apeedommanuel1.blogspot.com 

Figura 6 – Planta da Escola Básica 2,3 El-Rei D. 

Manuel I 

Fonte: http://www.avealcochete.pt/instalacoes.php 

 

Em termos de espaços escolares, além de um espaço exterior com portaria, esta 

escola possui quatro pavilhões que contêm as salas de aula. Ali, algumas das salas estão 

dotadas de funcionalidades próprias para as disciplinas de caráter tecnológico, 

laboratorial e artístico. Por outro lado, possui um bloco polivalente onde se encontram 

vários serviços; são eles: uma Secretaria; o Gabinete da Direção da Escola; um Centro 

de Recursos; uma Sala de Professores (situada no primeiro andar); uma Papelaria; uma 

Reprografia; uma Sala para atendimento aos Encarregados de Educação; uma Sala de 

Convívio; um PBX; SASE; um Refeitório; um Bar; um Gabinete Médico; uma Sala de 

Rádio, Sala de Música; casas-de-banho para os alunos e uma arrecadação de produtos 

de limpeza e de papelaria.  

Por outro lado, contidos num placard informativo que acompanha a entrada do 

bloco principal da escola ao centro de recursos educativos (biblioteca) podemos 

observar os vários clubes e projetos existentes neste estabelecimento de ensino no ano 

letivo de 2013/2014. Assim sendo, a Escola Básica 2,3 El-Rei D. Manuel I, acolhe, por 

exemplo, com os Clubes de Teatro, Música, e o Clube de Práticas e Contextos de 

Música Portuguesa, o “Ativo e Saudável”, o Clube de História e Geografia de Portugal, 
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o “Criativos e Solidários”, o Clube de Ciência e Tecnologia, e as Oficinas do Livro e de 

Banda Desenhada e Ilustração. 

 

3.2  Da necessidade de transformações 

Por conhecermos escolas semelhantes, dois elementos que reconhecemos 

prontamente ao chegar à escola foram a sua relativa antiguidade e a noção de que não 

possuiriam salas muito grandes. Interrogámo-nos então, até que ponto é que isto seria 

verdade. Porém, as primeiras informações que recebemos foram, de facto, sobre a sua 

vetustez e capacidade. À data da sua conclusão, em 1984 – após quase década e meia de 

instalações provisórias – a Escola Básica 2,3 El-Rei D. Manuel I estava capacitada para 

receber trinta turmas – o que daria para cerca de 600 alunos. 

 

Quadro 2 – Caracterização da Oferta – Instalações – Escola Básica 2º e 3º Ciclo e Escola 

Secundária do Concelho de Alcochete     Fonte: Carta Educativa do Município de Alcochete, p. 77. 

 

No entanto, ao fim de dois anos letivos passados na escola verificámos que o 

quadro geral era bem diferente daquele inicialmente planeado. Segundo dados 

fornecidos pelo professor cooperante de História enquanto em 2012/2013 existiam na 

escola El-Rei D. Manuel I 1032 alunos distribuídos por 44 turmas, no ano seguinte o 

rácio aumentaria para 1094 alunos e 55 turmas. Note-se que este pormenor de excesso 

de alunos não é nem era novo. De facto, já merecera um reparo da Inspeção-Geral da 

Educação em 2009
103

. Ora, para tentar combater este fenómeno, soubemos igualmente 
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que, como situação extraordinária, algumas turmas acabaram, entretanto, por ser 

deslocadas para a Escola Secundária 

Não obstante, e em situação inversa, o número de professores diminuiu. Se, em 

termos de Agrupamento, existiam 184 docentes em 2012/2013 (sendo que desses, 92 

eram da escola básica), esse indicador desceu para os 171 docentes em 2013/2014. Tudo 

isto contribuirá, certamente, para uma situação deveras preocupante, com naturais 

sobrecargas e um maior desgaste no próprio corpo docente. 

 

3.3  Obstáculos institucionais 

De igual modo, ao longo das nossas idas à escola, fomo-nos apercebendo de 

outras situações que em muito afetam, tanto a prática lectiva dos professores, a 

aprendizagem dos alunos e dos mestrandos em estágio.  

Desde o primeiro instante em que chegámos, em finais de 2012, achámo-nos 

perante uma escola a arcar com todo o peso inerente à transferência da sede de 

Agrupamento de Escolas de Alcochete para a Escola Secundária de Alcochete. Com 

esta passagem de testemunho, os principais documentos orientadores da ação escolar e 

de tomada de resoluções – Regulamento Interno e, sobretudo, o Projeto Educativo – que 

estiveram em vigor no triénio 2009-2012, deveriam ter sido reformulados. No entanto, 

até ao presente, não nos chegou a informação que algum deles tivesse sido, de facto, 

aprovado e implementado. Isto não só é estranho, como mostra que, na prática, o 

Agrupamento está em falta com um dos requisitos do contrato de autonomia das 

escolas: a alínea b do artigo 6.º da Portaria n.º 265/2012 de 30 agosto
104

. 

Por outro lado, temos o problema do acesso à informação. Enquanto se manteve 

ativo
105

, o vetusto website do “Agrupamento de Escolas El-Rei D. Manuel I” ainda 

serviu como fonte aos alunos estagiários para dados e documentação (ainda que caduca) 

sobre a escola El-Rei D. Manuel I. Porém, no renovado website do “Agrupamento de 

Escolas de Alcochete”, a situação não é melhor, onde muitos menus estão ainda fase de 

manutenção
106

. Todos estes constrangimentos não só impedem a consulta de quaisquer 
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informações atualizadas e pertinentes sobre a escola El-Rei D. Manuel I – e em geral 

sobre o Agrupamento – enquanto parte importante e integrante da rede educativa e do 

próprio concelho de Alcochete. No que nos diz respeito, esta vicissitude só foi 

ultrapassada graças à extrema generosidade e diligência dos professores cooperantes, a 

quem agradecemos enormemente. 

 

3.4  Condicionantes físicos 

Muitos dos casos não são novos; a associação de pais já dando o alerta desde 

2010
107

. Outros, apesar de já terem sido relatados por Maria Isabel Carrilho
108

 – cuja 

prática letiva incidiu, precisamente, na mesma escola – não podemos também deixar de 

os mencionar, pois a sua influência também se refletiu durante a nossa permanência 

naquele estabelecimento de ensino. 

  

Imagem 1 – A exiguidade das salas de aula 

Fonte: Própria 

Imagem 2 – Os corredores e o excesso de luz 

Fonte: Própria 

Logo nas primeiras observações de aula, deparámo-nos com a exiguidade de 

certas salas
109

 – que mal chegando para acomodar todos os alunos – chegava-se ao 

ponto de se terem carteiras a dois palmos do quadro – o que é um entrave para a 

                                                                                                                                                                          
escolas) e o ponto 1 do Artigo 51º da Lei n.º 51/2012, de 05 de Setembro (divulgação do regulamento 

interno da escola). 
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circulação do próprio docente. Por outro lado, a conceção de tipo escandinavo da escola 

– com largas e grandes janelas e de portas envidraçadas para permitir o máximo de 

luminosidade – aliada à falta de muitas das fitas verticais que serviriam de estores (e 

obstáculo ao sol), dificultam imenso todas e quaisquer atividades baseadas sistemas 

informáticos e audiovisuais.  

Não obstante, a conceção quadrangular dos pavilhões faz com que exista um 

pátio interior comum a várias salas no centro dos mesmos. Nos dias mais solarengos, 

mercê das janelas e portas envidraçadas que para ele se abrem, a luz reflete no dito pátio 

e reentra nas salas, reduzindo em muito a visibilidade. Por fim, algo também sui generis 

é a existência de portas entre salas. Isto leva a que por vezes, em plena aula, possam 

irromper outros professores, em trânsito para a sua própria sala. 

Finalmente, no que concerne aos 

elementos exteriores, temos como 

elemento caracterizador, as placas de 

fibrocimento ligam os blocos entre si. 

Muito utilizado na década de 1980, ele é 

composto a cerca de 10 a 20% por uma 

fibra mineral chamada amianto
110

. 

Estudos feitos a partir da segunda metade 

do século XX, revelaram que «todas as 

variedades de amianto são, afinal, agentes 

cancerígenos e que a exposição às suas fibras pode causar doenças graves
111

. Assim, 

surgiram diretivas europeias no que diz respeito à proteção dos trabalhadores (Diretiva 

n.º 83/477/CEE) e à proibição e remoção de produtos com amianto (Diretiva n.º 

2003/18/CE) que deveriam ser transpostas para a ordem jurídica interna
112

. 
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Imagem 3 – Placas de fibrocimento 

Fonte: Própria 

http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/AreasCientificas/SaudeAmbiental/Documents/amianto_site_2.pdf
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Quadro 3 – Quadro resumo de edifícios, instalações e equipamentos públicos que contêm amianto 

na sua construção      Fonte: Governo de Portugal (adaptado) 

Porém, em Portugal, a demora na aplicação destas medidas ainda causa bastante 

estranheza. Só passados dez anos da entrada em vigor da dita Diretiva n.º 2003/18/CE, e 

depois de bastante insistência por parte de vários organismos e entidades estatais
113

 - 

incluindo a apresentação de uma queixa em Bruxelas por parte da Federação Nacional 

de Professores (FENPROF)
114

 – é que o Governo apresentou a lista completa dos 

edifícios públicos contendo amianto. Dentro das edificações que, presumivelmente 

possuem este material tóxico, constatamos que a escola onde realizámos a nossa prática 

letiva supervisionada é, de facto, uma das sinalizadas como presuntivamente 

possuidoras de amianto entre os seus materiais de construção
115

. Só por si isto é um 

facto preocupante. 

Por outro lado, logo após a publicação desta lista, o governo declarou que os 

2015 edificados que possuem este material cancerígeno serão submetidos a análise para 

determinar quais «devem ser “apenas sujeitos a ações regulares de monitorização” e 

aqueles que devem “ser submetidos a novas análises no sentido ou de confirmar as 

informações já recolhidas ou determinar a necessidade de realizar eventuais ações 
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corretivas”»
116

. Perguntamo-nos, então, em qual dos nichos estará a escola e, caso se 

confirme a necessidade de intervenções, quanto tempo isso demorará. 

 

3.5  Que soluções? 

Tendo em conta o que dissemos, pedindo emprestados os jargões clínicos e 

estéticos, perguntamo-nos se, com todas estas carências, a Escola Básica 2,3 El-Rei D. 

Manuel I não estará a precisar de uma reanimação completa de base, ao invés de 

pequenos face-liftings pontuais. Em todo o caso, a Carta Educativa de Alcochete chegou 

a elaborar três cenários de intervenção no parque escolar concelhio. Como podemos ver 

pelo quadro seguinte, apenas o último não contempla qualquer ação na escola básica. 

 

Quadro 4 – Estimativa dos investimentos por cenário 

Fonte: adaptado da Carta Educativa do Município de Alcochete, p. 140. 

 

Ora, recuando algumas páginas no mesmo documento, encontramos descrita a 

solução que vigora hoje em dia e a respetiva justificação. Dada a incapacidade de 

financiamento governamental não só não se registam obras na escola básica, como se 

fazem transitar turmas para a escola secundária – que passaria a ser, como o é hoje, a 

sede de agrupamento vertical – como um modo a, não só «ultrapassar a situação de 
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ruptura da actual EB 2,3 El-Rei D. Manuel I» como a «aumentar e melhorar a qualidade 

da oferta na educação…»
117

. Perante isto, impõe-se a pergunta: o que fazer? 

A resposta a esta pergunta parece ter-nos surgido, precisamente, aquando duma 

das nossas últimas idas à escola. Ali, em finais de junho de 2014, deparámo-nos com os 

efeitos de uma iniciativa ocorrida pouco tempo antes: o projeto “Vamos Todos Renovar 

a Escola”.  

Conscientes da falta de capacidade 

do poder central, e tendo em conta que «a 

escola constitui um local onde os jovens 

passam a maior parte das horas do seu dia, 

[e que, apesar disso] as condições de que 

os nossos alunos dispõem para aprender e 

realizar as suas atividades 

extracurriculares não são as melhores»
118

, 

a Associação para a Inovação, Promoção 

e Desenvolvimento (AIPD) aliou-se, ao 

Agrupamento de Escolas de Alcochete e à 

Associação de Pais da Escola Básica El-Rei D. Manuel I numa tentativa de melhorar 

«as condições físicas e técnico-pedagógicas»
119

 dos estabelecimentos de ensino em 

Alcochete. 

Assim, entre os próprios pais e encarregados de educação foi criada uma task-

force de técnicos que, depois de identificar todas as deficiências existentes no recinto 

escolar, passaria à sensibilização (não só da comunidade educativa em particular como) 

da sociedade civil e à angariação de fundos para a persecução da obra.  
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Imagem 5 – Outdoor da iniciativa “Vamos 

Todos Renovar a Escola”     Fonte: Própria 
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Foi precisamente o que sucedeu no 

dia 5 de abril de 2014. Ali, no recinto da 

escola, por entre várias atividades, foram 

apresentados os primeiros resultados do 

projeto “Vamos Todos Renovar a Escola”. 

Contando com o apoio de várias empresas 

e entidades, numa primeira fase foram 

renovadas as salas de atendimento aos 

pais e a papelaria/reprografia.
120

  

 

 

3.6  O professor cooperante 

Com 52 anos de idade e 25 de serviço, o professor Eurico Sequeira é licenciado 

em História (Ramo Educacional) pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

É docente do quadro de agrupamento – em Alcochete – desde 1990 até à atualidade, 

tendo já exercido funções na Região Autónoma da Madeira. Entre os vários cargos que 

ocupou, destacamos os mais recentes: coordenador do ensino recorrente e Educação e 

Formação de Adultos (2009/2012), membro do secretariado de exames (de 2002 a 

2013) e membro do Gabinete de Disciplina (2011/2014) onde colabora na instrução e 

elaboração de processos de averiguação e disciplinares. 

Por outro lado, além de uma grande experiência com turmas de ensino 

vocacional, profissional e recorrente, o professor cooperante foi ainda responsável por 

várias recriações históricas no concelho de Alcochete – como a Feira Quinhentista, a 

Entrada Régia na Vila de Alcochete e o Almoço medieval – que contam regularmente 

com a participação de várias centenas de alunos desde o primeiro ao 12º ano de 

escolaridade e membro da comissão organizadora executiva da Feira de Clubes e 

Projetos; evento ao qual os alunos estagiários puderam assistir no ano letivo anterior. 

Uma última nota de destaque para a coautoria – juntamente com o também professor 
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Imagem 6 – Exemplo de sala remodelada pelo 

projeto “Vamos Todos Renovar a Escola” 

Fonte: Própria 
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cooperante de Geografia Arlindo Fragoso – na criação de um Manual e Caderno de 

Atividades de História e Geografia de Portugal
121

. 

 

3.7  Caracterização geral da turma 9º G 

Antes de mais, cremos ser importante mencionar que, para a elaboração do perfil 

geral da turma na qual exercemos a nossa prática letiva supervisionada, contribuíram 

duas fontes: os dados que o professor cooperante – através das suas diligências junto do 

diretor de turma – gentilmente nos fez chegar; e informações recolhidas junto de duas 

reuniões de conselho de turma às quais, com o devido consentimento e autorização, 

pudemos assistir ao longo do ano letivo. 

Assim sendo, verificamos que esta turma é composta por vinte e três elementos; 

treze são rapazes e dez são raparigas. Destes, apenas uma aluna é de nacionalidade 

romena sendo os restantes possuem nacionalidade portuguesa. Mesmo existindo duas 

alunas com idade superior à generalidade dos restantes – uma com quinze e outra com 

dezassete – a média de idades rondava, no início do ano letivo, os catorze anos.  

  

Gráfico 2 – Distribuição da turma por sexos Gráfico 3 – Idade dos alunos da turma 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Alcochete – Caracterização da Turma (adaptado pelo mestrando) 

 

Por outro lado, a turma possui três alunas repetentes e dois alunos com 

Necessidades Educativas Especiais. Destes dois últimos, soubemos numa reunião de 
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conselho de turma que um deles possui síndrome de Asperger. O outro, embora ainda 

possua dificuldades na escrita, verificou uma notável melhoria nas suas atitudes e 

comportamentos desde o 7º ano. Segundo o que o cooperante nos informou, nessa 

altura, após evitar que o aluno agredisse um colega com uma cadeira em plena sala de 

aula, num impulso descontrolado, o aluno acabou por agredir o próprio professor 

cooperante. No entanto, em virtude da toma de medicação específica, o aluno fez 

enormes avanços. Pelo que pudemos observar durante as aulas (e até fora delas) este 

revelou-se interessado e muito amigável. 

No que diz respeito ao nível de conhecimentos, esta é considerada pelo 

cooperante como a melhor turma do 9º ano. Um dos grandes fatores que contribui para 

isto é o cuidado dos pais em seguir o percurso escolar dos filhos. Dos dados que 

obtivemos, vemos que dezasseis deles declaram acompanhar sempre os estudos dos 

educandos e sete acompanham às vezes. Por seu lado, a situação laboral e académica 

também ajuda. Entre todos, apenas os pais de dois alunos estão desempregados, e onze 

deles possuem habilitações literárias iguais ou superiores ao ensino secundário. 

  

Gráfico 4 – Percentagem de alunos com 

ajuda/apoio nos estudos 

Gráfico 5 – Habilitações literárias dos 

encarregados de educação 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Alcochete – Caracterização da Turma (adaptado pelo mestrando) 

 

Numa turma em que todos os alunos possuem computador em casa e mais de 

metade gosta de estudar, existe um dado que foi abordado em conselho de turma e que 

se nos afigura como bastante pertinente. De facto, em vinte e três alunos, dezoito (!) 
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estão inscritos em centros de explicações. Por um lado, este facto ajuda a explicar algum 

alheamento – que existiu tanto nas aulas observadas como lecionadas – e que foi foco 

de problemas disciplinares noutras disciplinas. 

 

3.8  As reuniões de conselho de turma 

 Como suplemento da nossa aprendizagem, tivemos a possibilidade de participar 

em duas reuniões de conselho de turma no que diz respeito à turma do 9ºG. Assistidos 

pelo professor cooperante Eurico Sequeira tivemos a companhia da também professora 

estagiária Telma Lopes. 

 A primeira delas teve lugar no dia 11 de novembro de 2013 pelas 18.30h e foi 

considerada a mais rica, por nela terem surgido muitas informações – algumas delas 

inclusivamente alarmantes. Assim, participaram na dita reunião todos os professores da 

turma incluindo a professora de Português Olívia Silva que tinha o cargo de secretária e 

o Diretor de Turma, o Professor António Dias, docente de Ciências. De igual modo, 

estiveram presentes o delegado da turma e a representante dos encarregados de 

educação, a mãe da aluna nº 2. 

 Tal como alegámos anteriormente – e encontramos em anexo – procedeu-se à 

caracterização da turma
122

. Ela possui vinte e três elementos, repartidos entre 13 

raparigas e dez rapazes, sendo que a média de idades está nos catorze anos. Aqui, 

dezassete dos vinte e três encarregados de educação acompanham o percurso escolar 

dos filhos e estão interessados. De todos, apenas dois estão desempregados. 

 O pormenor, quiçá, mais interessante prende-se com o facto de dezoito dos 

alunos possuírem apoio ao estudo, nomeadamente em centros de explicações. Além da 

enorme carga letiva, como passam muito tempo nestes centros, o único local de 

brincadeira é na escola e a aula sacrificada é a de Físico-Química, onde já contam com 

cinco faltas disciplinares com participação – facto que é deveras preocupante. Aqui, o 

conselho dado à professora foi o de ameaçar enviar um recado para os pais. 

 Por outro lado, esta excessiva dependência das explicações leva a que – como 

veremos adiante – nas aulas, os alunos estejam como que amorfos e não executam os 
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trabalhos que são pedidos de uma forma autónoma e independente. Aqui (imagine-se!) 

acabam por trazer para a escola os trabalhos já feitos nas explicações e depois não os 

conseguem explicar ou demonstrar. 

 Por outro lado, esta é uma turma considerada como imatura, «que parou algures 

entre o 7º e o 8º ano». Aqui destacam-se as raparigas que, estando na mudança para a 

adolescência, se distraem muito em plenas aulas, umas vezes a observar os jogadores do 

Sporting Clube de Portugal presentes na escola, outras vezes com muitos risinhos e 

cochichos entre si acabam por perturbar a aula. Um outro aspeto importante é que 

existem alguns alunos muito bons e outros muito maus, o que resulta nuns a acabarem 

por fazer o trabalho dos outros. 

Desta sessão, soube-se também que existem dois alunos com Necessidades 

Educativas Especiais. Deles, o aluno nº 18 registou uma grande progressão no seu 

comportamento, em virtude tomar a medicação que lhe controla o comportamento. Está 

sendo acompanhado pela psicóloga da escola. O outro elemento é o nº 22 que possui 

Síndrome de Asperger e que, tal como o anterior, possui alguma adequação curricular. 

A segunda reunião de conselho de turma ocorreu já no final do 1º período 

lectivo, no dia 18 de dezembro
123

, na sala A6, pelas 15h da tarde e versou sobretudo a 

avaliação e comportamento da turma. Aqui, das notas que retirámos, verificamos que a 

turma possui faltas disciplinares a Físico-Química, Geografia e Formação Cívica, e 

ainda algumas advertências. Assim, o seu comportamento é nada mais, nada menos que 

insatisfatório. 

 Aqui foram destacados positivamente os alunos nº 2, 5, 8, 11 e 18. Em sentido 

contrário receberam um destaque negativo os alunos nº 13, 14, 20 e 21. As medidas de 

recuperação aos alunos com Necessidades Educativas Especiais já foram efetuadas, 

realçando-se, em termos de atividades, a realização de um torneio interturmas de futebol 

e a visita à Sinagoga de Lisboa no âmbito da disciplina de Educação Moral e Religiosa 

Católica. 

 Por fim, decidiu-se a aplicação de medidas disciplinares e punitivas ao aluno nº 

22, que foi acusado de injúrias gravíssimas ao professor de Geografia. Um último 

aspeto de destaque prendeu-se com o facto de, após a demostração de algum desagrado 
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por parte dos professores face à apatia generalizada dos alunos nas aulas, o professor 

cooperante Eurico Sequeira protestou energicamente «com a escola» na pessoa dos 

professores, pois, há dois anos atrás decidiram dar demasiado peso aos testes e depois 

«não admira que os alunos se lixem para as aulas». 
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Filipe, acorrendo, ouviu o etíope a ler o profeta Isaías e perguntou-lhe: «Compreendes, 

verdadeiramente, o que estás a ler?»  Respondeu ele: «E como poderei compreender, 

sem alguém que me oriente?» 

Act 8, 30-31. 

 

 

Le vrai bonheur consiste à faire des heureux. 

Stanisław Leszczyński
124

  

(Rei da Polónia, Duque da Lorena e de Bar) 
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1. Reuniões e escolha de temáticas 

Ao ler o Despacho n.º 8322/2011, publicado no Diário da República, 2.ª 

série - N.º 115 - 16 de junho de 2011, percebemos que na preparação profissional para a 

docência se dá um «especial valor à área de iniciação à prática profissional consagrando 

à prática de ensino supervisionada, como o momento privilegiado e insubstituível, de 

aplicação dos conhecimentos, capacidades, competências e atitudes ao contexto real das 

situações concretas da sala de aula (…)». 

Ora, para que isto aconteça, uma das estratégias mais eficazes será a manutenção 

de um contacto periódico com o(s) professor(es) cooperante(s) tendo em vista não só a 

escolha das temáticas a lecionar nas escolas neste segundo ano de Mestrado em Ensino 

da História e Geografia, como a existência de debates e verificações prévias dos 

conteúdos científicos e programáticos a dar em cada sessão. 

Assim, das dezassete vezes em que marcámos presença na escola em Alcochete, 

onze tiveram como causa a preparação de aulas, o debate sobre estratégias pedagógicas 

e utilizar e a gestão de documentação e recursos a apresentar aos alunos
125

. Muitas delas 

ocorreram no mesmo dia da lecionação de aula, em virtude de se debater a lição 

seguinte que tinha lugar, precisamente, no dia subsequente. 

Já no que à observância de aulas diz respeito, assistimos a seis sessões 

asseguradas pelo professor cooperante, às terças e quartas-feiras de outubro, durante três 

semanas; do dia 1 ao dia 16. Elas tiveram como motivo compreender a dinâmica letiva 

empregue pelo professor, assim como retirar algumas considerações e estratégias úteis 

para a nossa própria lecionação. No entanto, optámos por não as incluir em anexo, visto 

que a grande maioria das conclusões estão disseminadas mais adiante, ao abordarmos as 

reuniões de conselho de turma, a descrição das aulas e da avaliação. 

Por outro lado, as duas primeiras comparências na escola serviram para nos 

inteirarmos do programa de História do 9º ano e definirmos concretamente que 

conteúdos poderíamos lecionar. Aqui, na presença da também professora estagiária 

Telma Lopes, no decorrer da primeira reunião que tivemos na escola com o professor 

cooperante, ficou acordado que asseguraríamos dois subtemas (ou unidades). O 
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primeiro é o 9.2 que se intitula “A Revolução Soviética” e o segundo o 10.2, mais 

concretamente, a problemática da ditadura estalinista. 

 

 

2. A Planificação de aulas 

Desde logo, «a planificação e a tomada de decisão sobre a instrução incluem-se 

nos aspetos mais importantes do ensino, porque determinam em grande parte o 

conteúdo e a forma do que é ensinado nas escolas»
126

. Ora, atendendo apenas à 

etimologia da palavra, planificar significa prever algo; delinear estratégias a aplicar no 

desenvolvimento de uma qualquer atividade.  

No contexto do ensino, uma planificação «será organizar no tempo e no espaço, 

em doses de rentabilidade, as determinantes dos programas, consideradas, em função 

das ambiências concretas e especificidades inerentes, as linhas estratégicas mais 

adequadas»
127

. No entanto, desengane-se quem pensar que deve olhar apenas para os 

conteúdos que planeou e esquecer a turma que tem diante de si. Pelo contrário, para 

planear as suas lições, o docente deve conhecer, antes de mais, o programa oficial, o 

manual adotado pela escola, os recursos que esta tem à disposição; mas, sobretudo, 

convém conhecer a turma também.  

Partindo da famosa afirmação de Ortega y Gasset «Eu sou eu e as minhas 

circunstâncias», o docente deve ter em conta que existirão alunos com diferentes ritmos 

de aprendizagem e compreensão. Aqui, a planificação «é um processo de intenções e 

não tem um carácter rígido. Pode ser alterada a qualquer momento, uma vez que não é 

possível prever tudo o que irá acontecer na aula. [De facto] os alunos estão sempre a 

surpreender o professor com questões que o fazem modificar ou adaptar o que tinha sido 

planeado»
128

. 

Colocando de parte a planificação anual
129

 – que nos foi fornecida pela escola na 

pessoa do professor cooperante – enquanto estagiários jogamos muito mais com as ditas 
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planificações de médio
130

 e curto prazo (também chamadas de planificações de aula)
 131

. 

Remetendo a sua consulta para anexo, sempre podemos dizer que, num plano mais 

teórico, ao elaborar uma planificação de médio prazo, existem vários procedimentos que 

podem ser tidos em conta. Por um lado, «fazer o levantamento de alguns problemas que 

preocupam a humanidade actual (…). Assim, cada bloco de aprendizagem centra-se 

num problema a resolver e a esclarecer»
132

. Daqui, elaborava-se a lista de conceitos da 

temática, identificando os mais importantes e interligando-os num esquema conceptual 

amplo. 

Ora, enquanto parte de uma opção teórica, estes processos que explicitámos não 

são estanques só à História ou só à Geografia. Cremos que cada professor deve 

encontrar a sua própria planificação, pois, como diz e bem o professor Miguel 

Monteiro: «É na planificação das suas aulas que o professor se revela»
133

. No nosso 

caso, a arrumação apresentada deve-se, não só à pesquisa por nós efetuada em vários 

sites da Internet contendo planificações a médio prazo e a curto prazo de História (não 

os citaremos por uma questão de espaço) mas, sobretudo, à consulta de dois manuais no 

âmbito da História: o Programa de História – Plano de Organização do Ensino-

Aprendizagem (Volume II) – Ensino Básico – 2º Ciclo, de 1991
134

 e os exemplos 

práticos de planificações, contidos no livro Didáctica da História, do professor Miguel 

Monteiro
135

.  

Ainda assim, julgamos ser importante o uso de uma linguagem específica e igual 

em todas as planificações, distribuindo o tempo da aula de um modo um pouco lasso, de 

forma a prevenir as já referidas circunstâncias que o afastarão do cumprimento do 

esquema traçado. Julgamos, ainda, que todos estes processos de planificar e delinear 

bem a aula são os mais característicos e os que ocuparão mais o tempo de um professor 

que está em início de carreira. 
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2.1  Problemas contextuais e metodológicos 

Chegados a este ponto, não podemos avançar sem fazer um esclarecimento ao 

leitor a propósito da confusão entre as várias referências normativas utilizadas – sejam 

as utilizadas pelo Agrupamento em que a nossa escola faz parte, sejam aquelas 

emanadas do Ministério da Educação. 

Desde logo, de acordo com a planificação anual da disciplina de História que 

chegou até nós, verificamos que elas estão organizadas por “Metas Finais”
136

. Isto 

remete-nos para a utilização das Metas Curriculares que, no entanto, foram revogadas 

em 2011
137

. Já no que diz respeito ao manual adotado na Escola Básica 2/3 El-Rei D. 

Manuel I, em Alcochete, vemos que a sua nomenclatura é ainda a do ensino por 

competências
138

. 

Ao contrário de outras áreas disciplinares, as Metas Curriculares da História para 

o Ensino Básico ainda não entraram em vigor – a sua implementação obrigatória está 

prevista para o ano letivo de 2015/2016
139

. Tendo isto em conta, o Ministério da 

Educação e Ciência tornou público em novembro de 2013, uma versão para discussão 

pública; documento que veio criar ainda mais confusão a todos os níveis
140

.  

Assim, no meio de toda esta desordem, pela nossa parte, preferimos usar o 

velhinho Programa de História – Plano de Organização do Ensino-Aprendizagem 

(Volume II) – Ensino Básico – 3º Ciclo, de 1991 para a parte da planificação de aulas, 

por considerarmos que é o que mais detalhado e explícito. 

 

2.2  A pertinência dos conceitos 

Tal como já vimos, a História não é um saber menor nem algo pouco relevante 

para o Homem; bem pelo contrário. De facto «preocupou-nos sempre e conjuntamente a 

face da vida extinta do passado e a da vida do presente, para explicarmos uma pela 
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outra. E quanto mais tentávamos compreender a segunda, mais descobríamos na sua 

estrutura as estratificações indeléveis da primeira»
141

. 

Ora, tal como noutras disciplinas científicas, «toda a análise exige, em primeiro 

lugar, como utensílio, uma linguagem apropriada (…) capaz de desenhar com precisão 

os contornos dos factos (…) sem flutuações nem equívocos»
142

. É isto o que 

conhecemos por conceitos. Eles são importantes, pois «permitem unir os saberes 

adquiridos mais dispersos, tornar coerentes as concepções dos alunos e fazê-las 

evoluir»
143

.  

Assim, os conceitos «são regras para a organização da nossa experiência e, 

simultaneamente, capacidades de recognição, facilitadas pela linguagem»
144

. Eles 

«mantêm um certo grau de correspondência com o real, não sendo pois, construções 

arbitrárias»
145

. No entanto, há que ter muito cuidado com o vocabulário utilizado e a 

explicação que se apresenta. Marc Bloch alerta: «Uma palavra vale muito menos pela 

sua etimologia que pelo uso que dela se faz»
146

. 

De facto, cumpre ao docente, enquanto historiador evitar anacronismos no tanto 

no tempo como no espaço, e, igualmente, o uso de designações ambíguas. André 

Nouschi fala de palavras que «constituem verdadeiras “ciladas”» que podem dar azo a 

dúvidas e à reprovação metodológica e rigorística, induzindo o leitor em falácias que 

tomará por verdade
147

. Sempre presentes no pensar e agir do bom historiador, ecoam 

aqui, mais uma vez, as palavras do historiador francês: «a incompreensão do presente 

nasce fatalmente da incompreensão do passado»
148

. 

Antecipando já um pouco do que se segue, verificámos efetivamente, nas aulas 

lecionadas, a dificuldade dos alunos em relação a alguns conceitos, como 

“Proletariado”; “Bolchevique”; “Colectivização” ou “Nacionalização”. Se no primeiro 

houve que fazer uma desconstrução da palavra para que ela se tornasse percetível, para 
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o termo “Bolchevique” tivemos que recorrer à explicação presente no manual
149

. 

Quanto aos dois últimos embora tenham sido abordados em aulas anteriores, só na 

última aula é que, questionados por uma aluna, fizemos essa destrinça. 

Por fim, tendo em conta uma grelha de classificação dos conceitos que nos foi 

fornecida durante a frequência da Unidade Curricular de Metodologia do Ensino da 

Geografia, verificamos que, todos os conceitos atrás descritos podem ser considerados 

como fechados, isto é, a sua definição, sendo restrita (é somente aquilo e mais nada), 

enquadram-se no grau de dificuldade fácil. Porém, não são conceitos que se relacionem 

com experiências passadas diretas ou indiretas dos alunos nem as suas referências são 

fenómenos que se podem perceber pelos sentidos. Assim, não hesitamos em considera-

los como conceitos difíceis a muito difíceis
150

. 

 

 

3. Ensinar História: as nossas opções 

 Tendo em conta o nosso pressuposto de operacionalização dos conteúdos 

históricos, urge explicitar ao leitor as nossas opções metodológico-didáticas.  

Assim, partindo desde logo para o concreto, das várias leituras que efetuámos, 

não podemos deixar de considerar as vantagens do abandono de um ensino meramente 

expositivo da parte do professor. Esse era o método mais tradicional, um ensino ex 

cathedra, onde o professor apenas ditava a matéria e relegava os alunos para uma 

missão passiva de reprodução de conhecimentos. Não era possível contestação pois 

Magister dixit! Miguel Monteiro chama-lhe a escola armazém, onde, além de 

excessivamente livresca, autoritária e «castradora do aluno, (…) a formação não tem em 

conta as atitudes, a motivação do aluno»
151

. 
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Em sentido contrário, a nossa metodologia segue muito a ideia de Johann 

Friedrich Herbart, o filósofo e pedagogo alemão que, no século XIX é tido como um 

dos fundadores das modernas ciências da Educação. Tal como ele, consideramos que o 

ensino não se deve basear na natureza da matéria mas num caminho do pensamento 

reflexivo
152

. Daí, o retomar das ideias da aprendizagem significativa de David Ausubel, 

que atrás explicámos. A estrutura cognitiva do aluno será por ele reordenada mediante a 

chegada de nova informação que, sendo mais “significativa”, mais relevante e 

atualizada que a anterior, substitui-a e cria um novo modo de percecionar a realidade
153

.  

Em verdade, em termos didáticos, consideramos que não se deve ter uma 

posição extremada; nem demasiado expositiva, nem demasiado construtivista. Assim, 

optámos pela chamada exposição didática. Ela tem as suas vantagens; aproxima os 

alunos do conhecimento mediante a colocação de questões – tão essenciais para uma 

metodologia e postura científica face aos dados concretos do mundo.  

Para isto, procurámos manter sempre um diálogo amistoso com os alunos, e 

adequado à sua idade. Isto remete-nos para o que Imídeo Nérici chama «a preocupação 

de dialogar»
154

 por parte do professor, sem descurar o saber e o rigor científico próprios 

da História. Ao conjugar tudo isto, acreditamos que o docente se deve ir libertando de 

uma função meramente reprodutora em que é a única fonte do conhecimento e abraçar 

métodos mais ativos. Foi isso mesmo que procurámos ser, facilitadores da 

aprendizagem
155

.  

Em termos estratégicos foi nossa intenção geral tentar usar e abusar dos 

documentos, quer fossem eles textuais, iconográficos ou audiovisuais. Acreditamos 

profundamente que a história sem o recurso à prova e testemunho documental é 

completamente inviável e impossível de compreender. É neste ponto que intrincamos 

postulados de vários autores como Ausubel, Bruner e, sobretudo, Carl Rogers. 

Todos eles convergem num ponto; a aprendizagem motivada pela curiosidade é 

muito mais fácil de assimilar e permanecer ao longo do tempo. É neste ponto que, nas 
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palavras de Rogers, «mais do que uma acumulação de factos [ela] é uma aprendizagem 

que provoca uma modificação, quer seja no comportamento do indivíduo, na 

orientação futura que escolhe ou nas suas atitudes e personalidade»
156

. Foi exatamente 

isso que tentámos em toda a nossa prática lectiva: suscitar nos alunos, através da 

curiosidade e da descoberta, o entusiasmo e o gosto pela aprendizagem da História. 

Assim, foi por este motivo que procurámos em quase todas as aulas, em primeiro 

lugar, utilizar imagens; para que, através delas não só se pudessem interpretar os vários 

aspetos da sociedade russa e da promoção do socialismo, como tentar que, por meio 

delas, os alunos se sentissem parte integrante dos eventos retratados – o que, achamos, 

ser um meio auxiliador da compreensão.  

De igual modo, não só recorremos a registos audiovisuais muito próximos da 

época – o filme O Couraçado Potemkin de Sergei Eisenstein dista apenas oito anos da 

Revolução e vinte da subordinação ocorrida na cidade portuária de Odessa – como a 

testemunhos diretos dos acontecimentos, como foi o caso da leitura de O Arquipélago 

de Gulag de Alexandre Soljenitsine. Por fim, como complemento, o manual foi também 

utilizado como meio de complementar as impressões providenciadas. 

  

 

4. Descrição das aulas
157

 

Como nota introdutória, adiantamos que, apesar das nossas aulas na Escola 

Básica 2/3 El-Rei D. Manuel I alternarem entre as salas D2 e D3 (respetivamente às 

terças e quartas-feiras), a maioria delas teve lugar na sala D2 por ser uma das duas que – 

na altura – num bloco de seis salas possuía o DataShow a funcionar. No entanto, com o 

decorrer do ano, outras salas acabaram por ficar disponíveis, como a D6 onde 

concluímos a nossa prática letiva. 

Por outro lado, como recurso extraordinário (ao lecionar nas salas D2 e D3) 

tivemos trazer de casa um grande cobertor que tapasse a porta do lado norte da sala. 

Sendo uma porta envidraçada para um pátio interior do bloco, ela permitia a entrada da 

luz do sol em grande quantidade – o que tornava quase impossível não só a observação 
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das apresentações em PowerPoint nas aulas, como as visualizações de um trecho d’O 

Século do Povo
158

 e do filme O Couraçado Potemkin vistos, respetivamente, na 

primeira e segunda aula. 

Por fim, como anotações metodológicas, declaramos que apresentaremos em 

primeiro lugar a descrição detalhada de cada aula seguida de um comentário reflexivo 

no final de cada uma. Por causa disto, decidimos não utilizar grelhas para as nossas 

próprias aulas, até porque, o plano de aula cumpre esse papel. 

 

 

4.1  Aula 1 (22 de outubro de 2013)
159

 

Sendo supervisionada pelo professor cooperante Eurico Sequeira e observada 

pela professora estagiária Telma Lopes, a nossa primeira lição teve lugar na sala D2
160

. 

Após a explicação por parte do cooperante, sobre a prática letiva dos professores 

estagiários, apresentámo-nos e patenteámos os conteúdos a lecionar naquela aula; 

nomeadamente a localização geográfica da Rússia, a identificação do seu sistema 

político vigente e a distinção e caracterização dos vários atores sociais e do estado da 

sua economia nos primeiros anos do século XX. 

Em termos estratégicos foi nossa intenção utilizar imagens para que os alunos, a 

partir destas, identificassem e caracterizassem a sociedade russa, as suas 

particularidades e divisões. Neste aspeto procurámos evitar ao máximo o recurso à 

Internet e a fontes mais obscuras de que não se soubessem o autor, data ou localização 

da obra, recorrendo, sobretudo a livros russos disponíveis em bibliotecas. Por outro 

lado, o manual foi utilizado como meio de complementar as impressões que surgiam da 

análise das imagens por nós apresentadas, assim como para evidenciar o atraso da 

economia russa, nomeadamente nos setores primário e secundário. Por fim, mercê dos 

contributos dos alunos, elaborámos no quadro um esboço societário da Rússia nos 
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últimos tempos do czarismo, salientando a diferença de poder entre os grupos 

privilegiados e os não privilegiados.  

Como complemento das imagens, explicámos um pouco mais detalhadamente 

dois motivos que contribuiriam para a escalada das tensões e desejos de revolta. 

Falámos da participação desastrosa na guerra russo-japonesa de 1904 e revelámos a 

existência de ideias de cariz socialista entre os operários. Aqui, alertámos os alunos que 

esta temática não seria desenvolvida agora (pois na aula seguinte – num bloco de 90 

minutos – iríamos proceder à visualização de um filme) mas futuramente. 

Por fim, utilizámos o quadro para (após aviso prévio aos alunos para que o 

compusessem numa folha própria e o tivessem à mão) elaborar um esquema-síntese da 

matéria e conteúdos mais relevantes. Assim, ao mesmo tempo que decorria a exposição 

didática com suporte PowerPoint, confecionámos no quadro o seguinte resumo:  

Czar (poder autocrático) 

 

Nobreza (Militares/Grandes proprietários rurais +  Igreja Ortodoxa 

 

Camponeses (servos; viviam miseravelmente) 

 

 Agricultura atrasada;  

 Indústria pouco desenvolvida 

 

Refletindo um pouco sobre a aula, sentimos que os conteúdos selecionados se 

adequavam a uma aula de 45 minutos – o que se veio a verificar. Da sua parte, os alunos 

surpreenderam-nos pela positiva; participaram sempre, com gosto e contribuíram com 

ideias muito válidas para a persecução das metas de aula e a conservação de 

conhecimentos. De igual modo, conseguimos um equilíbrio entre o discurso do 

professor e as ideias da turma. De facto, as nossas explicações decorreram unicamente 

da necessidade de complementar informações obtidas através da análise das imagens 

apresentadas.  

No entanto, ainda que seja de salutar, isto por si só leva-nos à interrogação sobre 

se os alunos já tinham algum conhecimento prévio da matéria tratada. Por outro lado, 



Da Revolução Bolchevique à ditadura estalinista: Opções de ensino-aprendizagem 

67 
 

ficou-nos a sensação de que, por ser a primeira aula, os discentes estariam um pouco na 

expectativa de nos conhecerem e de verificarem se se identificavam ou não com os 

nossos métodos. Isto poderá ter conduzido a uma maior calma e atenção da parte destes.  

Assim, resumindo e concluindo, pareceu-nos que uma abordagem através da 

interpretação de imagens pode resultar bem numa aula. Fica por saber qual o impacto da 

análise de documentos textuais em aula, nomeadamente, em termos da capacidade de 

trabalho e de organização dos alunos, da sua compreensão e interpretação de dados; 

factos estes que poderão influenciar toda uma compreensão das matérias e a gestão do 

tempo em sala de aula. 

 

4.2  Aulas 2 e 3 (23 de outubro de 2013)
161

 

Neste bloco de aulas de 90 minutos, aparte a supervisão do professor cooperante 

Eurico Sequeira, contámos ainda com a observação da professora estagiária Telma 

Lopes. Inicialmente prevista para a sala D3, a mudança para a sala D2 deveu-se ao facto 

de, na altura, ser esta sala a única que, no bloco inteiro, possuía um projetor de vídeo 

que funcionava.  

Assim sendo, a lição iniciou-se com a apresentação do sumário e dos objetivos 

propostos
162

. Esta aula teve duas partes distintas. Tal como anunciado na aula anterior, 

observar-se-ia um filme trazido por nós que retratava as más condições de vida e as 

desigualdades na sociedade russa do início do século XX que levariam à Revolução de 

1917. Este filme era O Couraçado Potemkin, do realizador russo Sergei M. Eisenstein. 

Em seguida, os alunos foram informados que iriam preencher uma ficha de observação, 

que contaria para nota. Tal como previsto, os alunos manifestaram algum desagrado 

com este aspeto. 

Assim, após estas primeiras informações, fizemos uma breve recapitulação da 

aula anterior, salientando a grande desigualdade social na Rússia, assim como o estado 

precário da sua agricultura e indústria. Antes de fornecermos indicações essenciais para 

a perceção do filme, abordámos, extraordinariamente, a derrota russa na guerra russo-

japonesa de 1904 e a existência e a divulgação de ideias socialistas entre os operários 
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fabris das grandes cidades. Neste ponto, prevenimos que esta particularidade, apesar de 

ser realçada no filme, só seria abordada na aula seguinte.  

Tendo isto em conta, prosseguimos para a contextualização do filme. Aqui, 

considerando importante que os alunos ficassem com as informações essenciais sobre o 

mesmo, pedimos-lhes que registassem no seu caderno algumas indicações; entre elas a 

data da realização (1925), o tema – revolta dos marinheiros do navio de guerra 

Potemkin face às precárias condições de vida – e, por fim, a data e o local onde estes 

eventos tiveram lugar – na cidade costeira de Odessa, em 1905. 

Findo isto, passámos à visualização do dito filme. Isto, no entanto, revelou-se 

um problema, pois o computador presente na sala, não reconhecendo o nosso DVD, 

quase deitou tudo a perder. No entanto, aproveitando uma verificação por nós feita nos 

dias anteriores à preparação da aula, recorremos ao Youtube onde pudemos ver o 

filme
163

 – embora com legendas em inglês. Face a isto, procedemos à tradução 

simultânea.  

Ora, tendo em consideração os poucos conhecimentos que os alunos pudessem 

ter da época e de perceber certas nuances da película, uma das nossas estratégias foi, 

precisamente, chamar a atenção da turma para alguns detalhes. Sem nos alongarmos, 

referiríamos apenas, por exemplo, o pesado jugo dos capitães do Potemkin sobre os 

marinheiros; a presença da Igreja Ortodoxa; a carne podre servida a bordo; a divulgação 

de ideias socialistas em Odessa e a dura repressão das tropas czaristas face às 

reivindicações populares.  

Terminado o filme, pretendeu-se que a turma retirasse algumas ilações do 

mesmo, traduzindo-as em forma de resposta numa ficha de observação por nós 

fornecida
164

. O preenchimento da mesma pelos alunos ocuparia o tempo restante da 

aula. 

Retrospectivamente, esta aula pareceu-nos interessante por diversos aspectos. 

Desde logo – indo ao encontro da observação do professor Miguel Monteiro que diz que 

os documentos apresentados «devem na medida do possível, ser autênticos (…) e 
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compreensíveis, isto é, traduzidos e divididos de modo a tornarem-se claros»
165

 – houve 

a preocupação de recorrermos a material da época, o mais próximo possível do 

acontecimento, retratando aspetos históricos, sociais, e ideológicos.  

Por outro lado, sendo este bloco duplo de aulas foi uma lição diferente, (em que, 

em vez de aulas expositivas se tomou contacto com os conteúdos através de um recurso 

digital) pareceu-nos que os alunos gostaram bastante. De igual modo, notámos algum 

espanto dos mesmos na constatação de alguns pormenores, como a miséria e condições 

de vida das populações; os maus tratos e abusos sofridos pelos marinheiros e o impacto 

visual e dramático pela morte indiscriminada de homens, mulheres e crianças nas 

escadarias de Odessa. De facto, seriam estas algumas das respostas dadas pela turma na 

última pergunta da ficha, tendo em vista uma resposta aberta. 

No entanto, temos a noção de que a duração do filme (cerca de uma hora e dez 

minutos), não deixou muito tempo à turma para completar a atividade proposta de 

observação, compreensão e análise do mesmo. Isto leva-nos de volta à grande questão 

sobre se fichas de observação de filmes devem ser feitas durante ou depois destes; ou se, 

no caso de ser um filme mais acessível e atual, se a sua visualização e preenchimento de 

algo semelhante não poderá ser feita ou completada em casa. Por outro lado, sentimos 

que, mesmo com uma aula bem preparada, se um recurso não funcionar, precisamos de 

um plano alternativo. Se não o tivermos, corremos o grande risco de a aula correr 

terrivelmente mal. 

Por fim, tomámos contacto com duas facetas do trabalho docente; o auxílio aos 

alunos e a vigilância face a comportamentos menos próprios. No primeiro aspeto, 

compreendemos, por um lado, como as perguntas de uma ficha e/ou teste devem 

conjugar precisão no que se pede e, ao mesmo tempo, ser de compreensão simples para 

os alunos. Isto evitaria, em teoria, muitas perguntas que os alunos podem colocar 

durante um teste. Por outro lado, verificámos in loco a dificuldade que se apresenta a 

um professor na altura de vigiar os alunos.  

Aqui, mesmo sendo uma ficha de observação de filme, notámos alguma 

cumplicidade entre os alunos que, na hora de responder, tentavam muitas vezes ver o 

que o colega do lado estava a escrever. Isto mostra que, mesmo com as indicações do 
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professor, aconselhando a tomar notas antes e durante o filme, alguns alunos não o 

fizeram. Parece-nos que, mesmo em fichas de observação não podemos deixar de ser 

sérios e exigir seriedade e rigor aos alunos. Se isso não acontecer, corremos o risco de – 

além de termos muitas notas parecidas e não compreender o que é que estes sabem 

efetivamente – poder potenciar situações de indisciplina e distração. 

 

4.3  Aula 4 (29 de outubro de 2013)
166

 

Sendo uma aula de curta duração, tínhamos noção de que não podíamos perder 

muito tempo com a correção da ficha, para, assim, ter espaço para relembrar e 

aprofundar algumas ideias-chave
167

. No entanto, a turma pareceu-nos surgir algo agitada 

do intervalo, pois, não obstante as perguntas sobre notas, levámos algum tempo a 

explicar o que pretendíamos em cada questão, ressalvando alguns erros dos alunos, ora 

por falta de atenção (maioritariamente), ora pela inclusão de aspetos corretos, mas que 

não se encontravam presentes no filme. 

Passado este pormenor, iniciámos a abordagem à temática socialista. Esta, 

decorrente da Revolução Industrial, é abordada a primeira vez no 8º ano de 

escolaridade, sendo posteriormente retomada no último ano do ensino básico. Assim, 

suportados por uma apresentação em PowerPoint, recuperámos a noção de divisão 

social no século XIX. Mediante questões por nós colocadas aos alunos, verificámos que 

estes conhecimentos ainda estavam bem presentes.  

Neste seguimento, procurámos verificar se os alunos conheciam o conceito de 

“proletariado”. Como os alunos não soubessem, e expectando uma melhor 

compreensão, procurámos dirigir a resposta destacando a sua origem (do latim proles), 

significando filhos ou descendência. Daqui fizemos a ponte com a Revolução Industrial, 

relacionando a origem rural destas famílias que – sendo numerosas – buscam as cidades 

em busca de melhores condições de trabalho e que nelas se amontoarão dando origem a 

grandes concentrações urbanas.  

Face a tudo isto, era nossa intenção mostrar não só as paupérrimas e 

miserabilíssimas condições de vida dos operários fabris, como consciencializar os 
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alunos para o papel dos sindicatos e dos progressos feitos desde então na defesa dos 

direitos dos trabalhadores. Para este efeito distribuímos uma ficha de trabalho por nós 

elaborada
168

. Dividida em duas páginas, na primeira, estava um documento de Villermé, 

de 1840, sobre o trabalho das crianças e um quadro (que pretendíamos completar em 

aula) com as conquistas sociais do proletariado. Na segunda página, encontrava-se um 

texto adaptado por nós d’O Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, que 

usaríamos para interpretação e de recurso para as aulas posteriores sobre a revolução 

bolchevique de 1917. 

No entanto, em virtude do pouco tempo disponível, ficámo-nos apenas pela 

abordagem ao primeiro documento. Aqui, após leitura feita por uma aluna, os 

estudantes mostraram-se surpreendidos – e algo impressionados – pelo excesso de horas 

de trabalho, pela distância que os trabalhadores tinham de percorrer até à fábrica e pela 

idade das crianças. Assim, alertados os alunos para as duras condições de vida e de 

trabalho destas pessoas, intentámos explicar a aparição dos sindicatos. Todavia, isto não 

nos foi possível. De facto, deparámo-nos pela primeira vez com a desagradável 

sensação de que não conseguimos cumprir o nosso plano de aula; aquilo a que nos 

propusemos. 

Porém, esta nossa angústia revelou-se como uma oportunidade para repensarmos 

a nossa atuação e reequacionarmos estratégias. De facto, olhando para trás, constatamos 

alguns aspetos que nos aconteceram pela primeira vez desde que nos foi possibilitado 

lecionar. Desde logo, ao toque de entrada nem toda a turma entrou de uma só vez 

(alguns elementos chegaram apenas alguns minutos depois) e, por outro lado, não 

obstante algumas dúvidas dos alunos, reparámos que estes demoram mais tempo do que 

nos parece razoável a passar certas informações do quadro ou do diapositivo. Sem 

querer sacrificar a compreensão dos estudantes face ao relógio e ao plano de aula, 

parece-nos óbvio que, pese embora os diferentes ritmos dos alunos, quaisquer 

perturbações na aula condicionam o seu desenrolar.  

Por fim, notámos também alguma conversa entre alguns elementos femininos da 

turma. Como nos desse a impressão de que era geradora de algum desinteresse, 

procurámos verificar a sua atenção à aula. Assim, de um modo subtil, escolhemos uma 

aluna e questionámo-la sobre alguns conteúdos que tínhamos acabado de referir. Apesar 
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de ter respondido corretamente, ficámos apreensivos com o potencial de destabilização 

que pode ocorrer numa aula mediante conversas paralelas entre os alunos, e, de igual 

modo, dos perigos inerentes a uma exposição fastidiosa. 

 

4.4  Aulas 5 e 6 (30 de outubro de 2013)
169

 

Neste bloco de 90 minutos pretendemos concluir a abordagem às ideias 

socialistas – iniciada na aula passada – e explanar as duas revoluções de 1917, a de 

fevereiro e a de outubro
170

. Ora, tendo em conta que ficaram conteúdos por lecionar, 

depois da apresentação do sumário interrogámos a turma sobre o que tínhamos falado 

na aula prévia, averiguando as condições do operariado industrial russo nas 

proximidades da revolução. Tendo em conta as boas respostas dadas, avançámos para a 

explicação do aparecimento dos primeiros sindicatos, nomeadamente a Confederação 

Geral do Trabalho (em 1895 em França) e da importância destes na defesa de uma 

melhoria das condições laborais e vivenciais dos trabalhadores. Partindo desta 

relevância, lembrámos a consagração do dia 1 de maio como dia do Trabalhador. 

Em seguida pedimos aos alunos que tivessem à mão as fichas de trabalho 

distribuídas na aula anterior. Através delas iríamos explorar as principais ideias de Karl 

Marx e Friedrich Engels. Assim, numa pequena introdução, apresentámos estes autores 

e as suas principais obras, com destaque para O Capital (de 1867) e O Manifesto do 

Partido Comunista (1848), explicando que estas surgiram na sequência da Revolução 

Industrial e da observação in loco das péssimas condições dos operários fabris em 

Inglaterra por Engels. Deste modo, tentámos mostrar como esta teoria “socialista” surge 

como oposição e crítica ao liberalismo económico então vigente. 

Ora, chegados a esta altura, pedimos a vários alunos que lessem – à vez – 

pequenos trechos do Manifesto. Então, numa série de perguntas e respostas (tendo em 

vista a compreensão do que tinham acabado de ler), eles foram identificando as ideias 

fortes presentes no documento e posteriormente reveladas no diapositivo em 

PowerPoint. De igual modo, depois de uma leitura e consequente explicação de palavras 

complicadas (como “fundiária”, “expropriação” e da expressão “centralização dos 
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meios de produção”), a turma logrou nomear duas medidas importantes apresentadas 

pelos autores do documento. 

Passando isto, decidimos, então, recuperar o esquema que fizemos em conjunto 

com os alunos na primeira aula. Apelando à memória dos mesmos, explicámos que, 

após a repressão de 1905, tendo em vista a controlar a situação que se lhe escapava do 

controlo, Nicolau II criara a Duma – pormenor que acrescentámos ao esquema-síntese. 

Neste seguimento, recuperámos três quadros apresentados na nossa primeira aula (No 9 

de Janeiro de 1905; O discurso de Lenine num comício na fábrica Putilov em Maio de 

1917 e Ataque de infantaria russo nas trincheiras alemãs, 1918). Com eles, 

prosseguiria o nosso esquema: 

Divulgação das ideias socialistas  +  Participação russa na I Guerra Mundial 

 

Revolução Burguesa (Fevereiro de 1917) 

Formação de um governo provisório 

  

Neste ponto da aula várias questões foram colocadas pelos alunos. A dificuldade 

residiu no facto de não compreenderem que enquanto se passava um evento, outros 

decorriam ao mesmo tempo e contribuíam para o escalar do descontentamento popular e 

operário. Da nossa parte, procurámos responder a todas estas dúvidas, não só 

explicando isto mesmo, como dando o exemplo de um frasco, onde estes múltiplos 

acontecimentos se misturavam e influenciavam mutuamente para culminar nas 

revoluções. 

Continuando a nossa lição, chegámos então à Revolução de outubro. Aqui, como 

introdução, explanámos que a vida do Governo Provisório russo foi de curta duração 

face à crescente crítica contra si – nomeadamente no não-cumprimento da promessa da 

retirada da Rússia da Guerra. Por outro lado, face às más condições de vida e trabalho 

abordadas anteriormente, os trabalhadores reunir-se-iam em pequenos conselhos, 

chamados “Sovietes”.  

Aqui, escolhendo um aluno, foi lido não só o primeiro parágrafo do segundo 

tópico da página 32 do manual (“Outubro: a revolução bolchevique”) como a definição 
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de Soviete, presente no canto inferior direito da mesma página. Passado isto, pedimos à 

turma para que, por si mesmos escrevessem no caderno uma definição deste conceito. 

Neste seguimento, informámos o aparecimento de outra palavra complicada: 

“Bolchevique”. Tendo em vista a sua compreensão foi por nós autorizada a leitura, por 

parte de outro aluno, do parágrafo seguinte do mesmo tópico, da referida página 32. 

Aqui, tal como no conceito anterior, foi lida a definição destacada ao lado. Para que os 

alunos não se esquecessem da importância desta noção, voltámos a pedir uma breve 

definição da mesma no caderno por palavras próprias.  

Deste modo, através da leitura destes dois parágrafos, perguntámos à turma que 

indicasse então quais eram as propostas bolcheviques. Quiçá um pouco surpreendidos 

com a pergunta, os estudantes levaram ainda alguns momentos a tentar compreendê-la, 

para, – após indicação nossa para relerem a última frase lida pelo colega, identificaram 

imediatamente duas das propostas. Quanto à última, perguntámos qual dos quadros 

anteriormente vistos, qual deles podia ser uma resposta. Aí, lembrando-se, apontaram 

imediatamente a I Guerra Mundial e a saída da mesma. 

Ora, tendo nós em conta que ainda faltava algum tempo para a conclusão da aula 

e estávamos a atingir um breve último diapositivo, procurámos mostrar aos alunos a 

ligação entre as propostas bolcheviques para a sociedade russa, com as próprias medidas 

apresentadas anteriormente por Marx e Engels n’ O Manifesto do Partido Comunista. 

Num relance, verificámos e constatámos que de facto, alguns alunos já não se 

lembravam das ditas sugestões de Marx e de como os bolcheviques as estavam a 

recuperar. 

Assim sendo, neste contexto, apontando para o primeiro parágrafo da página 34 

do manual, destacámos o surgimento da figura de Lenine de entre o Soviete de 

Petrogrado, como chefe do Conselho dos Comissários do Povo que, ao contrário do 

Governo Provisório negociaria e assinaria um tratado que retiraria a Rússia da Guerra 

através da renúncia por parte desta dos territórios da Polónia e do Báltico, o Tratado de 

Brest-Litovsk. Ora, tendo atingido os nossos objetivos para esta aula – apesar de 

faltarem ainda cerca de cinco minutos para a sua conclusão – achámos por bem, após 

verificar a existência de dúvidas – de a dar por concluída. 
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Num plano reflexivo, estes dois blocos de quarenta e cinco minutos mostraram-

se-nos como bastante interessantes. Conseguimos conjugar – até para e com algum 

espanto próprio nosso – toda a espécie de estratégias e recursos que nos propusemos. 

Utilizámos o PowerPoint como suporte da nossa exposição; recorremos ao manual; os 

alunos interpretaram quadros e (analisando-os) chegaram a conclusões sobre a matéria. 

Completámos um pouco mais o esquema-síntese de conteúdos e os alunos exercitaram a 

definição de conceitos através da leitura de documentos.  

Tudo isto nos pareceu extremamente agradável e estimulante, mas não podemos 

deixar de nos questionar sobre se é possível fazer isto em todas as aulas. Estamos em 

crer que não; não somente pela diversidade de circunstâncias que regem e condicionam 

a vida do professor e a preparação das suas aulas, mas também, por toda uma panóplia 

de situações e casos anteriores e exteriores à nossa aula que influenciam o 

comportamento dos alunos enquanto individuais e como turma. 

Por outro lado, verificámos outros aspetos de destaque. O primeiro prende-se 

com a necessária capacidade de compreensão dos alunos sobre a existência de múltiplos 

acontecimentos que convergem para um maior. Pareceu-nos complicado conseguir 

transmitir isso. No entanto, e não obstante, chegámos a sentir que as nossas próprias 

explicações pudessem, elas próprias estar a confundir os alunos. Isto dever-se-á, 

acreditamos, não só à necessidade de melhorarmos a nossa fluidez e clareza de 

vocabulário e explicação dos acontecimentos e ideias, como, a de simplificarmos o 

nosso próprio discurso. 

Finalmente, um outro pormenor seria a existência de perguntas. Tendo nós a 

sorte de ter uma turma em que as questões são pertinentes, e até bem formuladas, 

achamos que este aspeto é, não somente algo essencial no professor (saber ajudar os 

alunos respondendo com clareza às questões formuladas) assim como sentimos que é 

algo que devemos trabalhar; pois, com certeza, haverá outras turmas em que os 

conhecimentos sejam bem menores. Daí, a nossa capacidade de perceber o estado 

cognitivo dos alunos e explanar as coisas de um modo simples e claro. 
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4.5  Aula 7 (5 de novembro de 2013)
171

 

Nesta aula de 45 minutos foi nossa intenção ir desde a Revolução de outubro até 

à formação da União Soviética
172

, facto que – como mostraremos adiante – não foi 

conseguido. Iniciando-se a aula com a entrada dos alunos, verificámos que, pela altura 

da última aluna entrar, já tinham passado cerca de dez minutos do toque de entrada. Esta 

situação tem-se verificado ao longo das aulas que lecionámos.  

Por razões que nos são desconhecidas, só nas duas primeiras aulas toda a turma 

entrou ao mesmo tempo. Este processo dificulta o funcionamento da sessão; quebra o 

ritmo e leva a algum falatório e desconcentração dos alunos. Por outro lado, apurámos 

que a escrita do sumário (e não só) se processa de uma forma relativamente lenta, o que 

retarda a progressão da aula. No entanto, este aspeto será tratado mais à frente. 

Como vem sendo o nosso costume, procurámos apelar à memória dos 

estudantes, sobre conteúdos lecionados na aula anterior. Assim, recorrendo aos seus 

apontamentos, alguns alunos identificaram corretamente os objetivos dos bolcheviques 

aquando do triunfo da Revolução de outubro de 1917 – nomeadamente a tomada do 

poder pelos proletários; a criação de uma sociedade sem classes e a saída da Rússia da I 

Guerra Mundial. 

Em seguida, tentámos que estes, a partir da informação sobre a dissolução da 

Assembleia Constituinte, concluíssem que a Rússia se tornara uma república socialista 

não-parlamentar. Esta ligação não foi bem conseguida à primeira. Aqui, afigura-se-nos 

lógico que o modo como fizemos a pergunta atrapalhou os alunos. Interrogando-os 

sobre se seriam, por exemplo, ditaduras, tiranias, ou monarquias, alguns interpretaram 

essas mesmas questões como sendo as respostas e responderam de acordo. No entanto, 

só depois de revelarmos o que pretendíamos (república socialista não parlamentar) é que 

os discentes se aperceberam do que era verdadeiramente pedido. 

Por outro lado, pareceu-nos correto abordar a temática do comunismo de guerra. 

Ora, como não é algo que esteja discriminado no manual, foi notória a dificuldade da 

turma em compreender o nosso encadeamento de ideias. As várias perguntas colocadas 

incidiram sobre se era algo integrado no contexto de convulsões internas ou se foi um 
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acontecimento à parte e quem é que tinha tomado tais medidas, pois não aparecia 

discriminado no diapositivo do PowerPoint. 

Da nossa parte, tentámos explicar que esta designação se referia às medidas 

tomadas em pleno período de guerra civil, com vista à tentativa de pacificação da 

Rússia e de consolidação do socialismo. Depois de uma análise cuidada, podemos 

argumentar que os diapositivos não possuiriam a ordem necessária à compreensão dos 

alunos. Aqui, a escolha foi pessoal. Pretendeu fazer a conexão com o último elemento 

focado na aula anterior (a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk) e o enquadramento 

económico e político-social da Rússia. 

De facto, estes aspetos pareceram-nos os mais confusos em termos de apreensão. 

Envolviam conhecimentos anteriores que, admitimos, a uma certa altura, baralharam os 

alunos, por serem os mesmos já apresentados por Karl Marx e retomados por Lenine. 

Aqui, foi necessário algum “jogo de cintura” da nossa parte, em ajudar os discentes a 

recordá-los. Por um lado, foi lembrada a necessidade de retirar a Rússia da Guerra 

(Tratado de Brest-Litovsk) e a questão da abolição da propriedade privada.  

Outro pormenor, foi a apresentação dum novo conceito, o de “Nacionalização”, 

indicado como semelhante à ação centralizadora do Estado soviético no que diz respeito 

às fábricas, bancos, etc. Por fim, a leitura da primeira parte de um texto por nós 

fornecido e intitulado “A Nova Política Económica ou a revisão do comunismo”
173

, 

permitiu aos alunos a perceção do caráter temporário destas medidas como, descortinar 

a última delas, a requisição estatal das colheitas. 

Paralelamente a tudo isto, tendo em vista a economia de tempo, procurámos 

completar o esquema iniciado na primeira aula, acrescentando-se informações como: 
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Revolução Bolchevique (Outubro de 1917) 

 

 

Período do Comunismo de Guerra (1918-1921) 

 

Medidas tomadas pelos Bolcheviques: 

 Tratado de Brest-Litovsk (retirada russa da guerra) 

 Nacionalizações dos meios de produção (na agricultura e na indústria) 

 Requisição das colheitas pelo Estado 

 

 

Guerra Civil (1918-1920) 

Exército «Vermelho» vs. Exército «Branco» 

 

 Tendo isto em conta, tentámos então perceber quanto tempo nos restaria para o 

término da aula. Como não sobrasse muito – pouco mais de dez minutos – decidimos, 

então, acelerar o passo para chegarmos à segunda parte importante da aula; a 

compreensão da adoção da Nova Política Económica por parte de Lenine.  

Ora, façamos aqui uma pausa para retomar um assunto que deixámos, entretanto, 

pendente. Os alunos foram repetidamente alertados para não passarem tudo, pois muita 

da matéria já tinha sido lecionada anteriormente, e por eles devidamente registada. No 

entanto, na ânsia de copiar tudo, os alunos reclamaram insistentemente por tempo para 

passarem as coisas. Na nossa opinião, embora isto reflita uma vontade em reter o 

importante, mostra – na sua outra face – que estes mesmos estudantes, perante o 

discurso de um docente, ainda não conseguem discernir o que é essencial do que não é, 

e de o registarem, autonomamente, no seu caderno. 

Assim, em cada pequeno diapositivo meramente indicativo perdeu-se tempo 

precioso que serviria para chegarmos ao final da nossa lição. Aliás, dos onze 

diapositivos preparados, ficámos à porta do nono, em que iriamos, finalmente, abordar a 

adoção da N.E.P. por Lenine. No entanto, há que referir que, pelo menos dois deles (em 

que se pretenderia observar a imagética dos cartazes produzidos pelos dois lados da 

guerra civil russa de 1918-1920) não foram sequer abordados. 

Numa ótica geral, esta aula foi muito rica em situações de ensino-aprendizagem 

que nos permitem refletir. Começando pelos aspetos negativos, ela contou, desde logo, 

com uma limitação intrínseca; os 45 minutos. Na nossa opinião, é muito pouco tempo 

para se fazer o que quer que seja, e qualquer interrupção prejudica a sua conclusão 
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ótima. Em segundo lugar, como já referido, o atraso dos alunos condicionou claramente 

o início da aula, pois – além de perturbar o raciocínio do professor – provoca nos 

demais estudantes, uma pequena atitude de relaxamento e distração.  

De igual modo, não pudemos deixar de nos questionar quando reparámos que a 

escrita dos alunos nos respetivos cadernos diários pareceu sempre um pouco vagarosa. 

Não conhecendo, de todo, a sua origem e justificação, interrogamo-nos apenas se não se 

deverá à falta de uma prática continuada de leitura, estudo e escrita em casa. Por fim, 

notámos, em modos iguais, a (quiçá excessiva) dependência dos alunos em copiar tudo 

o que estava nos diapositivos, e – não olvidando as reclamações dos alunos – uma 

permissividade da nossa parte que, estranhamente, nos surpreendeu de uma maneira 

negativa.  

Derivado disto, um outro pormenor que nos apercebemos é o uso de texto em 

apresentações de PowerPoint. Talvez em idades mais avançadas seja possível que os 

alunos não se limitem a copiar o que vêm, mas, pelo que observámos, este é, 

definitivamente, um aspeto a corrigir. Parece-nos que, a dinâmica de análise de 

documentos das duas primeiras sessões (ainda que seja algo que se deva aplicar q.b.) 

resultou melhor.  

Por outro lado, a compreensão de hábitos e práticas de estudo e raciocínio lógico 

dos discentes é algo que consideramos extremamente importante. Isto verificou-se na 

elaboração do esquema ordenado dos conteúdos apreendidos. Muitos não sabiam como 

o fazer e que factos ligar. Acreditamos que, o acompanhamento desta praxis ao longo 

do seu percurso escolar seja muito mais conclusivo do que o apenas lecionar um dado 

número de aulas. No entanto, registamos isso mesmo, para nosso próprio meio de 

aprimoramento letivo e da ajuda que devemos prestar aos alunos. 

 

4.6  Aula 8 (28 de janeiro de 2014)
174

 

 Tendo tido lugar na sala D2, além da habitual supervisão do professor 

cooperante Eurico Sequeira, esta nossa aula de 45 minutos foi assistida pelo Professor 

Doutor Miguel Corrêa Monteiro, docente (entre outras) das unidades curriculares de 

Iniciação à Prática Profissional, a unidade curricular que é o âmago de todo o presente 
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Mestrado em Ensino da História e Geografia. Esta seria a sua segunda comparência em 

observações da prática letiva dos professores estagiários na Escola Básica 2/3 D. 

Manuel I, em Alcochete. De facto, o docente deslocara-se à dita escola na semana 

precedente para poder observar uma aula da professora estagiária Telma Lopes. 

 Assim, no que foi a aula 46 da turma, pretendemos concluir os conteúdos 

deixados em aberto na última sessão, e que se prendiam com a explicitação da adoção 

por parte de Lenine, da Nova Política Económica, em 1921
175

. Como tem vindo a ser 

hábito, o início desta aula foi marcado pelo reavivar dos conteúdos lecionados na aula 

transacta. Recordámos a data da vitória da revolução bolchevique, os seus objetivos de 

governo e as medidas tomadas. 

 Neste aspeto, reparámos que muitos dos alunos já não se recordavam do que 

tínhamos tratado; pelo que, tivemos de fazer esse esforço de recapitulação. De facto, 

relembrámos aqui, o significado do conceito “Bolchevique”, a ala mais radical dos 

revolucionários do Soviete de Petrogrado que rejeitavam o liberalismo e advogavam 

uma solução mais radical que impusesse como únicas as ideias socialistas de Karl Marx. 

De igual modo, recuperando dois cartazes que ficaram por explorar na aula 

passada (Petrogrado – Não desistiremos [de defender] e Pela União da Rússia), 

recordámos a existência de duas fações distintas que se digladiaram numa violenta 

guerra civil que durou de 1917 a 1920, o Exército “Branco” e o Exército “Vermelho”. 

Ali, mostrámos que, como medidas excecionais de defesa do comunismo, se instaurou 

uma ditadura (dita “do proletariado”) e se proibiram todos os partidos políticos – com a 

exceção do Partido Comunista – criando-se uma polícia política e uma censura que, pela 

força, deveria manter a ordem e a revolução vivas. A este período de crispação demos o 

nome de “Comunismo de Guerra”. 

Ora, tal como na aula subsequente em que, pela primeira vez, abordámos tais 

factos, surgiram algumas dúvidas; nomeadamente o modo como, saído de uma 

revolução que haviam ganho, os bolcheviques se envolveram numa guerra civil e 

tomaram estas medidas. A confusão, aqui, girou muito em torno da nomenclatura de 

“Comunismo de Guerra” dado a este período. 
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Assim, entrámos na última parte da aula. Com o país em ruínas e possuidor de 

uma miséria generalizada, Lenine, numa medida drástica de salvação da economia, 

decide fazer um recuo estratégico e abraçar a chamada Nova Política Económica – mais 

conhecida pela sigla NEP. Para conhecer em pormenor esta política, foi fornecido aos 

alunos outro documento intitulado “A Nova Política Económica ou a revisão do 

comunismo”, divergindo do anterior apenas pela presença complementar de um cartaz 

alusivo a Lenine e à NEP. Depois da leitura do texto, pedimos aos alunos que, 

mediante ele, indicassem no seu caderno, as medidas tomadas então por este dirigente. 

Passados alguns minutos em que ajudámos os alunos com dúvidas a interpretar o 

documento, foi solicitada a contribuição da turma. De facto, após analisar as respostas 

dadas por alguns estudantes, fomos obrigados a explicar que, as medidas se 

encontravam na segunda metade do texto, pois a primeira falava sobre o comunismo de 

guerra. Só então, depois desta explicação os alunos descortinaram com facilidade o que 

era pedido, identificando a existência de um setor privado capitalista, e exprimindo que 

passara a haver uma certa liberdade de comércio. Aqui, os alunos notaram, sobretudo a 

ausência de perigo para o socialismo, desde que estas medidas estivessem sobre o 

controlo do proletariado. No entanto, camuflados a meio do texto e na última frase, 

apontámos a existência de pequenas unidades agrícolas e industriais. 

Entretanto, mediante o relógio da escola estar mais adiantado que o nosso, não 

nos apercebemos de que a aula estava prestes a terminar. No entanto, ainda assim, 

conseguirmos entregar aos alunos um exemplo feito por nós do esquema-síntese que 

fizéramos em conjunto nas aulas precedentes, para que estes comparassem como se 

poderiam estruturar as ideias mais importantes sobre a Revolução Soviética
176

. Por 

outro lado, tentámos ainda que a turma esboçasse uma pequena definição de comunismo 

de guerra, tal como presente no texto, mas tal já não foi possível. 

Ora, chegados a este ponto, cremos que esta aula merce duas ou três notas de 

reflexão. Por um lado, foi notória a incapacidade dos alunos em se recordarem dos 

conteúdos anteriormente lecionados, sobre a revolução bolchevique. Tal facto dever-se-

á a dois motivos: Por um lado, tal como anteriormente explicámos, conceitos como 

“Bolchevique” ou “proletário”, tal como os conteúdos, são muito ideológicos e de 

manifesta dificuldade para os alunos. Por outro, os mais de dois meses de intervalo 
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entre as nossas aulas – entretanto preenchidos pela prática letiva da professora Telma – 

levou a que a turma esquecesse muita coisa que tinha sido dada. Aqui, acrescentamos o 

facto de que – embora seja claramente uma opção de planeamento curricular – o facto 

de não se lecionarem os factos de um modo contínuo impede a sua compreensão efetiva. 

Julgamos que foi o que sucedeu aqui. 

Uma última nota para a gestão temporal. Ainda que tenhamos planeado a aula 

com detalhe, precavendo possíveis alongamentos, parece ser essencial um rigor ainda 

maior da nossa parte. Não que fosse importante a definição de comunismo de guerra – 

porque já tinha sido explicitada – mas porque a análise e interpretação documental nos 

pareceu importante, tal resulta em que, por vezes, vemo-nos na situação de ter de pedir 

aos alunos para ficarem uns poucos minutos depois de já ter dado o toque de saída. Tal 

não se pode repetir e é algo, da nossa parte, a corrigir com urgência. 

 

4.7  Aulas 9 e 10 (29 de janeiro de 2014)
177

 

Nesta última sessão – entretanto realizada na sala D6, por troca com outro 

professor – propusemo-nos tratar dois pequenos temas; a criação da União Soviética e a 

imposição de uma ditadura por parte de José Estaline
178

. Em relação ao primeiro aspeto, 

procurámos perceber por que razão foi criada a U.R.S.S. sob a forma de uma federação 

e não como um estado unitário.  

A resposta a esta questão foi encontrada leitura do documento 4 da página 37 do 

manual. Depois de registarem a pergunta e de lerem o texto, os alunos identificaram 

corretamente a necessidade de garantir a segurança interna, assegurar o progresso 

económico e de afirmar o livre desenvolvimento das populações. Ora, já antes, através 

da leitura do documento 2 da mesma página e do documento 1 da página anterior, 

compreendemos que a Rússia era, verdadeiramente, um território vastíssimo e com uma 

grande diversidade cultural, étnica e religiosa. Deste modo, depois do que enunciámos e 

de compreender o que era uma federação, percebemos a necessidade de um governo 

forte que governasse firmemente um território tão grande e tão diferente entre si. 
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É então o momento de falar da ascensão de José Estaline. Ora, com Lenine às 

portas da morte, Estaline chega ao mais poderoso cargo da União Soviética, o de 

Secretário-Geral do Partido Comunista. Conseguindo angariar uma grande influência, à 

data da morte de Lenine em 1924, inicia-se uma luta pela liderança da União Soviética. 

De um lado estava Trotsky. Antigo Comissário da Guerra, foi um dos revolucionários 

mais ativos, liderando o partido “vermelho” na guerra civil contra o exército “branco”. 

Trotsky acreditava que a revolução comunista não devia quedar-se pela Rússia, mas 

estender-se de um modo permanente ao mundo inteiro.  

Do outro lado estava Estaline. Recém-eleito Secretário-Geral do Partido 

Comunista da União Soviética, este homem nascido na Geórgia tinha sido escolhido por 

Lenine para o cargo de Comissário das Nacionalidades. Ao contrário de Trotsky, 

Estaline acreditava que, antes de se internacionalizar, havia que consolidar a revolução 

dentro da própria União Soviética. Desta luta, Estaline acabaria por sair vencedor, e 

Trotsky, exilado no México, seria mais tarde assassinado por mandato de Estaline. 

Chegado então ao poder, José Estaline inicia a chamada “segunda revolução 

socialista”. Com o intuito de modernizar a Rússia, ele acaba com a N.E.P. em 1928 e 

imprime medidas drásticas de socialização da economia. Aqui, com o intuito de saber a 

ação de Estaline, pedimos aos alunos que lessem o terceiro parágrafo da página 116 do 

manual. Ali, identificámos a primeira medida: A nacionalização dos meios de produção. 

A segunda – após nova leitura – foi descoberta, no final da mesma página. Era a 

coletivização da agricultura. 

Aqui sucedeu uma pergunta muito interessante. Uma aluna questionou-nos sobre 

a diferença entre nacionalização e coletivização, visto que, na sua ótica pareciam ser a 

mesma coisa. Considerando esta uma questão relevante, chamámos a atenção da turma 

para o facto e procurámos explica-la do melhor modo que sabíamos. Pedindo a um 

outro aluno lemos a noção de coletivização (presente ainda na dita página 116). Aí 

explicámos que, apesar de serem termos muito próximos, a coletivização estava ligada à 

posse da terra, enquanto as nacionalizações versavam sobre os meios de produção; as 

indústrias, os transportes, etc.  

Em seguida, solicitámos a um outro aluno a leitura do documento 2 da página 

117. Nele se falava da repressão sobre os kulaks. Estes eram os proprietários agrícolas 

que, em prol do desenvolvimento comunismo e do progresso da União Soviética, 
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ficaram sem as suas terras, sendo forçados a terríveis provações e deportações. Como 

nota, reparámos que os alunos ficaram surpreendidos pela excessiva força usada contra 

estes grupos populacionais. 

Um segundo aspeto de socialização da economia levada a cabo por Estaline foi a 

chamada planificação económica. Sob controlo estatal, foram estabelecidos planos de 

cinco anos (os chamados Planos Quinquenais) em que eram fixados objetivos a atingir 

pela economia e metas de produção que deveriam ser alcançadas pelas empresas. Tal 

como tinha acontecido durante toda a aula, pedimos que, aqui, os alunos voltassem a 

registar as informações mais importantes no seu caderno. Aqui, visto considerarmos a 

informação importante – e por não estar mencionada no manual – achámos por bem 

detalhar sumariamente quais as indústrias que foram privilegiadas em cada plano. 

Assim, apresentámos o quadro seguinte: 

 1º Plano (1928-1933)  

Indústria pesada (minas, siderurgia, energia eléctrica e maquinaria) 

 2º Plano (1933-1937) 

Indústria Alimentar e Têxtil 

 3º Plano (1938-1942) 

Indústria Química e Energética 

 

 Daqui, partimos para a explicação sobre como Estaline conseguiu impor na 

União Soviética um poder de cariz totalitário. À leitura do documento 5 da página 119 

do manual, sobre a repressão estalinista, sucedeu-se a interpretação do cartaz intitulado 

Não fale! Fique alerta! Nestes dias até as paredes têm ouvidos. Da conversa à traição é 

um pequeno passo. Entre um e outro documento, foi notório que os alunos ficaram 

impressionados não só com o simbolismo do próprio cartaz, mas também pela maneira 

como ilustrava o texto que tinham acabado de ler. 

Ora, além do estabelecimento de um clima de terror, o diapositivo seguinte 

mostrava duas fotos famosas, marcadas pelo desaparecimento de um comissário de uma 

para a outra. Aqui, tendo ainda presente o texto lido, procurámos mostrar como, às 

mãos de Estaline se aniquilavam opositores e contestatários. Ora, se isto acontecia 

dentro do próprio Partido Comunista e a pessoas que eram do seu círculo de confiança – 

comentámos – «imagine-se o que é que aconteceria a indivíduos que Estaline não 
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gostasse». Neste seguimento, identificámos, registando depois, o conceito de 

“Depuração”. 

Finalmente, mediante a leitura do documento 3 da página 119, vimos como, 

numa tentativa de conquistar o apoio e a simpatia da população – apesar de todos estes 

feitos narrados – Estaline instaurou o chamado culto da personalidade. Aqui, a turma 

reagiu de um modo interessante, compreendendo de imediato quão desajustadas eram os 

desígnios e características sobre-humanas atribuídas a Estaline. 

Chegados a este ponto, e visto que faltava ainda algum tempo, decidimos 

mostrar um pouco da importância do ensino da História para a compreensão do mundo 

atual. Lendo uma passagem de O Arquipélago de Gulag, do escritor russo Alexandre 

Soljenitsine – contido nas páginas 162 e 163 do manual – os alunos ficaram 

visivelmente perturbados pelas horríficas condições vividas pelos prisioneiros nos 

campos de trabalho na Sibéria. Aqui, recuando à imagem manipulada do comissário que 

desaparece, lembrámos que a memória histórica é ainda um problema na própria Rússia 

que não sabe bem o que fazer à memória estalinista, incluindo-a ou removendo-a dos 

livros de História. De igual modo, procurámos demonstrar, no caso português, quão 

diferentes seriam as mentalidades dos jovens portugueses se nunca tivessem sabido que 

o 25 de Abril existira mesmo e das perseguições e torturas orquestradas pela P.I.D.E.. 

Assim, depois de manifestamente sensibilizados por estas questões novas, 

pedimos aos alunos que resumissem a aula que tinha acabado de ser dada. Mediante a 

colocação de perguntas a uns e a outros, viu-se que os alunos compreenderam a matéria, 

pois responderam entusiástica e prontamente às questões colocadas, de um modo 

correto. Assim, depois de entregar um documento-síntese com as ideias da aula
179

, 

despedimo-nos da turma e encerrámos a nossa participação letiva na escola. 
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5. Reflexões sobre prática letiva: aspetos a melhorar 

O que faria de outra maneira? O que melhoraria? Estas perguntas são essenciais 

à prática reflexiva do professor durante toda a sua carreira. No entanto, apesar de nem 

sempre serem fáceis de responder, atrevemo-nos a fazer uma pequena meditação. 

Cremos, desde logo que ao professor, antes de mais, cabe-lhe aplicar a si mesmo 

a famosa máxima socrática contida no pronaos do templo de Apolo em Delfos: 

«Conhece-te a ti mesmo». Daqui parte tudo. Conhecendo as suas próprias aptidões e 

limitações, ele pode, daí, planear as melhores estratégias didáticas para levar a turma ao 

conhecimento. A partir daqui parte tudo o resto. Ora, passando ao nosso caso concreto, 

que situações merecem a nossa reflexão? 

Um primeiro aspeto que salientaríamos será o facto de lidarmos com turmas que 

são intrinsecamente distintas umas das outras. Por isto, uma estratégia aplicada com 

sucesso a um conjunto de alunos não significa que resulte noutra diferente. Daí se põe a 

questão das planificações. Elas não podem ser demasiado rígidas nem demasiado 

simples. 

A partir daqui lidamos com temáticas muito específicas. Uma das primeiras será 

a gestão do tempo. Ela tem de ser muito mais eficaz quanto menor é o tempo de aula. 

No nosso caso sentimos isso na pele em três das aulas de 45 minutos que dispusemos; a 

quarta, a sétima e a oitava. Na nossa opinião, é muito pouco tempo para se fazer o que 

quer que seja, e qualquer interrupção prejudica a sua conclusão ótima. Em qualquer uma 

destas aulas – retrospectivamente falando – a planificação feita pelo mestrando falhou 

em calcular o tempo necessário a quaisquer eventualidades de interrupção ou 

esclarecimento de dúvidas. Todavia, nelas deparámo-nos com questões relativamente 

inéditas: tanto o tempo excessivo com que os alunos demoravam a passar os conteúdos 

mais importantes como o próprio facto de quererem passar tudo por se encontrar, nas 

suas palavras, «melhor explicado e mais organizado». 

Fora outras considerações que daqui advenham, esta situação leva-nos a repensar 

a utilização de futuras chamadas de atenção para as distinções entre o essencial e o 

acessório. De facto, cremos que (embora nos custe muito a nós, habitués a 

conhecimentos mais profundos, a explicar) os detalhes e os pormenores são algo que se 

deve limitar ao mínimo essencial. 
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Um segundo ponto será a clareza de exposição. Como todo o professor tem a 

tarefa de traduzir conhecimentos de um grau de complexidade elevado para um nível de 

perceção relativamente fácil de compreender, este é um aspeto fulcral na ars docendi: a 

comunicação. Não se trata de simplificar – pois corre-se o risco de se perder a exatidão 

e a cientificidade dos conhecimentos – mas clarificá-los. 

Olhando para trás, este problema foi por nós verificado no segundo bloco de 90 

minutos (aulas 5 e 6). Ali, ao tentar que a turma compreendesse que vários pequenos 

acontecimentos poderiam estar a ocorrer em simultâneo e a contribuir para um evento 

maior, chegámos a sentir que as nossas próprias explicações pudessem, elas próprias 

estar a confundir os alunos. Este aspeto dever-se-á, acreditamos, não só à necessidade 

de melhorarmos a nossa fluidez e clareza de vocabulário e explicação dos 

acontecimentos e ideias, como, a de simplificarmos o nosso próprio discurso. Aqui e ali, 

tivemos a impressão de podermos ter sido um pouco confusos. 

Um outro pormenor prende-se com a quantidade de texto presente nos 

diapositivos. Como já anteriormente referido, a demora e insistência da turma em copiar 

– quase letra a letra – os conteúdos apresentados nos diapositivos surpreenderam-nos. 

Na nossa opinião, embora isto reflita uma vontade em reter o importante, mostra – na 

sua outra face – que estes mesmos estudantes, perante o discurso de um docente, estes 

alunos ainda não conseguem discernir o que é essencial do que não é, e de o registarem, 

autonomamente, no seu caderno. De igual modo, leva-nos a equacionar a redução na 

quantidade de texto apresentado em prol da utilização de imagens ou da interpretação de 

documentos. 

Em jeito de conclusão, como já atrás manifestámos, acreditamos ser 

recomendável uma maior utilização do documento em sala de aula. A História vive do 

saber lidar, contextualizar e interpretar um documento. Por isso, acreditamos que quanto 

mais cedo um aluno se familiarizar na leitura, análise e interpretação documental, tanto 

mais será lhe profícuo em termos futuros na criação de hábitos de leitura e investigação.  
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6. Avaliação e recursos 

6.1 A avaliação 

Cogitando sobre o ensino em geral, é-nos impossível concebê-lo sem a 

existência de práticas avaliativas que vão regulando a aprendizagem dos alunos. Ora, é 

nesta linha de pensamento que podemos conceber a avaliação como «o processo que 

permite ao professor reconhecer se os objetivos educacionais que previamente definiu 

foram ou não atingidos pelos alunos
180

. Incluindo «descrições qualitativas e 

quantitativas do comportamento do aluno» descreve qual é a situação do mesmo num 

dado momento, comparando-o com o lugar onde este se deveria situar em termos de 

conhecimento
181

. 

 Por outro lado, existem três tipos de avaliação: a avaliação de diagnóstico, que 

ocorre no início de uma unidade ou dum ano letivo; a sumativa, que tem lugar no final 

do dito ano; e, por fim, existe a avaliação formativa. Tendo o fim de «fornecer ao 

professor e ao aluno o feed-back sobre o grau de ensinamentos/domínios atingidos e as 

dificuldades encontradas», ela encontra-se presente durante todo o processo de ensino-

aprendizagem
182

.  

Como proposta de metodologia didática, a professora Ana Leal de Faria sugere 

as seguintes etapas de planeamento de uma unidade
183

: 

1. Sondagem – teste prognóstico/diagnóstico. 

2. Apresentação da matéria pelo professor. 

3. Assimilação – apresentação do conteúdo pelo aluno. 

4. Organização – sistematização e fixação da aprendizagem. 

5. Verificação – avaliação. 

Surgem aqui dois tipos de avaliação, o teste de diagnóstico e a avaliação 

propriamente dita (que engloba o formativo e o sumativo). Implícita está a avaliação 

comportamental dos alunos e a sua participação em aula. Desde logo, seria esta, de 

facto, o tipo de avaliação realizada in situ, pois o professor precisa de ter um registo e 
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um controlo sobre os objetivos que os alunos vão realizando em aula, assim como os 

conhecimentos que vão obtendo. Não se esgotando na verificação da participação e de 

quem demonstra interesse durante a lição, e dos ditos testes, estende-se, por exemplo, à 

comprovação e retificação dos trabalhos propostos aos alunos. Aqui o professor pode e 

deve intervir, ajudando ao processo de aprendizagem, tirando dúvidas e indicando onde 

estes podem melhorar. 

Ora, no nosso caso, contemplámos apenas uma forma de avaliação sob a forma 

uma ficha de observação do filme O Couraçado Potemkin na segunda sessão (primeiro 

bloco de 90 minutos). Inserindo-se num método de avaliação contínua, entendemos, 

com Souto González que esta é «a valoração escolar das tarefas ao longo de um curso e 

etapa educativa. Isto é, a superação dos exames não tem um valor absoluto, mas orienta-

nos sobre o desenvolvimento das capacidades dos alunos»
184

. Tudo o resto incidiu sobre 

a colocação de perguntas na aula. Por outro lado, observámos a concretização das 

tarefas propostas em aula cujo intuito foi, tão-somente ajudar à perceção de conteúdos. 

Assim, a nossa apreciação foi, sobretudo, informal. 

Remetendo a sua consulta detalhada para anexo
185

, tentámos, com ela, oferecer 

ao leitor, um estado da arte, não só sobre as nossas capacidades de planificação e 

organização de conteúdos, como, mostrar – ainda que limitado a apenas um tipo de 

avaliação - o nível de compreensão por parte dos alunos em relação às nossas 

explanações e a sua capacidade de interpretação de um filme. Num breve resumo, em 

vinte e três alunos, houve quinze – ou seja 65% – que obtiveram o nível 4 

(correspondente ao Bom). Por outro lado, cinco (21%) atingiram o nível 3, ou 

Suficiente. Dois alunos (8%) receberam nível 2 – ou Insuficiente, enquanto apenas um 

conseguiu ter Muito Bom. 

 

 

 

 

                                                           
184

 Xosé Manuel Souto González, Didáctica de la Geografía. Problemas sociales y conocimiento del 

medio, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1998, p. 174. 
185

 vd. Anexo 7, pp. 194-195. 



Da Revolução Bolchevique à ditadura estalinista: Opções de ensino-aprendizagem 

90 
 

6.2  Mobilização de recursos 

Chegados a esta parte, tendo por finalidade fazer compreender os conteúdos 

históricos lecionados nas nossas aulas, verificamos que existem várias experiências 

educativas que são recomendadas, no que concerne à aplicação didática dos mesmos. 

Como diz Souto González: «A aprendizagem dos diversos espaços geográficos 

facilita a autoestima do sujeito ao reconhecer-se nas suas preferências espaciais, nas 

valorizações dos direitos universais e, sobretudo, na busca da verdade racional que seja 

coerente com as suas emoções e sensações, que o seu saber lhe permita saber mais, não 

só de muitos lugares, mas também do seu próprio espaço subjetivo, da sua maneira de 

ser e comportamento individual e social num dado espaço»
186

. 

Foi precisamente este propósito que nos norteou na passagem da teoria à 

exposição. No entanto, nem tudo pôde ser concretizado. Resumidamente, o recurso mais 

utilizado em aula foi, sem dúvida, a apresentação em PowerPoint. Ela serviu, não só 

para introduzir os objetivos de cada aula, como, para guiar os alunos através das 

problemáticas levantadas. Aqui, privilegiou-se o uso de imagens e de gravuras, algumas 

isoladas, outras acompanhadas de texto explicativo complementar à nossa exposição.  

No que diz respeito aos nossos conteúdos didáticos, enquanto a Planificação 

Anual emanada do Agrupamento de Escolas de Alcochete apenas sugere como leituras 

«O arquipélago de Gulag; O espião que veio do frio; O fiel jardineiro; jornais e revistas; 

discursos políticos do século XX (3º período)»
187

, o livro do professor adstrito ao  

manual adotado pela escola, sugere, precisamente, para a temática da Revolução 

Soviética, a «visualização do filme O Couraçado Potemkine e o preenchimento da 

respetiva ficha previamente elaborada pelo professor» assim como «a interpretação de 

um esquema conceptual, resumindo as ideias-chave da unidade»
188

. Foi, precisamente o 

que fizemos. Já quanto à ditadura estalinista, este livro nada diz. 
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No que concerne ao Programa de História de 1991, vemos que, para a 

Revolução Soviética se propõe: 

 «a recuperação de conhecimentos adquiridos no subtema 8.1; 

 a elaboração/análise de mapas da Rússia czarista e da U.R.S.S. em 1922; 

 a elaboração/análise de gráficos e quadros estatísticos sobre a economia e outros 

aspectos da sociedade russo/soviética no período estudado; 

 a análise de cartazes contemporâneos dos acontecimentos, a favor e contra a 

revolução; 

 leitura de textos doutrinários e/ou críticos sobre a revolução soviética, bem como 

excertos de obras literárias sobre a mesma realidade (ex.: Os Dez Dias Que 

Abalaram o Mundo, de John Reed); 

 o visionamento de filmes sobre a revolução soviética, nomeadamente do realizador 

Sergei Eisenstein»
189

. 

  

Quanto à ditadura estalinista eis a proposta de mobilização de recursos: 

 «a leitura e análise de excertos de discursos dos principais responsáveis políticos, 

de textos institucionais e de testemunhos contemporâneos que documentem o 

carácter dos diferentes regimes políticos estudados neste subtema; (…) 

 o visionamento de filmes, documentais ou de ficção, sobre os mesmos regimes e 

sobre a guerra civil espanhola; (…) 
 a organização de um debate sobre os regimes autoritários e o problema dos direitos 

humanos»
190

. 

 

De todas estas sugestões, registamos com alguma surpresa que, sem ter em conta 

que estavam aqui presentes, utilizámos a temática dos cartazes de forma completamente 

espontânea. Por outro lado, de entre todos, apenas não contemplámos a visualização de 

filmes sobre o período estalinista. Embora os houvesse (sobretudo o filme Alexandre 

Nevski), a sua temática entrelaça-se mais com a Segunda Guerra Mundial. De resto, de 

uma forma mais ou menos literal, realizámos em aula, tudo o que aqui foi proposto. 

 Em termos de documentação disponibilizada, contamos dois esquemas-síntese, 

fornecidos na última e na penúltima sessão letiva, assim como vários documentos de 

apoio, sobretudo sob a forma textual – uma ficha de trabalho na quarta aula; o Manifesto 

do Partido Comunista na quinta e sexta aulas; a “A Nova Política Económica ou a 

revisão do comunismo” na sexta e sétima aulas conjuntamente, assim como na oitava 

lição. De igual modo, visualizámos um filme (O Couraçado Potemkin) no primeiro 
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bloco de 90 minutos e observámos um trecho de O Século do Povo – A era da 

esperança, logo na primeira sessão. 

 

6.3  A aplicação do documento em sala de aula 

A utilização do documento em História é muito importante. De facto, «tudo 

quanto o homem diz ou escreve, tudo quanto fabrica, tudo em que toca, pode e deve 

informar a seu respeito», «é quase infinita a diversidade dos testemunhos históricos»
191

. 

Cândida Proença, por seu lado, afirma que «sem fontes históricas não é possível fazer 

História. Sem fontes históricas também não é possível ensinar História, se pretendemos 

efetuar um ensino ativo, inteligível e capaz de desenvolver capacidades e 

competências»
192

. Ora, documentos e fontes são a mesma coisa? À vista desarmada 

pode parecer que sim, mas na realidade não o são. 

Desde logo, enquanto o primeiro é um testemunho não trabalhado, o segundo é 

já o produto da intervenção do historiador, sendo selecionado e criticado por parte deste. 

Igualmente, pode-se dizer que o documento possui um critério epistemológico primário 

ou direto, pois está relacionado diretamente com o tema que se quis investigar ou 

propor. Dir-se-á que o seu propósito foi consciente. Já a fonte, é secundária, pois tendo 

sido previamente trabalhada a partir dos documentos primários, podemos considerá-la 

como indireta
193

. 

Uma outra maneira de perceber a tipologia dos documentos que podemos aplicar 

didacticamente em sala de aula é mediante o quadro que apresentamos em seguida. Este 

documento que citamos é uma fotografia – e que, por isso, se enquadra estritamente no 

grau de perceção visual – mas, aproveitando a deixa (tendo em conta que vimos um 

filme e um trecho de um documentário), deixamos de parte as perceções Auditiva e 

“Total”, e explanamos os tipos de documento segundo as perceções Visual e Audio-

visual: 
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Tipos de Documentos Históricos
194

 

Percepção de Tipo Visual 

Documentos Escritos: 

 Pontuais – Objectivos (Fontes jurídicas e administrativas) 

   – Subjectivos (Fontes Literárias) 

 Seriais – Objectivos (Documentos administrativos repetitivos) 

– Subjectivos (Testamentos, Imprensa, etc.) 

 

Documentos Não-Escritos: 

 Iconográficos – Pinturas, Gravuras, Fotografias, Cartas, Planos, etc. (Originais 

ou Reproduções) 

 Documentos Materiais (Construções, Artefactos, Paisagens, etc.) 

Percepção de Tipo Audio-Visual 

Documentos de imagem e som: 

Registos – filmes ficcionais, documentários, etc. 

Directo – programas em directo via Televisão. 

 

Ora, a aplicação do documento em sala de aula é muito útil. Por um lado, é 

através da aposta na aprendizagem através de «livros, textos, documentos, gravuras, 

filmes e outros materiais» que se pode «levar o aluno, a fazer inferência e a “descobrir 

os conhecimentos”». Trata-se de o ir «habituando ao modo de pensar que caracteriza o 

historiador»
195

. Aqui, o uso do documento durante as aulas permite, de facto, 

«modificar o estilo do ensino que de teórico e verbal se torna experimental e concreto», 

concedendo «um carácter activo ao ensino da História»
196

.  

Para isto acontecer, é expectável que o docente seja o mais objetivo e coerente 

possível na escolha dos documentos, adequando-os ao nível cognitivo dos alunos. Como 

diz, e bem, o professor Miguel Monteiro, ele «deve cumprir «as regras próprias do 

método histórico. Desta forma, terá de proceder à crítica externa, averiguando a 

originalidade, proveniência, fidelidade e veracidade do documento. Já pela crítica 
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interna, a hermenêutica, deverá interpretar o que é transmitido, não esquecendo o nível 

de objectividade e de rigor»
197

. Se isto não acontecer, arriscamo-nos a que os alunos não 

compreendam o que lhes acabou de ser ensinado, podendo levar a conceções e a 

julgamentos completamente errados. 

 

 

7.  Uma problemática possível: A adulteração da verdade 

7.1  O caso da fotografia do comissário Yezhov 

Considerando a linha de raciocínio que vimos tomando, não podemos deixar de 

fazer uma breve menção a, pelo menos, um dos documentos que foi trabalhado no nosso 

contexto de prática letiva. Referimo-nos às duas fotografias manipuladas em que um 

comissário ao lado de Estaline desaparece. 

Estas fotografias foram por nós utilizadas num contexto de sala de aula; mais 

concretamente, na última aula, um bloco de 90 minutos, ocorrido no dia 29 de janeiro 

de 2014. Sendo abordadas na aula, foram por usadas como meio de explicar a 

brutalidade do regime estalinista e como um exemplo das perseguições que o ditador 

movia não só perante a população em geral, como dentro do próprio Partido Comunista 

e do Exército Soviético. 

No nosso caso, em boa verdade, as fotografias não foram, na altura, exploradas a 

fundo, por várias razões. Por um lado, embora sejam conhecidas no meio universitário 

especializado e através de documentários televisionados (como n’O Século do Povo – A 

Bandeira Vermelha), são imagens muito pouco divulgadas
198

 e cujo acesso não é fácil 

ao público em geral. De facto, não se conhece o autor, mas conhece-se a data, o local e 

os que nela estão retratados. Estas informações chegaram-nos através de um livro de 
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David King de 1997, intitulado The Comissar Vanishes, que recolhe estas imagens do 

período estalinista
199

. 

Uma segunda razão prende-se com o facto de apenas termos conseguido obter 

estas informações já depois da aula ter sido lecionada, dedicando algum do nosso já 

curto tempo disponível, à pesquisa, confirmação de fontes e à concretização de outros 

trabalhos do Mestrado. Uma última explicação reside no facto que, apesar de ser um 

documento importante, a atenção a ele dispensada (cerca de 15 minutos) foi a 

considerada relevante tendo em conta a gestão do nosso tempo de aula e de conteúdos 

lectivos. 

  

Figuras 7 e 8 – “O comissário desaparece” 

Fonte: David King, The Comissar Vanishes, apud Rodrigo Petruzzi da Silva, Terceira 

Realidade: O poder político de Stalin sobre a Fotografia, pp. 61-62. 

 

Perante isto, observando as mesmas fotografias percebemos que, além do 

próprio Estaline, estão presentes outras três personagens. Do lado esquerdo da imagem, 

encontramos Kliment Voroshilov, membro do Comité Central do Partido Comunista e 

militar soviético
200

. À sua direita, por detrás de Estaline está Vyacheslav Molotov, 

Ministro dos Negócios Estrangeiros e que passou à história pela assinatura do pacto de 

não-agressão com a Alemanha (o conhecido Pacto Ribbentrop-Molotov) e que viu o seu 
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nome associado ao cocktail explosivo utilizado pelos finlandeses a 30 de novembro de 

1939, após os bombardeios soviéticos sobre aquele território
201

. 

Narrando a abertura do canal que ligava o rio Moscovo ao rio Volga, permitindo 

a navegabilidade entre a capital russa e o Mar Cáspio, ficamos a saber que estas 

fotografias datam de 1937
202

. No entanto, algo nelas se destaca; de uma para a outra, há 

uma personagem que desaparece. Numa pesquisa por nós efetuada, descobrimos tratar-

se de Nikolai Yezhov, antigo chefe da Polícia Secreta Soviética, o N.K.V.D., durante o 

período da Grande Purga, entre 1934 e 1939
203

 e que acabara de ser nomeado 

comissário do Transporte de Águas mas que seria assassinado a mando de Estaline em 

1940
204

. 

 

 

6.2  Manipulação da História nos manuais russos 

Derivado do tópico anterior, antecedendo uma leitura do Arquipélago de Gulag 

de Soljenitsine, colocámos – na mesma aula – uma questão à turma: «Que impacto teria 

para vocês, se afinal, tudo o que sempre vos disseram sobre o 25 de Abril afinal fosse 

mentira? O que aconteceria se, por acaso, a história tivesse sido modificada e alguns 

factos omitidos e outros esquecidos?»  

De imediato levantámos outra pergunta. Como seria então para os alunos que 

aprendem História na Rússia? Esta problemática é, para a esmagadora maioria da 

população portuguesa, completamente indiferente. No entanto, acreditamos que, em 

termos de ética e de perceção histórico-didática do ensino, ela seja da maior das 

importâncias. De facto, uma tese recente de Viktoria Mirotshnik aborda, com muita 

felicidade, este vazio de conhecimento
205

. 
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Lançar dúvidas, negar ou rejeitar acontecimentos e factos históricos não é nada 

de novo. Beverley Southgate cita até vários exemplos. Desde a rejeição da autenticidade 

do relato de Homero sobre a guerra de Tróia feita por Dion Crisóstomo no século I, à 

minimização e tentativa de negação do Holocausto por parte de alguns historiadores 

alemães do pós-guerra
206

, passando pela damnatio memoriae feita pelo Imperador 

Caracala sobre o seu irmão Geta no século III, muito já foi feito e tentado para ocultar 

certos acontecimentos e personagens históricas. 

Muitos podem ser os motivos. No entanto, «para identificar as massas com o 

regime, na mira de que Estaline aparecesse efectivamente como o herdeiro dos 

defensores da pátria, era preciso ensinar uma história diferente, uma história mais 

popular, e mais sugestiva para o coração e as almas. [Para isto], em vez de ministrar um 

ensino da história distractivo e animado, expondo os factos e eventos mais importantes 

na sua sequência cronológica […] é indispensável impressionar a memória das crianças 

[…] e apresentar-lhes de maneira viva os acontecimentos que levam a uma visão 

marxista da história; não há outros meios»
207

. 

 Na sua análise a manuais escolares em vigor na década de 1970 na União 

Soviética, Viktoria Mirotshnik, concluiu que «os livros analisados são unidos pela 

convicção que a história não é uma coisa que acontece, mas que se faz e que a 

importância histórica de uma determinada decisão é criada pelos seus protagonistas. Por 

isso, a imagem transmitida para os alunos da História da URSS não é de um processo 

complexo e contraditório, mas de um conjunto de personagens que constroem 

linearmente o novo modelo de sociedade, um novo paradigma, contra sucessivos tipos 

de inimigos»
208

. 

Tratava-se aqui, essencialmente, de criar um homem novo, o chamado Homo 

Sovieticus, no qual, «a participação na obra comum contribuiria para o enriquecimento 

da espiritualidade do Homem soviético, que se definia como “[…] o homem no qual a 

perspectiva colectiva prevalece sobre a pessoal é já um homem de tipo soviético” 
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(Makarenko, 1978, p. 23). Transparece portanto, que a orientação para os interesses 

sociais seria o traço característico da tendência socialista da personalidade»
209

. 

 

6.3  O perigo da manipulação da verdade 

Igualmente na nossa última aula, abordámos uma temática que, sendo obscura 

para muitas camadas da sociedade, ainda mais o é para jovens alunos em aprendizagem; 

a adulteração da verdade histórica. Como dizia Georges Duby, ao estudar História, ao 

«exumar os sistemas ideológicos da poeira do passado […] o historiador tem de 

decifrar, desenterrar. Tem ainda, durante essas operações, de se libertar, na medida do 

possível, dos condicionamentos ideológicos de que ele mesmo é prisioneiro»
210

. São 

cuidados que se deve ter ao analisar os acontecimentos do passado.  

Ora, como vimos atrás, existem vários tipos de documentos históricos. Todos 

eles podem contar para a análise da memória. Aliás, de facto, «para se compreender a 

ordem das sociedades humanas e para se discernir as forças que as fazem evoluir 

importa dar-se igual atenção aos fenómenos mentais». E a importância é grande: 

«Porque não é da sua condição verdadeira, mas da imagem que se fazem de si próprios, 

e que nunca apresentam o reflexo fiel, que os homens regem a sua conduta»
211

. 

De igual modo avisa Jacques Le Goff; o perigo da manipulação de um 

documento existe ainda hoje: «O documento não é qualquer coisa que fica por conta do 

passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí 

detinham o poder. Só a análise do documento enquanto documento permite à memória 

colectiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno 

conhecimento de causa»
212

. 

Tudo isto é de primordial importância. De facto, «não é apenas a educação da 

sensibilidade histórica que está em causa»
213

 mas, como bem o coloca José Mattoso, «a 

ignorância ou o desprezo do passado correspondem à tentativa absurda ou perigosa de 
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anular a posição anterior ou de querer negar o real. Exprimem um olhar curto, obtuso, 

grosseiro sobre a vida»
214

. 

Pensamos, assim, ser «crucial que exista um público informado e capaz de 

julgar, criticamente, o que lhe é comunicado. [De facto,] Se nós professores de História, 

não formarmos criticamente o cidadão do futuro através da nossa disciplina que é, 

incontestavelmente, a mais bem apetrechada para isso quem o fará?
215

». Não aceitando 

o grande ensinamento da História, corremos o grande erro de que os acontecimentos 

mais hediondos da História se repitam de novo. 
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As mesmas mãos que nos apertaram as algemas abrem agora conciliadoramente as 

palmas e dizem: «Não se deve… não se deve remexer no passado! … Aquele que 

recorda o passado perde um olho!» E, no entanto, o provérbio acrescenta: «Aquele que 

o esquece perde os dois!» 

 

Alexandre Soljenitsine
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1. Da turma 

Em jeito de conclusão, não poderíamos deixar de tecer algumas considerações 

sobre aspetos que ficaram por dizer. 

Desde logo, poderíamos dizer que, possuindo idades entre os treze e os dezassete 

anos – tendo em conta a Teoria dos Estádios de Desenvolvimento Cognitivo de Jean 

Piaget – os alunos desta turma encontram-se já num pleno estádio designado por 

operações formais. Aqui, em teoria, os sujeitos já se conseguem desprender do real e 

conseguem pensar sem ser em factos da realidade concreta, palpável, observável.  

Já são capazes de «conceber hipóteses e preparar experiências mentais para as 

comprovar com várias variáveis». No fim de contas já possuem capacidades de fazer 

abstrações, de pensar sobre o seu pensamento, bem como sobre o pensamento dos 

outros. De igual modo, já conseguem compreender que existem múltiplas perspetivas e 

que a sua é apenas uma entre várias formas de entender a realidade
217

. 

Sendo que nada disto é linear – em teoria uma criança podia, pela idade já se 

enquadrar no estádio das operações formais e, na realidade ainda não ter conseguido 

ultrapassar as operações concretas – duvidamos do lugar onde se insere o 

desenvolvimento cognitivo desta turma. Um exemplo será a incapacidade de fazer 

abstrações e relacionar acontecimentos.  

De facto, na aula de 30 de outubro de 2013 (aulas 5 e 6) os alunos não 

conseguiram compreender a relação entre a conjugação de vários eventos e realidades 

distintas – a chegada e difusão das ideias socialistas no meio operário; as precárias 

condições sócio-económicas e laborais na Rússia; a entrada na I Guerra Mundial e o 

autoritarismo czarista; que, contribuindo umas para as outras, consumaram a Revolução 

de outubro de 1917. 

Por outro lado, segundo Souto González, é precisamente nesta etapa (dos doze 

aos dezasseis anos) que a História – juntamente com a Geografia – oferece uma área de 

conhecimento que estuda os principais problemas sociais no tempo e no espaço
218

. Já 

vimos como os alunos possuem já algumas representações da realidade. É este saber 
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anterior que, aparecendo e reaparecendo, vai ser substituído pelo saber que se aprende 

na escola
219

. O saber anterior ganha uma nova significância com a apreensão de novos 

conhecimentos. É a chamada aprendizagem significativa, que ocorre «sempre que se 

procura dar sentido ou estabelecer os novos conceitos ou nova informação e os 

conceitos e conhecimentos já existentes ou com alguma experiência prévia»
220

. 

Ora, este ponto também nos levanta algumas dúvidas. Excetuando a recente 

anexação da Crimeia à Rússia e de todas as jogadas de bastidores e interesses obscuros 

por detrás das atuações dos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia
221

 – facto que só 

ocorreu já a nossa intervenção letiva tinha terminado – não cremos que os alunos 

tivessem qualquer conhecimento anterior sobre a revolução russa ou a ditadura 

estalinista. Quanto muito, especulamos, poderão ter ouvido falar em contexto familiar 

algumas noções de comunismo. 

De igual modo, na sétima aula, tal como atrás já foi referido, os alunos copiavam 

praticamente ipsis verbis o que estava no diapositivo. Não é que isto não possa ajudar a 

uma futura compreensão da matéria após estudo em casa. No entanto, por outro lado, 

isto leva-nos a pensar se doravante conseguirão distinguir entre o relevante e o 

acessório, e, já agora, qual será o impacto dos centros de explicações na criatividade do 

aluno e na sua superação de dificuldades de aprendizagem. 

No entanto, nem tudo foi mau; antes pelo contrário. Sendo considerada a melhor 

turma do 9º ano, mesmo com todas as condicionantes já descritas, estes alunos 

proporcionaram-nos uma experiência educativa única. Gostámos bastante do nível e da 

pertinência das questões efetuadas. Quando ocorreram, denotavam uma nítida vontade 

de aprender, pois, em seguida, muitas vezes notava-se a expressão de alívio e de uma 

melhor compreensão dos alunos; facto que se manifestou várias vezes quando os 

questionámos. 

 

 

                                                           
219

 Bernadette Mérenne-Schoumaker, op. cit., p. 47. 
220

 Ontoria, A. et al., op. cit., p. 11. 
221

 José Milhazes, Putin não pretende dominar só o sudeste, mas sim toda a Ucrânia [Em linha]. [s.l.]. 

Obervador.pt, 1/9/2014: [Consult. 8 Set. 2014]. Disponível em 

WWW:URL:http://observador.pt/opiniao/putin-nao-pretende-dominar-o-sudeste-mas-sim-toda-ucrania/. 

http://observador.pt/opiniao/putin-nao-pretende-dominar-o-sudeste-mas-sim-toda-ucrania/


Da Revolução Bolchevique à ditadura estalinista: Opções de ensino-aprendizagem 

104 
 

2. Da aprendizagem 

Desde logo, é certo que, na prática letiva, condicionantes como o barulho, as 

questões dos alunos e uma ou outra explicação mais alongada nos roubarão sempre 

algum tempo, mas estamos em crer que, com a devida ponderação é possível cumprir 

um plano de aula previamente delineado. Não se pense, no entanto, que sacrificaremos a 

aprendizagem em prol do aproveitamento do tempo. Nunca! É nossa firme intenção, 

isso sim, tentar planear o melhor possível para que, do binómio tempo-conteúdos, 

resulte uma aprendizagem o mais eficaz possível. 

Por outro lado, advogamos que o tempo que nos é concedido para a lecionação 

de aulas (cinco blocos de noventa minutos ou dez de quarenta e cinco) não é suficiente 

para conhecermos verdadeiramente a turma que temos diante de nós. Quando isso 

acontece, já esgotámos as nossas intervenções em aula. De igual modo, tal ocorrência 

não permite a implementação de uma avaliação efetiva, pois, qual manta de retalhos, 

“ao puxarmos de um lado, destapamos do outro”.  

Em todo o caso, haverá sempre problemáticas em aberto: Que caminho 

escolher? Que opções? Mais um texto, menos uma imagem? Quantos exercícios para 

uma aula? À medida que escrevemos estas palavras, surgem-se-nos muitas novas 

opções. Estamos em crer que, depois desta experiência, a lição mais importante a retirar 

desta é que o domínio da uma sala de aula não se faz com uma, duas ou dez aulas, mas 

sim com anos de experiência. 

Tudo isto só nos mostra o facto de que uma planificação, não pode nem deve ser 

algo rígido, como já antes expusemos. No entanto, sejamos honestos connosco mesmos 

e com o leitor. Algumas das nossas grandes dificuldades, admitimos, são a concisão e a 

gestão do tempo, da linguagem e das intervenções. Daí a necessidade de sermos 

coerentes connosco mesmos, em primeiro lugar. Isto lembra-nos, inclusive, um trecho 

da Primeira Epístola de S. João: «Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a 

nós mesmos e a verdade não está em nós»
222

. Temos essa necessidade de autoaceitação 

das nossas dificuldades, de aceitarmos como somos e as nossas limitações, como dizia 

Carl Rogers. Temos esse dever. 
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De igual modo, acreditamos que o fiel da balança deverá tender sempre para o 

meio caminho entre os conteúdos e os alunos. Se quisermos dar a matéria toda, 

esquecemos o aluno e falhamos a nossa função principal: educar e humanizar. Se 

olvidarmos o conteúdo, nunca acabaremos a matéria de um ano letivo. Ao professor 

cabe o trabalho de casa e disciplinar as suas tropas desde início. Não com a disciplina 

ultrarigorosa de um Frederico da Prússia, mas com a firmeza necessária à persecução 

desta boa empresa: aplicar aos alunos a máxima da Universidade de Lisboa: Ad Lucem. 

São estes pequenos aspetos que, embora nas entrelinhas, nos pudemos aperceber hoje e 

destacamos como muito positivos. 

Em termos teóricos, compreendemos os vários caminhos que se nos apresentam. 

Por um lado, a interpretação de imagens e documentos pode ser muito rica, mas não 

pode durar uma aula inteira, sob o risco de não se avançar cronologicamente. Por outro 

lado, uma aula excessivamente expositiva e sem recurso à participação dos alunos 

estará, à partida, condenada ao desinteresse. Como poderão os alunos retirar dúvidas se 

são bombardeados com factos, datas e acontecimentos importantes uns a seguir aos 

outros sem poderem respirar?  

Uma aula equilibrada entre a exposição, a participação dos jovens aprendizes e a 

análise de documentos é aquela que nos parece a mais lógica e a mais pedagógica. Os 

alunos intervêm, expõem dúvidas e conhecimentos e tomam contacto com as fontes. No 

entanto, os perigos deste caminho são a limitação de tempo e a necessária (ou quase 

impossível) previsão detalhada de todas as interrupções que possam ocorrer. Para 

finalizar, num outro aspeto positivo a retirar desta aula, destacaríamos, sem falsas 

modéstias, a nossa predisposição para ajudar os alunos que revelavam dificuldades e 

apresentavam questões. Temos a certeza que só colocando questões é que um estudante 

pode alargar o seu conhecimento sobre o mundo e o que o rodeia a si mesmo. 
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3. Da ars docendi 

É aqui, em último lugar – mas que poderia bem ser em primeiro – que 

apresentamos duas reflexões. Ainda que sejam do mesmo autor, elas espelham bem o 

nosso olhar sobre o ethos da docência e a motivação que, pessoalmente, nos guia. Desde 

logo, o professor «não só um comunicador, mas também um modelo. Se não for capaz 

de ver a beleza e a importância da matemática, não conseguirá acender nos outros um 

entusiasmo intrínseco pela disciplina»
223

. É isto que gostaríamos de ser, um modelo de 

rigor, alegria que cativa e desperta nos seus alunos o gosto em aprender História. 

Por outro lado, em relação ao ensino acreditamos que «cultivar o mérito será 

talvez o objectivo mais geral da educação; mas deve esclarecer-se o sentido em que a 

expressão é usada. Refere-se não só a treinar os melhores alunos, mas também a ajudar 

todos os outros a atingir o máximo desenvolvimento intelectual. Um bom ensino, que 

acentue a estrutura de uma disciplina, será provavelmente mais proveitoso para um 

aluno menos capaz do que para um aluno dotado, pois é o primeiro que mais facilmente 

fica pelo caminho devido a um mau ensino»
224

.  

Era aqui que, em condições ótimas, gostávamos de nos situar: a promover um 

ensino verdadeiramente justo, não deixando ninguém para trás. Essa é a nossa ideia de 

educação e pela qual lutaremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
223

 Jerome Bruner, O Processo da Educação, Lisboa, Edições 70, 1998, p. 93. 
224

 Id. ibid., p. 33. 



Da Revolução Bolchevique à ditadura estalinista: Opções de ensino-aprendizagem 

107 
 

FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

1 – FONTES 

1.1 – Manuais escolares 

 

DINIZ, Maria Emília, TAVARES, Adérito e CALDEIRA, Arlindo M., História Nove, 

Lisboa, Raiz Editora, 6ª edição, 2013. 

– História Nove – Livro do Professor, Lisboa, Raiz Editora, 6ª edição, 2013. 

 

FRAGOSO, Arlindo, SEQUEIRA, Eurico, SANTOS, Luís Aguiar, Desafios - História 

e Geografia de Portugal 5, Santillana/Constância, 2010. 

 

1.2 – Documentos Cartográficos 

 

PORTUGAL, Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação – [Lisboa]. 

[Material cartográfico]. Carta Geológica de Portugal. 2ª ed. Escala [1:50 000]. -

 Lisboa : I. N. E. T. I., 2005. - 1 folha : color. ; 40 x 64 cm. Acessível na Mapoteca do 

Centro de Estudos Geográficos, Lisboa, Portugal. Folha 34-D. 

 

 

1.3 – Ministério da Educação 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA, Metas Curriculares de História. 3º Ciclo 

do Ensino Básico: 9º ano – versão para discussão pública, 2013.  

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Programa de História – Plano de Organização do 

Ensino-Aprendizagem (Volume II) – Ensino Básico – 3º Ciclo, Lisboa, Direcção Geral 

dos Ensinos Básico e Secundário, 1991. 

 

 

 

 

 

 



Da Revolução Bolchevique à ditadura estalinista: Opções de ensino-aprendizagem 

108 
 

2 BIBLIOGRAFIA 

2.1 – Obras Gerais e Estudos 

 

ARENDS, Richard, Aprender a ensinar, Lisboa, McGraw-Hill, 1995. 

 

AUSUBEL, David P., Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo, México, 

Editorial Trillas, 1980. 

 

BERKHINE, Ilia, A política económica dos sovietes nos primeiros anos da revolução, 

Lisboa, Edições Avante, 1976. 

 

BERTRAND, Yves, Teorias Contemporâneas da Educação, 2ª edição, Lisboa, Instituto 

Piaget, 2001. 

 

BETTELHEIM, Charles, As lutas de classes na U.R.S.S., 3 vols., Mem Martins, 

Edições Europa-América, 1976-1978. 

 

BALL, J. M. e outros (Eds.). The Social Sciences and Geographical Education: A 

Reader, Wiley, Nova Iorque, EUA, 1971, in “Grelha de classificação dos conceitos 

(níveis de dificuldade)”, documento fornecido durante a frequência da Unidade 

Curricular de Metodologia do Ensino da Geografia, 2013. 

 

BARCA, Isabel, Os Jovens Portugueses: Ideias em História, Perspectiva, Florianópolis, 

vol.22, nº2, Jul/ Dez 2004. 

 

BÍBLIA SAGRADA – 4ª edição, Lisboa, Difusora Bíblica, 2002. 

 

BLOCH, Marc, Introdução à História, Mem Martins, Publicações Europa-América, 6ª 

edição, 1993. 

 

BOGDAN, Henry, Histoire des peuples de l'ex-URSS : du IXe siècle à nos jours, Paris, 

Perrin, 1993. 

 

BRAUDEL, Fernand, História e Ciências Sociais, Lisboa, Ed. Presença, 1972. 



Da Revolução Bolchevique à ditadura estalinista: Opções de ensino-aprendizagem 

109 
 

BRUNER, Jerome, O Processo da Educação, Lisboa, Edições 70, 1998. 

 

BULLOCK, Alan, Hitler and Stalin: parallel lives, London, Fontana, 1998. 

 

COLL, César, PALACIOS, Jesús, MARCHESI, Alvaro [orgs.], Desenvolvimento 

Psicológico e Educação: psicologia da educação, Porto Alegre, Artes Médicas Sul, 

1996. 

 

COMITÉ DE ALTOS RESPONSÁVEIS DA INSPECÇÃO DO TRABALHO, Guia de 

boas práticas para prevenir ou minimizar os riscos decorrentes do amianto em 

trabalhos que envolvam (ou possam envolver) amianto, destinado a empregadores, 

trabalhadores e inspectores do trabalho, [S.l.], Inspecção-Geral do Trabalho, 2006. 

 

COMTE, Gilbert, La Révolution russe par ses témoins, Paris, La Table Ronde, 1963. 

 

CORREIA, Miguel, “Intervenções arqueológicas na antiga Igreja de Santa Maria de 

Sabonha (S. Francisco – Alcochete) primeiros resultados”, In Al-Madan, IIª série, nº 13, 

Almada, Centro de Arqueologia de Almada, 2005. 

 

– “Novos dados para a Carta Arqueológica do Concelho de Alcochete”, In Al-Madan, 

IIª série, nº 13, Almada, Centro de Arqueologia de Almada, 2005. 

 

– “Um Forno da Época Moderna em Alcochete”, In Al-Madan, IIª série, nº 13, Almada, 

Centro de Arqueologia de Almada, 2005. 

 

COSTA, António Carvalho da, Corografia portuguesa: descripçam topografica do 

famoso Reyno de Portugal, com as noticias das fundações das cidades, villas e 

lugares..., Vol. 3. Lisboa, Na Offic. de Valentim da Costa Deslandes, 1712. 

 

CORTESÃO, Jaime Cortesão, Os factores democráticos na formação de Portugal, 

Lisboa, Portugália Ed., 1964. 

 

 

 



Da Revolução Bolchevique à ditadura estalinista: Opções de ensino-aprendizagem 

110 
 

FARIA, Ana Leal de, Didáctica da História – Textos, vol. IV, Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, 2002/2003. 

 

– Planificação, documento fornecido na Unidade Curricular de Didáctica da História, 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2012. 

 

– Questões para reflexão e debate, documento de apoio à unidade curricular de 

Didáctica da História no âmbito do Mestrado em Ensino de História e Geografia, 2012. 

 

FELGUEIRAS, Margarida Louro, Pensar a história, repensar o seu ensino: a 

disciplina de História no 3º Ciclo do Ensino Básico: Alguns Princípios Orientadores da 

Metodologia de Ensino, Porto, Porto Editora, 1994. 

 

FERRO, Marc, Falsificações da História, Mem Martins, Publicações Europa-América, 

1983. 

 

FONTES, Alice e FREIXO, Ondina, “A teoria socioconstrutivista de Vygotsky”, in 

Vygotsky e a Aprendizagem Cooperativa, Lisboa, Livros Horizonte, 2004. 

 

GÓIS, Damião de, Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel – Parte I, 

Coimbra, Universidade de Coimbra, 1949. 

 

GOVERNO DE PORTUGAL, Lista de edifícios, instalações e equipamentos públicos 

que contêm amianto na sua construção, Lisboa, [s.e.], 2014. 

 

GRUNWALD, Constantin de, Sociedade e Civilização Russas no século XIX, Lisboa, 

Aster, 1976. 

 

HELLER, Michel e NEKRICH, Aleksandr, L’utopie au pouvoir : histoire de l’U.R.S.S. 

de 1917 à nos jours, Paris, Calmann-Lévy, 1982. 

 

HOBSBAWM, Eric, A era dos extremos: história breve do século XX: 1914-1991, 3ª 

edição, Lisboa, Editorial Presença, 2002. 

 



Da Revolução Bolchevique à ditadura estalinista: Opções de ensino-aprendizagem 

111 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, Censos 2011 Resultados Definitivos - 

Região Lisboa, Lisboa, Instituto Nacional de Estatística, I.P., 2012. 

 

KHLEVNIOUK, Oleg, Le Cercle du Kremlin - Staline et le Bureau politique dans les 

années 30: les jeux du pouvoir, Paris, Éditions du Seuil, 1996. 

 

LE GOFF, Jacques, “Documento-Monumento”, in Enciclopédia Einaudi, Vol. I, 

Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1984. 

 

LE GOFF, Jacques e NORA, Pierre, Fazer História, vol. I, 2ª edição, Venda Nova, 

Bertrand, 1987. 

 

LESZCZYNSKI, Stanislas, Œuvres du Philosophe bienfaisant, vol. I, Paris, 1763. 

 

LEWIN, Moshe, O século soviético, Lisboa, Campo da Comunicação, 2004. 

 

LONDRES, Albert, Dans la Russie des Soviets, Paris, Arléa, 1996. 

 

LOPES, David, Toponímia árabe de Portugal, Sep. Revista lusitana, vol. XXIV, 

Pôrto, Imprensa Portuguesa, 1926. 

 

MACHADO, José Pedro, Influência Arábica no Vocabulário Português, vol. I. Lisboa, 

Revista de Portugal, 1958. 

 

MALIA, Martin, The Soviet tragedy: a history of socialism in Russia, 1917-1991, New 

York, Free Press, 2010. 

 

MARCO AURÉLIO, Pensamentos, Lisboa, Relógio D’Água Editores, 2008. 

 

MATTOSO, José, A Escrita da História: Teoria e Métodos, Lisboa, Estampa, 1988. 

 

MATTOSO, José (dir.), História de Portugal – Volume 1, [S.l.], Estampa, [199-?]. 

 

MÉRENNE-SCHOUMAKER, Bernadette, Didáctica da Geografia, Edições Asa, 1994. 



Da Revolução Bolchevique à ditadura estalinista: Opções de ensino-aprendizagem 

112 
 

MERRIAM, Sharan B., CAFFARELLA, Rosemary S., BAUMGARTNER, Lisa M., 

Learning in adulthood: a comprehensive guide, 3ª ed. San Francisco, Jossey-Bass, 

2007. 

 

MONTEFIORE, Simon Sebag, Estaline, A corte do czar vermelho, Barcelos, Alêtheia 

Editores, 2006. 

 

MONTEIRO, Miguel Corrêa, Da escola armazém, à escola humanizada, documento 

fornecido durante a frequência da unidade curricular de Iniciação à Prática Profissional 

I, 2012. 

 

– Didáctica da História - Teorização e prática, algumas reflexões, Lisboa, Plátano 

Edições Técnicas, 2001. 

 

– O Ensino da História numa escola em transformação, Lisboa, Plátano Edições 

Técnicas, 2003. 

 

NÉRICI, Imídeo, Introdução à Didáctica Geral: Dinâmica da escola, 8ª edição, Rio de 

Janeiro, Editôra Fundo de Cultura, 1969. 

 

NOUSCHI, André, Iniciação às Ciências Históricas, Coimbra, Almedina, 1977. 

 

NOVAK, J. D., Teoría y práctica de la educación, Madrid, Alianza, 1982. 

 

NUNES, Luís Santos, Vila de Alcochete e seu concelho, Lisboa, [s.n.], [199-?]. 

 

ONTORIA ET AL., Mapas conceptuais - uma técnica para aprender, Lisboa, Edições 

Asa, 1994. 

 

PAIS, J. [et al.], Lisboa : Notícia explicativa da folha 34-D, 2ª ed. Lisboa, Instituto 

Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, 2006. 

 

PESSOA, Fernando, “Palavras Iniciais”, in Revista de Comércio e Contabilidade, n.º 1, 

25 Jan., 1926. 



Da Revolução Bolchevique à ditadura estalinista: Opções de ensino-aprendizagem 

113 
 

PIAGET, Jean, Problemas de Psicologia Genética, Lisboa, Publicações D. Quixote, 

1972. 

 

PINA, Rui de, “Chronica do Senhor Rey D. Duarte”, in Crónicas de Rui de Pina, 

Porto, Lello & Irmão - Editores, 1977. 

 

PROENÇA, Maria Cândida, Didáctica da História, Lisboa, Universidade Aberta, 1989. 

 

RADEK, Karl, Les voies de la révolution russe, Paris, Études et Documentation 

Internationales, 1972. 

 

RAEFF, Marc, Comprendre l’Ancien Régime russe : état et société en Russie impériale: 

essai d’interprétation, Paris, Seuil, 1982. 

 

REED, John, 10 jours qui ébranlèrent le monde, Paris, Éditions Sociales, 1974. 

 

REES, Laurence, A Segunda Guerra Mundial: à porta fechada: Estaline, os nazis e o 

Ocidente, Alfragide, D. Quixote, 2010. 

 

RESENDE, Garcia de, Crónica de Dom João II e Miscelânea, Lisboa, Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, 1973. 

 

RIASANOVSKY, Mikhail, A History of Russia, 2
nd

 edition, Oxford, Oxford University 

Press, 1969. 

 

ROGERS, Carl, Liberdade de aprender em nossa década, Porto Alegre, Artes Médicas, 

1985. 

 

– Liberté pour apprendre?, Paris, Dunod, 1972. 

 

– Tornar-se pessoa, Lisboa, Padrões Culturais, 2010. 

 



Da Revolução Bolchevique à ditadura estalinista: Opções de ensino-aprendizagem 

114 
 

SILVA, Rodrigo Petruzzi da, Terceira Realidade: O poder político de Stalin sobre a 

Fotografia, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. 

 

SOKOLOFF, Georges, La puissance pauvre : une histoire de la Russie de 1815 à nos 

jours, Paris, Fayard, 1993. 

 

SOLJENITSINE, Alexandre, Arquipélago de Gulag, Amadora, Livraria Bertrand, 1975. 

 

SOUSA, Frei João de, Vestígios da língua arábica em Portugal, [S.l.], A.F. Carvalho, 

1981. 

 

SOUTHGATE, Beverley, History: what and why: ancient, modern and postmodern 

perspectives, 2
nd

 edition, London Routledge, 2006. 

 

SOUTO GONZÁLEZ, Xosé Manuel, Didáctica de la Geografía. Problemas sociales y 

conocimiento del medio, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1998. 

 

STÖCKL, Günther, Russischte Geschichte : von den Anfângen bis zur Gegenwart, 

Stuttgart, Alfred Kröner, 1965. 

 

TAVARES, José [et al.], Manual de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, 

Porto, Porto Editora, 2007. 

 

TROTSKY, Léon, Histoire de la révolution russe, Paris, Éditions du Seuil, 1962. 

 

VITERBO, Frei Joaquim de Santa Rosa de, Elucidário das palavras, termos e frases 

que em Portugal antigamente se usaram…, Tomo Primeiro. 2ª edição, Lisboa, A. J. 

Fernandes Lopes, 1865. 

 

VON LAUE, Theodore H., Why Lenin? Why Stalin?: a reappraisal of the Russian 

Revolution, 1900-1930, Philadelphia, J.P. Lippincott, 1964. 

 



Da Revolução Bolchevique à ditadura estalinista: Opções de ensino-aprendizagem 

115 
 

VYGOTSKY, L. S., A formação social da mente – O Desenvolvimento dos Processos 

Psicológicos Superiores, 2ª edição, São Paulo, Martins Fontes, 1988. 

– Pensamento e Linguagem, 2ª edição, São Paulo, Martins Fontes, 1989. 

 

WOOLFOLK, A. E., & McCUNE, L., Psicología de la Educación para profesores, 

Madrid, Narcea, 1986. 

 

 

2.2 – Dissertações, Teses e Relatórios 

 

CARRILHO, Maria Isabel Alves Coelho Leal, A influência das Luzes na sociedade 

portuguesa: problemas de motivação e avaliação da aprendizagem, 

Lisboa, [s.n.], 2013. 

 

MIROTSHNIK, Viktoria Livovna, Identidade e escola em contexto de mudança: um 

estudo sobre a identidade dos imigrantes de Leste Europeu e a sua integração em 

Portugal. Tese de Doutoramento em Ciências da Educação apresentada à Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, [s.n.], 2012. 

 

TERENO, António Vitorino Simões, O dinamismo civilizacional da Europa Ocidental 

nos séculos XIII-XIV: espaços, poderes e vivências: uma proposta didáctica, Lisboa, 

[s.n.], 2013. 

 

 

2.3 – Legislação 

 

Decreto-Lei nº 266/2007, Diário da República, 1.ª série – N.º 141 – 24 de Julho de 

2007. 

 

Despacho n.º 15971/2012, Diário da República, 2.ª série – N.º 242 – 14 de Dezembro 

de 2012. 

 

Despacho n.º 17169/2011, Diário da República, 2.ª série – N.º 245 – 23 de Dezembro 

de 2011. 



Da Revolução Bolchevique à ditadura estalinista: Opções de ensino-aprendizagem 

116 
 

Despacho n.º 8322/2011, Diário da República, 2.ª série – N.º 115 – 16 de Junho de 

2011. 

 

Portaria n.º 265/2012, Diário da República, 1.ª série – N.º 168 – 30 de agosto de 2012. 

 

Portaria n.º 69/70, D.R. Série I, 23 (1970-01-28) 137-138 [Em linha]. [Consult. 29 Dez. 

2012]. Disponível em 

WWW:URL:http://www.dre.pt/pdf1s/1970/01/02300/01370138.pdf. 

 

 

 

3 – Documentos Electrónicos 

 

3.1 – Alcochete e o seu contexto escolar 

 

AIPD, «Notícia histórica sobre a vila de Alcochete» - Texto de Julho de 1960 [Em 

linha]. [s.l., s.e., s.d.]: [Consult. 19 Jun. 2014]. Disponível em 

WWW:URL:http://www.aipd.pt/centro-de-documentacaoxmalcochete-na-

historiaxm/historia/169-lnoticia-historica-sobre-a-vila-de-alcocheter-texto-de-julho-de-

1960. 

 

AIPD, Boas Vindas [Em linha]. S.l.: Associação para a Inovação, Promoção e 

Desenvolvimento, 2014?- [Consult. 30 Jun. 2014]. Disponível em 

WWW:URL:http://www.aipd.pt/associacaoxmconheca-a-aipd-xm/boas-vindas. 

AIPD, Subsídios para a história da Escola Preparatória de El-Rei D. Manuel I [Em 

linha]. [s.l., s.e., s.d.]: [Consult. 29 Dez. 2012]. Disponível em 

WWW:URL:http://www.aipd.pt/centro-de-documentacaoxmalcochete-na-

historiaxm/historia/183-subsidios-para-historia-da-escola-preparatoria-del-rei-d-manuel-

i 

AIPD, Vamos todos renovar a Escola [Em linha]. S.l.: Associação para a Inovação, 

Promoção e Desenvolvimento, 2014?- [Consult. 30 Jun. 2014]. Disponível em 

WWW:URL:http://www.aipd.pt/associacaoxmconheca-a-aipd-xm/noticias-aipd/904-

noticias-1/617-vamos-todos-renovar-a-escola. 

 

 

http://www.dre.pt/pdf1s/1970/01/02300/01370138.pdf
http://www.aipd.pt/centro-de-documentacaoxmalcochete-na-historiaxm/historia/169-lnoticia-historica-sobre-a-vila-de-alcocheter-texto-de-julho-de-1960
http://www.aipd.pt/centro-de-documentacaoxmalcochete-na-historiaxm/historia/169-lnoticia-historica-sobre-a-vila-de-alcocheter-texto-de-julho-de-1960
http://www.aipd.pt/centro-de-documentacaoxmalcochete-na-historiaxm/historia/169-lnoticia-historica-sobre-a-vila-de-alcocheter-texto-de-julho-de-1960
http://www.aipd.pt/associacaoxmconheca-a-aipd-xm/boas-vindas
http://www.aipd.pt/centro-de-documentacaoxmalcochete-na-historiaxm/historia/183-subsidios-para-historia-da-escola-preparatoria-del-rei-d-manuel-i
http://www.aipd.pt/centro-de-documentacaoxmalcochete-na-historiaxm/historia/183-subsidios-para-historia-da-escola-preparatoria-del-rei-d-manuel-i
http://www.aipd.pt/centro-de-documentacaoxmalcochete-na-historiaxm/historia/183-subsidios-para-historia-da-escola-preparatoria-del-rei-d-manuel-i
http://www.aipd.pt/associacaoxmconheca-a-aipd-xm/noticias-aipd/904-noticias-1/617-vamos-todos-renovar-a-escola
http://www.aipd.pt/associacaoxmconheca-a-aipd-xm/noticias-aipd/904-noticias-1/617-vamos-todos-renovar-a-escola


Da Revolução Bolchevique à ditadura estalinista: Opções de ensino-aprendizagem 

117 
 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO EB 2,3 EL-REI D. 

MANUEL I, Reunião – Visita às instalações da Escola [Em linha]. Alcochete : APEE 

Dom Manuel I, 2010- . [Consult. 29 Dez. 2012]. Disponível em 

WWW:URL:http://apeedommanuel1.blogspot.pt/search?updated-min=2011-01-

01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=14. 

 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE ALCOCHETE [Em linha]. Alcochete : 

[s.e.], 2007- . [Consult. 18 Mai. 2013]. Disponível em WWW:URL:http://www.cm-

alcochete.pt/pt/conteudos/areas+interesse/educacao/plan+politica+educativa/carta+educ

ativa/. 

 

MATRIZ ENERGÉTICA DOS CONCELHOS DO BARREIRO, MOITA, MONTIJO E 

ALCOCHETE [Em linha]. [s.l.]: S.energia – Agência Regional de Energia, 2010- . 

[Consult. 19 Jun. 2014]. Disponível em 

WWW:URL:http://www.senergia.pt/content.php?mid=8. 

 

PLURAL, “REDE URBANA | Hierarquia de Centros Urbanos”, In Revisão do PDM, 

Alcochete – Fase 1 – Análise e Diagnóstico [Em linha]. [s.l.]: Câmara Municipal de 

Alcochete, 2007. [Consult. 25 Jun. 2014]. Disponível em WWW:URL:http://www.cm-

alcochete.pt/NR/rdonlyres/FEC43655-E27A-44C5-88D4-

08F17B93FF85/1756/pdm_alcochete.pdf.  

 

PORTUGAL, Ministério da Educação, Inspecção-Geral da Educação, Avaliação 

Externa das Escolas: Relatório de Escola – Agrupamento de Escolas de Alcochete [Em 

linha]. Alcochete : Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo da IGE, 2009- . 

[Consult. 18 Mai. 2013]. Disponível em WWW:URL:http://www.ige.min-

edu.pt/upload/AEE_2010_DRLVT/AEE_10_Ag_Alcochete_R.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blogger.com/profile/00729589289231553621
http://www.blogger.com/profile/00729589289231553621
http://apeedommanuel1.blogspot.pt/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=14
http://apeedommanuel1.blogspot.pt/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=14
http://www.cm-alcochete.pt/pt/conteudos/areas+interesse/educacao/plan+politica+educativa/carta+educativa/
http://www.cm-alcochete.pt/pt/conteudos/areas+interesse/educacao/plan+politica+educativa/carta+educativa/
http://www.cm-alcochete.pt/pt/conteudos/areas+interesse/educacao/plan+politica+educativa/carta+educativa/
http://www.senergia.pt/content.php?mid=8
http://www.cm-alcochete.pt/NR/rdonlyres/FEC43655-E27A-44C5-88D4-08F17B93FF85/1756/pdm_alcochete.pdf
http://www.cm-alcochete.pt/NR/rdonlyres/FEC43655-E27A-44C5-88D4-08F17B93FF85/1756/pdm_alcochete.pdf
http://www.cm-alcochete.pt/NR/rdonlyres/FEC43655-E27A-44C5-88D4-08F17B93FF85/1756/pdm_alcochete.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2010_DRLVT/AEE_10_Ag_Alcochete_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2010_DRLVT/AEE_10_Ag_Alcochete_R.pdf


Da Revolução Bolchevique à ditadura estalinista: Opções de ensino-aprendizagem 

118 
 

3.2 – Notícias e Informações 

 

AGÊNCIA LUSA, Dezasseis por cento dos edifícios públicos com amianto na sua 

construção [Em linha]. S.l., 31 Julho 2014. [Consult. 01 Ago. 2014]. Disponível em 

WWW:URL:http://www.ionline.pt/artigos/portugal/dezasseis-cento-dos-edificios-

publicos-amianto-na-sua-construcao. 

 

GARCIA, Ricardo, “Fenprof leva questão do amianto nas escolas a Bruxelas”. In 

Público [Em linha]. S.l., 19 Março 2014. [Consult. 22 Jul. 2014]. Disponível em 

WWW:URL:http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=988419. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DOUTOR RICARDO JORGE, Informação 

sobre o risco de exposição a fibras de amianto em suspensão no ar, provenientes de 

placas de fibrocimento aplicadas na construção de edifícios [Em linha]. s.l., Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP - Departamento de Saúde Ambiental, 200-

?. [Consult. 22 Jul. 2014]. Disponível em 

WWW:URL:http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/AreasCientificas/SaudeAmbienta

l/Documents/amianto_site_2.pdf. 

 

MILHAZES, José, Putin não pretende dominar só o sudeste, mas sim toda a Ucrânia 

[Em linha]. [s.l.]. Obervador.pt, 1/9/2014: [Consult. 8 Set. 2014]. Disponível em 

WWW:URL:http://observador.pt/opiniao/putin-nao-pretende-dominar-o-sudeste-mas-

sim-toda-ucrania/. 

 

RIJO, Daniel, “Vamos Todos Renovar a Escola” apresentado à comunidade civil de 

Alcochete. [Em linha]. S.l.: Local.pt, 20 Abril 2014- [Consult. 30 Jun. 2014]. Disponível 

em WWW:URL:http://local.pt/portugal/lisboa/vamos-todos-renovar-a-escola-

apresentado-a-comunidade-civil-de-alcochete/. 

 

SOUSA, Filipa Ambrósio de, “Provedor quer amianto retirado das escolas”. In Diário 

de Notícias [Em linha]. S.l.. 07 Novembro 2007 [Consult. 30 Jun. 2014]. Disponível em 

WWW:URL:http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=988419. 

 

 

http://www.ionline.pt/artigos/portugal/dezasseis-cento-dos-edificios-publicos-amianto-na-sua-construcao
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/dezasseis-cento-dos-edificios-publicos-amianto-na-sua-construcao
http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=988419
http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/AreasCientificas/SaudeAmbiental/Documents/amianto_site_2.pdf
http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/AreasCientificas/SaudeAmbiental/Documents/amianto_site_2.pdf
http://observador.pt/opiniao/putin-nao-pretende-dominar-o-sudeste-mas-sim-toda-ucrania/
http://observador.pt/opiniao/putin-nao-pretende-dominar-o-sudeste-mas-sim-toda-ucrania/
http://local.pt/portugal/lisboa/vamos-todos-renovar-a-escola-apresentado-a-comunidade-civil-de-alcochete/
http://local.pt/portugal/lisboa/vamos-todos-renovar-a-escola-apresentado-a-comunidade-civil-de-alcochete/
http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=988419


Da Revolução Bolchevique à ditadura estalinista: Opções de ensino-aprendizagem 

119 
 

4 – Filmes e Documentários 

 

BATTLESHIP POTEMKIN (1925) – FULL MOVIE; ENGLISH [Em linha] [s.l., s.d., 

s.e.] [Consult. 21 Out. 2013]. Disponível em WWW:URL:http 

https://www.youtube.com/watch?v=7TgWoSHUn8c. 

 

O SÉCULO DO POVO [1900-1999] 1/26 – A ERA DA ESPERANÇA [Em linha] [s.l.] 

Ediclube, 1995 [Consult. 20 Out. 2013]. Disponível em 

WWW:URL:https://www.youtube.com/watch?v=PoKnt3GqB-

k&list=PLlRWveT9my_xbNxHVBM_TFgDTefoAtEJD.  

http%20https:/www.youtube.com/watch?v=7TgWoSHUn8c
http%20https:/www.youtube.com/watch?v=7TgWoSHUn8c
https://www.youtube.com/watch?v=PoKnt3GqB-k&list=PLlRWveT9my_xbNxHVBM_TFgDTefoAtEJD
https://www.youtube.com/watch?v=PoKnt3GqB-k&list=PLlRWveT9my_xbNxHVBM_TFgDTefoAtEJD

