PROJETO NÓS PROPOMOS! OS BEM SUCEDIDOS CONCURSOS TEMÁTICOS DE 2019/20

Desde 2011/12, o Projeto Nós Propomos! desafia jovens (e, por vezes, crianças ou idosos) a
saírem para os territórios que habitam e a olharem-nos criticamente. Identificam problemas,
potencialidades, realizam trabalho de campos sobre os mesmos e apresentam propostas de
intervenção, que depois partilham no IGOT e nas suas comunidades. Tentam, desta forma,
participar e influenciar as tomadas de decisão locais, na perspetiva de uma educação cidadã de
que, sob vários aspetos, o Projeto Nós Propomos! tem sido percursor.
Dado o elevado número de fotografias que os alunos iam realizando no seu trabalho de campo
e a qualidade das mesmas, em 2014/15 foi criado um concurso de fotografia – de resto, com
grande tradição na Geografia. O sucesso desta iniciativa levou à criação de outros concursos
temáticos opcionais (só concorrem aos mesmos os participantes que o desejem). Desde
2018/19, realizam-se cinco concursos nacionais, fotografia, vídeo, texto, desenho e spot
publicitário, em paralelo com o concurso principal, de melhores projetos de intervenção
territorial propostos pelos alunos. Estes prémios têm júris constituídos por alunos ou antigos
alunos do IGOT e cada um possui um regulamento próprio.
Os trabalhos apresentados nestes concursos estão diretamente relacionados com os temas dos
respetivos projetos de intervenção. Os concursos temáticos promovem e estimulam
competências diversas, da realização de um vídeo à elaboração de um texto - produtos que
íamos recebendo nas propostas de intervenção construídas pelos alunos, também daqueles que
não eram premiados com os melhores projetos, mas evidenciavam, de facto, uma aptidão
particular para desenharem, fotografarem, etc. Estes concursos nacionais dão um colorido
especial ao Projeto Nós Propomos! e são celebrados, por todo o país, nas escolas, nas famílias,
na imprensa local… A nível internacional, tentamos que nos outros países participantes se
replique esta já tradição do Projeto em Portugal.
Em março de 2019, a pouco mais de um mês da submissão dos trabalhos, o Projeto Nós
Propomos! foi “atropelado” pela pandemia. O Seminário Nacional foi cancelado e as aulas
presenciais suspensas. Contudo, demos continuidade aos concursos, adiando a submissão dos
trabalhos em duas semanas, dada toda a perturbação que se viveu. Uma palavra de
agradecimento a todos aqueles que, em 2019/20, integraram os júris temáticos, também nas
circunstâncias excecionais em que o processo de avaliação decorreu.
Admitimos, facilmente, que o número de candidaturas aos concursos temáticos diminuiria, com
os alunos fechados em casa. O resultado foi precisamente o oposto: nunca tivemos tantos
trabalhos candidatos, num total exato de 100, mais 25% do que em 2018/19. Este aumento do
número de candidaturas refletirá a consolidação dos próprios concursos, mas também uma
reação oposta à eventualmente esperada: fechados em casa, os alunos tiveram mais tempo para
produzirem ou completarem o que já tinham produzido e submeterem a concurso. O papel dos
professores continua, também aqui, a surgir como decisivo: um reduzido número de escolas,
cinco, concentraram 90 trabalhos concorrentes, o que significa que o incentivo direto de alguns
professores levou a que muito alunos concorressem. Contudo, nos restantes 10 trabalhos,
vamos encontrar três prémios nacionais e uma menção honrosa – ou seja, alunos, que, por
entusiasmo e iniciativa próprios, concorreram e viram reconhecidos o seu mérito.
O Concurso Nacional de Fotografia, mais concorrido, teve mais menções honrosas, oito, no total,
com ênfase em fotografias de paisagens, rurais ou urbanas. Nos prémios nacionais, surge a

denúncia da poluição marítima, o trabalho desenvolvido por crianças numa escola para que se
pretende o voluntariado ou a apologia, afinal, dos geógrafos, atentos “ao pormenor” (Figura 1).

Figura 1 – Concurso Nacional de Fotografia, 1º lugar: Rafaela Almeida, Escola Secundária de
Penafiel, “Os geógrafos observam o pormenor”

O Concurso Nacional de Vídeo, disputado coletivamente (tal como o de Spot Publicitário), teve
como vencedor um grupo de alunos da Escola Secundária da Sertã, que se debruçou sobre o
repovoamento do interior (Figura 2) – seguramente, um problema diretamente vivido por estes
alunos. Os restantes vídeos distinguidos debruçam-se sobre problemas ambientais, animais
abandonados e equipamentos públicos que precisam de ser requalificados, numa diversidade
temática própria num Projeto em que os jovens são estimulados a identificarem os problemas
mais relevantes nas respetivas comunidades, quaisquer que eles sejam.

Figura 2 - Concurso Nacional de Vídeo, 1º lugar: Duarte Pires, João Dias, Maria João Mendonça,
Patrícia Silva, José Casimiro, Escola Secundária da Sertã, “(Re)povoamento do Interior”

O Concurso Nacional de Texto teve a participação de jovens que deram belos testemunhos da
sua experiência de contacto com a população no âmbito do Projeto Nós Propomos! e nos falam
de uma forma bem sensível da sua terra. O Concurso foi ganho por Pedro Carvalho, do
Agrupamento de Escolas de Mangualde, que, no seu texto “Atletismo: uma paixão”, descreve o
crescimento da sua paixão pelo atletismo e a proposta do seu grupo para a remodelação da pista
de atletismo da sua cidade. Transcrevemos alguns trechos de “Atletismo-uma paixão”:
Tudo começou nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Eu era apenas um miúdo de 6 anos sentado em
frente à televisão a ver os melhores atletas do mundo a competirem no palco mais desejado do mundo
desportivo. Todas aquelas modalidades me fascinavam: desde o pólo aquático ao hipismo, passando por
desportos como a ginástica rítmica, o ténis ou a esgrima. No entanto, havia um desporto que me cativava
mais do que os outros: o atletismo.
… as condições de treino fornecidas pelo Estádio Municipal não são as melhores. O piso apresenta-se
desatualizado e isso prejudica a evolução dos atletas nos treinos. Por isso, quando o Nós Propomos nos
apresentou este concurso, não pude deixar de sugerir a remodelação da pista de atletismo como projeto
aos meus colegas de trabalho.
Quem diria que um trio de alunos poderia apresentar uma sugestão de melhoria das infraestruturas locais
às autoridades municipais? Não é todos os dias que se pode ter um papel ativo na comunidade com o
apoio da Escola, da Câmara e, principalmente, de um projeto internacional. Por isso, queria agradecer ao
Projeto Nós Propomos por dar voz aos alunos nas suas respetivas localidades. É importante incentivar os
alunos a participar na vida comunitária de um modo produtivo e mutuamente benéfico, e a equipa do
projeto tem feito isso de uma forma notável.

Em segundo lugar, ficou um bonito texto de Miguel Miranda, da Escola Secundária da Sertã,
“Retrato da Sertã e das gentes da Sertã nos Meses Mais Quentes”, assim iniciado:

“Éramos jovens, falávamos do âmbar ou dos veio de sol espesso onde começa o verão”. Banhávamo-nos
na água, outrora porca do sangue dos Romanos, vigiados mas protegidos pelo castelo em cima dos montes
onde fora defendida e será sempre protegida a liberdade. Os tempos eram de abundância, nesse dia o
próprio tempo era abundante. Mas nem sempre tivemos tempo.

O Concurso Nacional de Desenho teve um conjunto de trabalhos sobre causas muito diversas,
da violência de género, à defesa do voluntariado social, passando pelas questões ambientais. O
trabalho vencedor apela ao voluntariado numa escola para crianças (Figura 3). Em segundo
lugar, ficou um trabalho de denúncia das alterações climáticas, “A revolta do Clima” (Figura 4).
O Concurso Nacional de Spot Publicitário foi o último a ser criado e decorreu diretamente de
uma sugestão do I Congresso Iberoamericano Nós Propomos Geografia, Educação e Cidadania
(IGOT, setembro de 2018). Com ele, pretende-se a divulgação breve (até 1 minuto) de um
Projeto. A Escola Secundária da Ribeira Grande e da Escola Secundária dos Casquilhos/Barreiro
distinguiram-se pela sua contribuição, provindo desta última o interessante spot de alerta sobre
a segurança da Escola: “A Escola Secundária de Casquilhos está em risco de incêndio?!”

Figura 3 - Concurso Nacional de Desenho, 1º lugar, Mariana Figueiredo, Escola Secundária dos
Casquilhos, “Ganha Sorrisos! Faz voluntariado”

Figura 4 - Concurso Nacional de Desenho, 2º lugar, Miguel Sousa, Escola Básica e Secundária
de Passos Manuel, “A revolta do Clima”.

Figura 4 - Concurso Nacional de Spot Publicitário, 1º lugar, Alexandra Gutu, Beatriz Mesquita,
Raquel Martins, Ilona Nacu, Mariana Pereira, Escola Secundária de Casquilhos, “A Escola
Secundária de Casquilhos está em risco de incêndio?”.

O Projeto Nós Propomos! surpreende-nos, todos os anos, pelo empenho, pelo talento e pela
maturidade cidadã dos mais jovens - o que os concursos temáticos nacionais de fotografia vídeo,
texto, desenho e spot publicitário sublinham.
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Ricardo Coscurão partilhou a organização destes concursos. Membros dos júris, alun@s dos cursos de
licenciatura em Geografia e em Planeamento e Gestão do Território e do Mestrado em Ensino de
Geografia: Júri de Fotografia: Carolina Dias (presidente), Madalena Ferreira, Gonçalo Monteiro, Francisco
Rodrigues, Matilde Santos e Inês Clemente; Júri Vídeo: Patrícia Águas (presidente), Celso Mateus, Beatriz
Teixeira, Gonçalo Monteiro e Ana Cristina Neta; Júri de Texto: Ana Lousão (presidente), Tiago Oliveira,
Ricardo Milheiro e Ana Patrícia Valadares; Júri de Desenho: Teresa Brito Rosa (presidente) e Miguel Amaro;
Júri de Spot Publicitário: Ana Sofia Fernandes (presidente), Maria Inês Abrantes, Patrícia Fontes, Francisco
Lino e Rafael Alves..

