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Instruções da Atividade Formativa 5 

 

Calendarização: 

 

 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 
 3 de janeiro 

 
- Leitura da 
bibliografia  
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 

4 de janeiro 
 
- Leitura da 
bibliografia 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 
 

5 de janeiro 
 
- Leitura da 
bibliografia 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 
 

6 de janeiro 
 
- Leitura da 
bibliografia 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 
 

7 de janeiro 
 

8 de janeiro 
 

9 de janeiro 
 

- Leitura da 
bibliografia  
 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 

10 de janeiro 
 
- Estudo da 
bibliografia 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 
 

11 de janeiro 
 
- Estudo da 
bibliografia 
 
- Fórum de 
Dúvidas 
(moderado) 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 
 

12 de janeiro 
 
- Estudo da 
bibliografia 
 
- Fórum de 
Dúvidas 
(moderado) 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 
 

13 de janeiro 
 
- Estudo da 
bibliografia 
 
- Fórum de 
Dúvidas 
(moderado) 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 
 

14 de 
janeiro 

 

15 de 
janeiro 

 

16 de janeiro 
 
- Estudo da 
bibliografia 
 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 
 

17 de janeiro 
 
- Revisão da 
bibliografia 
estudada  
 
- Início da 
elaboração da 
Atividade 5 
 
 
 

18 de janeiro 
 
- Revisão da 
bibliografia 
estudada  
 
 
- Elaboração da 
Atividade 5 
 
 
 

19 de janeiro 
 
- Revisão da 
bibliografia 
estudada  
 
 
- Elaboração da 
Atividade 5 
 
 

20 de janeiro 
 
- Revisão da 
bibliografia 
estudada  
 
 
- Elaboração da 
Atividade 5 
 
 

21 de 
janeiro 

 

22 de 
janeiro 

 

23 de janeiro 
 
- Conclusão da 
Atividade 
Formativa 5 
 
- Confronto 
entre o trabalho 
realizado e as 
pistas de 
correção  
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Descrição e Objetivos: 

 

 No cronograma acima apresentado (pág. 1) propõe-se a planificação e a 

calendarização que os estudantes deverão seguir na elaboração da 

Atividade 5. 

 

Esta atividade tem a duração de três semanas, decorrendo entre os dias 3 

e 23 de janeiro.  

 

 A Atividade 5 tem como objetivo ajudar os estudantes a compreender e a 

assimilar de uma forma correta e aprofundada os conteúdos abordados no 

âmbito do Tema 5 – Portugal e os modos de ser-português. 

 

 A Atividade 5 é predominantemente formativa e a sua realização não 

será sujeita a classificação. Tal não significa que a docente não observe ou 

deixe de apreciar o trabalho desenvolvido pelos estudantes durante esta 

atividade, nomeadamente no que se refere a uma participação ativa e 

construtiva nos fóruns previstos. 

 

 No cronograma fornecido, os espaços referentes ao período de tempo dos 

fins-de-semana não aparecem preenchidos. Isso não implica que devam ser 

considerados tempos de pausa e/ou de interrupção do desenrolar do 

trabalho. Pelo contrário, este tempo pode – e até deverá - ser aproveitado, 

ainda que parcialmente ou num regime menos intenso, para completar e 

aprofundar a leitura da bibliografia em estudo e para prosseguir as 

atividades em curso. 

 

 

Competências: 

 

 Durante o período de tempo acima referido em que vamos trabalhar o 

Tema 5, espera-se que cada estudante se torne capaz de: 

 

• Compreender a perspetiva de António Sérgio relativamente ao  

problema da cultura em Portugal;  
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• Identificar traços caracterizadores da tarefa de “Repensar Portugal” 

segundo Manuel Antunes; 

• Reconhecer os principais motivos pelos quais, na perspetiva do autor 

de O Labirinto da Saudade, a relação que os portugueses têm com a 

sua própria realidade é marcada por uma “descentragem”. 

 

 

Metodologia: 

 

A participação nesta Atividade Formativa 5 implica que cada estudante 

realize as seguintes tarefas: 

 

1. Entre os dias 3 e 23 de Janeiro proceda à pesquisa, consulta, leitura e 

estudo dos textos que a seguir se indicam como sendo de leitura 

obrigatória: 

 ANTUNES, Manuel, Repensar Portugal, Lisboa, Multinova, 2005. 

 LOURENÇO, Eduardo, O Labirinto da Saudade, Lisboa, Gradiva, 2005, do 

qual se salientam os seguintes capítulos: 

• “Psicanálise mítica do destino português” 

• “Repensar Portugal” 

• “Da literatura como interpretação de Portugal” 

• “Somos um povo de pobres com mentalidade de ricos” 

 SÉRGIO, António, “O Reino Cadaveroso ou o problema da Cultura em 

Portugal”, in Joel Serrão, António Sérgio - Uma Antologia, Lisboa, Livros 

Horizonte, 1984, pp. 126-151. 
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Bibliografia de leitura complementar:  

MARTINS, Guilherme D'Oliveira, Portugal. Identidade e Diferença - 

Aventuras da Memória, Lisboa, Gradiva, 2007, do qual se salientam os 

seguintes capítulos: 

• “2. Cultura: interrogação essencial”, pp. 41-65. 

• “5. O fantasma da decadência”, pp. 117-147. 

REAL, Miguel, Eduardo Lourenço e a Cultura Portuguesa, Lisboa, 

Quidnovi, 2008, do qual se salienta o seguinte capítulo: 

• “Questão Cultural”, pp. 21-128. 

 

2. Partilhe e debata as suas opiniões e ideias com os colegas de turma, 

centrando-se nas pesquisas e leituras que fez, e tendo como base a 

exploração dos textos indicados e uma reflexão pessoal sobre as partes 

deles que mais interesse e/ou dúvidas lhe suscitaram, participando no 

Fórum dos Estudantes (não moderado pela docente), aberto entre 3 e 16 de 

janeiro. 

3. Exponha as suas questões e dificuldades de compreensão da matéria em 

estudo, de forma construtiva, fundamentada e sintética no Fórum de 

Dúvidas (moderado pela docente), aberto entre 11 e 13 de janeiro.  

4. Entre os dias 17 e 23 de janeiro, responda por escrito às questões que 

compõem a Atividade 5 e incidem sobre os tópicos estudados ao longo 

deste Tema 5. O enunciado destas questões é apresentado no final deste 

documento. 

 

5. Confronte as respostas dadas no trabalho realizado com as pistas de 

correção disponibilizadas pela docente no final desta atividade. Durante esta 

tarefa, é suposto que faça um esforço de autoavaliação no que se refere aos 

resultados e à qualidade da aprendizagem que conseguiu obter, após o 

desenvolvimento da atividade. 
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Enunciado da Atividade 5: 

 

 Antes de responder às questões que constam do enunciado da Atividade 

5: 

• tenha em atenção a importância de efetuar uma delimitação correta 

da matéria em estudo, valorizando igualmente a elaboração de 

sínteses pertinentes; 

• concentre-se na qualidade da sua expressão escrita, designadamente 

no que diz respeito à clareza da exposição e à organização de um 

discurso adequado, rigoroso e articulado, cuidando ainda da correção 

da ortografia, da acentuação, da pontuação e da estrutura sintática. 

 

 

I 

 

1. Leia de forma atenta e ponderada o texto Repensar Portugal da autoria 

de Manuel Antunes. 

 

a) Elabore, usando palavras suas, um resumo do excerto compreendido 

entre as páginas 17-20, tendo em consideração que o resumo não deverá 

ultrapassar um terço do texto a resumir. 

  

 

II 

 

1. Leia de forma atenta e cuidada “O Reino Cadaveroso ou o problema da 

Cultura em Portugal” de António Sérgio e “Repensar Portugal” de Eduardo 

Lourenço. 

 

a) Comente, fundamentando com os conhecimentos que adquiriu, a forma 

como cada um destes autores analisa o problema de Portugal e os modos 

de ser-português. 

 

(20 linhas) 


