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RESUMO 

 
 O projeto, que a seguir se apresenta, foi implementado num bairro social com crianças e 

jovens de contextos socioeconómicos vulneráveis. Este público debate-se diariamente com 

problemáticas associadas à exclusão social, como: comportamentos conflituosos; insucesso, 

absentismo e abandono escolar. Para combater a exclusão social e sua reprodução, é importante 

atuar numa lógica de prevenção. Neste sentido, o presente projeto procurou capacitar este público 

para a participação genuína, o empoderamento individual e comunitário e o desenvolvimento 

sustentável. Estes objetivos visaram a construção de processos de conscientização, baseados na 

cooperação para um mundo mais justo.  

 Com vista a desenvolver os objetivos e finalidade acima mencionados, foram desenhadas 

quatro oficinas, designadamente: “Brincar com Ciência”, “Expressão Artística”, “Jogos” e 

“Consciência de si e do mundo”, que chegaram até 37 crianças e jovens entre os 6 e os 17 anos 

de idade. Esta diversidade de atividades permitiu ir de encontro aos diferentes interesses do 

público.  

 Embora, se considere que se ficou aquém da finalidade deste projeto (a conscientização), 

foram lançadas as bases para a mesma: expressão de opiniões, iniciativa, responsabilidade, 

compromisso, relações positivas, confiança, autonomia, autoestima, controlo de emoções, 

criatividade, reflexão crítica, respeito da diversidade, consumo responsável. Só com a continuidade 

de intervenções a este nível se poderá, eventualmente, promover, no futuro, percursos de 

conscientização.  
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ABSTRACT 

 
 The project, which is presented below, was implemented in a social neighborhood with 

children and youth from vulnerable socioeconomic backgrounds. This public is daily confronted 

with problems associated with social exclusion, such as: conflicting behaviors; failure, absenteeism 

and dropping out of school. In order to combat social exclusion and its reproduction, it is important 

to act on a prevention logic. In this sense, the present project has sought to enable this public for 

genuine participation, individual and community empowerment, and sustainable development. 

These objectives were aimed at building conscientization processes, based on cooperation for a 

fairer world.  

 In order to develop the objectives and purpose mentioned above, four workshops were 

designed, namely: “Playing with Science”, “Artistic Expression”, “Games” and “Self-awareness 

and awareness of the world”, reaching up to 37 children and young people among the 6 and the 

17 years of age. This diversity of activities allowed to meet the different interests of the public.  

 Although it is considered that the purpose of the project (conscientization) has not been 

achieved, the foundations for this have been developed: expression of opinions, initiative, 

responsibility, commitment, positive relations, confidence, autonomy, self-esteem, control of 

emotions, creativity, critical reflection, respect for diversity, responsible consumption. Only with the 

continuation of interventions at this level will it be possible, eventually, to promote conscientization 

pathways in the future. 
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INTRODUÇÃO 

 Antes de passar à apresentação do estágio, devemos referir que os primeiros três meses 

foram realizados numa outra instituição. Devido a um conjunto de situações que impediram a sua 

continuação nesse local (motivos explicitados na narrativa da orientadora científica, no Apêndice 

8.13.3), este decorreu posteriormente no projeto Sinergi@s, promovido pela instituição ARRIMO – 

Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Social e Comunitário. Este projeto tem vindo a 

desenvolver um trabalho com crianças e jovens de contextos socioeconómicos vulneráveis, 

maioritariamente habitantes de alguns bairros sociais da freguesia de Campanhã, no Porto. Foi 

neste contexto que o presente estágio se integrou. 

 As crianças e jovens dos contextos acima referidos debatem-se diariamente com a 

problemática da exclusão social, que afeta negativamente várias dimensões do seu quotidiano 

(como: propensão elevada para vivenciar comportamentos hostis e conflituosos; insucesso, 

absentismo e abandono escolar) e que impede a saída do ciclo da exclusão social. Admite-se a 

enorme dificuldade de combater este processo, em grande parte propagado por políticas mundiais 

e nacionais que alimentam o status quo. Não se negando a possível importância de políticas 

distintas, considera-se essencial ocorrerem transformações nas pessoas e nas comunidades. Para 

tal acontecer, concordamos com Paulo Freire (1974, 1979, 2002, 2003) no sentido de ser 

necessária uma libertação dos grupos oprimidos, pela sua própria consciência e conhecimento. 

Só desta forma poderá ser possível, eventualmente, diminuir as desigualdades económicas, 

sociais e culturais que os distinguem dos grupos privilegiados da sociedade. Assim, no sentido de 

combater a reprodução da exclusão social, é importante atuar numa lógica de prevenção junto 

das crianças e jovens, contribuindo para a formação de futuros/as adultos/as capazes de 

transformar as suas vidas e o ambiente que os/as rodeiam. É neste sentido que surge o presente 

projeto “Percursos de conscientização em contexto de bairro social: um projeto de intervenção 

com crianças e jovens”. Procura-se, com ele, capacitar este público para a participação, o 

empoderamento ao nível individual e comunitário e o desenvolvimento sustentável, com vista a 

construir processos de conscientização. Como o conjunto de atividades desenvolvidas pelo Projeto 

Sinergi@s é bastante vasto, procurou-se que as atividades realizadas no estágio se distinguissem, 

um pouco, nas temáticas abordadas ou na forma de implementação.  
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 Este relatório inicia-se com o “enquadramento contextual do estágio”, no qual constam: a 

caracterização da instituição, do público e do território de intervenção; a apresentação do 

diagnóstico de necessidades e interesses do público e a finalidade e objetivos de intervenção. 

 No capítulo seguinte é feito o “enquadramento teórico”, no qual são abordadas: (i) a 

problemática da exclusão social; (ii) os três conceitos que sustentaram a intervenção e que se 

encontram presentes nos objetivos gerais (participação e empoderamento) e na finalidade 

(conscientização); (iii) a educação permanente, a intervenção comunitária e a animação 

sociocultural; (iv) outras experiências/investigações desenvolvidas com crianças e jovens de meios 

socioeconómicos desfavoráveis, consideradas pertinentes para o presente trabalho.  

No “enquadramento metodológico” dá-se a conhecer o paradigma da complexidade e a 

metodologia de investigação-ação, que nortearam o projeto de intervenção/investigação, 

descrevem-se os métodos e técnicas de intervenção/investigação utilizados e as limitações do 

processo.  

Segue-se o capítulo da “apresentação e discussão do processo de intervenção/investigação” 

que percorre o presente projeto desde a fase de avaliação diagnóstica, passando pelas fases de 

sensibilização/motivação e implementação (cujas atividades expostas são acompanhadas da sua 

avaliação contínua). Este capítulo termina com a fase de avaliação final, no qual se começa por 

abordar os recursos mobilizados (visando uma análise da eficiência do projeto) e, seguidamente, 

é feita uma análise e discussão dos resultados (relativamente à eficácia do projeto implementado). 

Neste último tópico analisa-se em que medida os objetivos gerais e específicos foram 

desenvolvidos.  

Nas “considerações finais” evidenciam-se alguns dos desafios enfrentados e soluções para 

os mesmos, comparando alguns dos efeitos/resultados desenvolvidos no presente estágio com 

resultados evidenciados nos projetos de intervenção/investigação apresentados no 

“enquadramento teórico”. Finalmente, é feita uma apreciação acerca do impacto do estágio aos 

níveis: pessoal, institucional e de conhecimento na área de especialização.  

 

 

  



 

 

3 

1 ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL DO ESTÁGIO 

 Caracterização da instituição 

 A ARRIMO – Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Social e Comunitário, C. R. 

L. - foi fundada em 2008, tendo em 2009 adquirido o estatuto de Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS) (ARRIMO, s.d.).  

 Esta associação, que se rege por valores de respeito mútuo, equidade e justiça social, 

honestidade e solidariedade, procura erradicar a pobreza e exclusão social, bem como combater 

a violência doméstica. Para tal, propõe-se a: promover a saúde; favorecer a igualdade de género; 

estimular a participação em áreas como a educação, cultura, trabalho e incentivar o exercício de 

uma cidadania ativa, junto de pessoas e/ou das suas comunidades. Para além disso, a ARRIMO 

procura favorecer o cooperativismo interinstitucional, através da planificação de ações 

comunitárias que envolvam os agentes necessários para a execução das mesmas ou através de 

ações no terreno, com outros profissionais da comunidade (ARRIMO, s.d.; Morais & Capela, 2015). 

 A ARRIMO atua em três áreas de intervenção, que passam por: saúde, emprego e 

educação. No eixo da saúde, existem três projetos em vigor, nomeadamente: (i) Projeto Elos (no 

qual existe um gabinete de apoio e uma equipa de rua destinados a auxiliar pessoas sem 

enquadramento sociofamiliar, na área do Porto Oriental); (ii) Projeto Âncora (que conta com um 

espaço móvel de prevenção de doenças infeciosas, junto de consumidores/as de substâncias 

psicoativas e de pessoas que se prostituem. Este projeto abrange a área de Vila do Conde e Póvoa 

de Varzim) e (iii) Equipa de Rua (que procura reduzir os riscos no espaço público, associados ao 

consumo de substâncias psicoativas). A área do emprego conta com um Gabinete de Inserção 

Profissional (GIP), que procura dar apoio e facilitar as condições de empregabilidade de jovens ou 

pessoas adultas desempregadas. O GIP dispõe ainda de um serviço destinado a entidades 

empregadoras, que passa por facultar o recrutamento e seleção de trabalhadores/as 

adequados/as para as mesmas. Ao nível da educação, a ARRIMO promove e gere o Projeto 

Sinergi@s, um projeto da 6ª geração do Programa Escolhas (ARRIMO, s.d.). É nesta estrutura que 

o presente estágio se enquadra.  

 

 Caracterização do Projeto Sinergi@s 

 O Projeto Sinergi@s é um projeto do Programa Escolhas (para ver mais informações sobre 

o Programa Escolhas consultar o Apêndice 8.1). A sede deste projeto encontra-se num espaço, 

em Contumil, pertencente à associação “A Benéfica e Previdente – Associação Mutualista”. O 
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Projeto Sinergi@s usufrui de duas salas neste espaço e, adicionalmente, tem permissão para usar 

a biblioteca, polivalente e ginásio, em dias específicos.  

 Este projeto, que se destina a crianças e jovens dos bairros sociais Engenheiro Machado 

Vaz, Contumil e zonas envolventes (pertencentes à freguesia de Campanhã, Porto -  para algumas 

informações sobre a freguesia consultar o Apêndice 8.3), teve o seu início na 5ª Geração do 

Programa Escolhas, tendo esta decorrido de 2013 a 2015. O projeto foi aprovado para continuar 

os seus trabalhos a partir do primeiro dia do ano de 2016, iniciando desta forma a 6ª Geração 

(que terminará em finais de 2018) (Programa Escolhas, s.d.).  

 O projeto Sinergi@s atua em três áreas estratégicas de intervenção, do conjunto de cinco 

áreas que o Programa Escolhas disponibiliza, e que são: (i) Educação e Formação, (ii) Participação, 

direitos e deveres cívicos e comunitários e (iii) Inclusão Digital (Programa Escolhas, 2015). Para a 

planificação e execução de atividades que procurem dar resposta a estes eixos, o projeto conta 

com uma equipa técnica constituída por uma coordenadora, uma mediadora social (que planifica 

e implementa as atividades), um monitor CID e um dinamizador comunitário (para informações 

adicionais sobre o projeto Sinergi@s consultar o Apêndice 8.2).  

 

 Caracterização do público 

 A caracterização do público do projeto “Percursos de conscientização em contexto de 

bairro social: Um projeto de intervenção com crianças e jovens” foi efetuada através de: (i) um 

inquérito por questionário às crianças e jovens (de forma a apurar a sua idade e ano de 

escolaridade – cf. Apêndice 8.4); (ii) conversas informais com a acompanhante, coordenadora, 

monitor CID e dinamizador comunitário do projeto; (iii) reuniões da estagiária e equipa técnica do 

projeto Sinergi@s com a psicóloga responsável pelo acompanhamento psicoterapêutico; (iv) 

observação participante.  

 O público em questão é constituído por 37 crianças e jovens, das quais 13 são do sexo 

feminino e 24 são do sexo masculino. As idades das crianças e jovens estão compreendidas entre 

os 6 e os 17 anos, sendo que metade deste público tem entre 9 a 12 anos (como é possível ver 

através do Gráfico 1 – cf. Apêndice 8.5).  

 

1.3.1 Habitação 

 A maioria destas crianças e jovens vive em bairros de habitação social (31) da freguesia 

de Campanhã, distribuindo-se como se apresenta na Tabela 1 - cf. Apêndice 8.5. Do restante 
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grupo, 2 elementos moram perto do bairro Eng. Machado Vaz, outros 2 habitam perto do bairro 

de Contumil (sendo que 1 vive numa “ilha”), 1 vive na zona das Antas e 1 vive, atualmente, entre 

Baguim do Monte (casa da mãe) e S. Roque (casa da avó, onde o seu pai vive).  

 

1.3.2 Escolaridade 

 Relativamente ao ano de escolaridade que estas crianças e jovens frequentam: sete 

encontram-se no 4º ano; cinco estão no 3º, 6º e 7º anos; quatro no 2º e 5º anos; três no 1º ano; 

duas no 10º ano (um no curso de ciências e tecnologias, outro no curso profissional técnico de 

restauração), uma no 9º ano (num curso de educação e formação (CEF) de manicura e pedicura) 

e uma no 8º ano (ver Gráfico 2 – cf. Apêndice 8.5).  

 Estas crianças e jovens encontram-se distribuídos em dois grupos, designados no projeto 

Sinergi@s por “grupo primária” e “grupo intermédio”. O primeiro refere-se às crianças que 

frequentam o 1º ao 4º ano (dos 6 até aos 10 anos) e é composto por 16 crianças. O segundo 

grupo é constituído por crianças e jovens dos 10 aos 17 anos, num total de 21. Neste último grupo 

integraram-se três crianças que se encontram na primária pois, por apresentarem mais 

maturidade, têm mais afinidade com os elementos do grupo dos intermédios. 

 Do grupo de 37 crianças e jovens, 18 já repetiram de ano (9 repetiram uma vez, 7 

repetiram duas vezes, 1 repetiu três vezes e 1 repetiu quatro vezes).  

 Existem 3 crianças com problemas de aprendizagem, sendo que uma criança foi 

diagnosticada com uma deficiência mental ligeira, um jovem com défice cognitivo ligeiro e um 

outro com dislexia (que foi diagnosticado, também, com síndrome de Asperger). Deste conjunto, 

2 têm ensino especial, mais 1 que tem ensino especial (embora não se saiba o diagnóstico deste 

jovem).  

 

1.3.3 Etnia e “raça” 

 No conjunto do público, a maioria das crianças e jovens são caucasianas/os, sendo oito 

de etnia cigana. Esta distinção é feita porque, de uma forma geral, devido à sua cultura, estas 

crianças abandonam a escola muito cedo, especialmente as do sexo feminino. Assim, e devido à 

grande marginalização a que este grupo étnico é sujeito na sociedade, é dado este destaque por 

se considerar que se deve dar particular atenção a estas crianças e jovens aquando da intervenção. 

Pelos mesmos motivos salientamos, também, a existência de uma criança negra, possivelmente 

sujeita a discriminação racial, cuja mãe é guineense. Segundo a psicóloga que a acompanha, esta 
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criança tem revelado sofrer com estímulos antagónicos, provenientes de um conflito entre culturas 

diferentes: a cultura guineense (existente na sua casa, pelo que a mãe lhe transmite) e a cultura 

portuguesa (presente na escola, no projeto Sinergi@s e em todos os outros espaços que esta 

criança frequenta).  

 

1.3.4 Saúde 

 Existem alguns problemas de saúde no público em questão, destacando-se dois jovens 

irmãos que têm um problema de coração (herdado da mãe), que os faz viver e aos seus familiares 

na iminência da sua morte súbita. Existem ainda três crianças diagnosticadas com hiperatividade 

(duas delas encontram-se medicadas, atualmente), um jovem que é diagnosticado com síndrome 

de Asperger (sendo medicado) e um outro que possui um quisto perto do cérebro (tendo, por 

vezes, a necessidade de interromper as atividades).  

 Do conjunto das 37 crianças/jovens acima referidas, existem 10 que têm 

acompanhamento psicoterapêutico no projeto Sinergi@s (sendo que 5 têm um acompanhamento 

individual e outras 5 têm um acompanhamento em grupo, com recurso a psicodrama). Há 

também 6 famílias a serem acompanhadas por uma psicóloga.  

 Existem ainda 8 crianças/jovens a serem acompanhadas/os por psicólogos/as e/ou 

pedopsiquiatras fora do Sinergi@s, sendo que 1 é acompanhada na escola, 4 são acompanhadas 

no hospital, 1 é acompanhada nestes dois locais, 1 tem acompanhamento com um/a psicólogo/a 

da CPCJ, 1 outra é acompanhada por um/a psicólogo/a num outro projeto do Programa Escolhas.  

 

1.3.5 Sinalizações1 

 No conjunto deste público, 5 crianças/jovens encontram-se sinalizadas pela CPCJ 

(Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco), em que 2 delas são irmãs. Uma outra foi 

sinalizada no passado, mas o seu processo foi, entretanto, arquivado. Existem, ainda, 3 

crianças/jovens a ser acompanhados pelas EMAT (Equipa Multidisciplinar e Assessoria aos 

Tribunais), sendo que 2 deles são irmãos.  

 

1.3.6 Comportamentos e relações 

 Através da observação participante da estagiária, foi possível apurar alguns aspetos ao 

nível das atitudes e comportamentos deste público. Verificou-se, por exemplo, que muitas crianças 

                                                 
1 Para perceber de que forma funcionam determinadas medidas de promoção e proteção aconselha-se a leitura do Apêndice 8.6.  
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e jovens não têm regras ou têm dificuldade em cumpri-las. É, também, frequente ocorrerem 

conflitos no seio do público, tanto no grupo da primária como no grupo dos intermédios, mesmo 

numa atividade que procure e incentive a cooperação. Em atividades mais competitivas (como 

jogos desportivos ou de tabuleiro, por exemplo), existe uma dificuldade grande em saber perder, 

ao ponto de começarem a chorar, amuarem, quererem lutar uns com os outros, etc. Assim, em 

algumas atividades verifica-se “barulho, desconcentração e desordem” (DB, 15 de dezembro). De 

uma forma geral, constatou-se uma vontade muito grande por parte das crianças e jovens de se 

mexerem ou fazerem exercício físico, sendo este aspeto mais notório com o grupo da primária 

(possivelmente por passarem tanto tempo sentados/as na escola). Várias crianças demonstraram 

carências afetivas, procurando o contacto físico e carinho da estagiária. Realça-se, ainda, a 

existência de uma cultura muito forte de futebol, sendo que a maioria vai regularmente (ou já foi, 

pelo menos uma vez) aos jogos do F.C.P. no estágio do Dragão e um dos elementos pertence a 

uma claque deste clube. De notar que algumas destas crianças e jovens arrumam carros na rua 

por instrução dos seus familiares ou por considerarem que é uma fonte de rendimento económico 

para comprarem o que desejam.  

 As crianças e jovens parecem apreciar bastante o tempo que frequentam no projeto 

Sinergi@s, pelo que este espaço se revela um palco privilegiado para intervenção.  

 

1.3.7 Caracterização sucinta das famílias do público 

1.3.7.1 Tipos de famílias 

 As estruturas familiares deste público são bastante heterogéneas e instáveis ao longo do 

tempo, refletindo-se, em algumas situações, numa mudança frequente de habitação. Alguns 

motivos que contribuem para tal, entre outros aqui não contemplados, são: ocorrências de 

violência doméstica, dependências (toxicodependência, alcoolismo, jogo, etc.), abandono, 

ausência temporária (por se encontrar a trabalhar no estrangeiro, por exemplo), prisão, ou morte 

por parte de um (ou mais) dos responsáveis pelas crianças e jovens.  

 Tendo em conta a diversidade das situações familiares das 37 crianças e jovens, em que 

cada caso é um caso, procurou-se apurar o tipo de família em que cada um/a vive atualmente. 

Foi possível averiguar a existência de cinco tipos de famílias, sendo elas: (i) família nuclear (é a 

comummente chamada família tradicional, onde se tem os dois progenitores a coabitarem com 

o/a(s) seu/sua(s) filho/a(s)); (ii) família alargada (família em que coabitam progenitor(es) e/ou 

filho(s), ascendentes, descendentes e/ou outros elementos consanguíneos ou não); (iii) família 
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reconstruída (família em que existe uma nova união conjugal, com existência ou não de filho/a(s) 

de relações anteriores, de um ou dos dois membros do casal); (iv) família monoparental (família 

constituída por um progenitor que coabita com o(s) seu(s) descendente(s), não mantendo relação 

conjugal de coabitação permanente) (Caniço, Bairrada, Rodríguez & Carvalho, 2010); (v) família 

adotiva (famílias que adotaram uma ou mais crianças, que podem ter ou não laços consanguíneos 

entre si) (Schettini, Amazonas & Dias, 2006).  

 Tendo em conta que existem cinco pares de irmãos/irmãs e um trio de irmãos que 

frequentam o projeto Sinergi@s, os diferentes tipos de famílias serão contabilizados por 

criança/jovem ou por irmãos. Isto é, dois ou três irmãos contam como uma família. Assim, no 

público em questão existem: (i) 11 famílias nucleares (neste grupo encontram-se incluídos 3 pares 

de irmãos e o trio de irmãos. De notar que, os três irmãos flutuam entre a casa dos pais e a casa 

dos avós. Convém também referir que uma família de 1 par de irmãos encontra-se atualmente 

sem casa, flutuando entre várias casas de pessoas da família); (ii) 2 famílias alargadas; (iii) 1 

família reconstruída (onde 1 par de irmãs vivem com a mãe e o seu namorado); (iv) 10 famílias 

monoparentais (sendo que apenas uma criança tem o pai como responsável, as restantes têm a 

mãe. Aqui encontram-se incluídos 1 par de irmãos); (v) 5 famílias adotivas (1 foi adotado por uma 

família alargada de uma menina do projeto; 1 foi adotado pela sua tia, que tem uma família 

monoparental; 1 vive com a tia, que tem uma família nuclear; 1 encontra-se a viver com os avós; 

1 vive com a avó). De notar que uma menina tem guarda partilhada entre o seu pai e a sua mãe. 

 

1.3.7.2 Situação de trabalho 

 Relativamente à situação de trabalho das pessoas responsáveis pelos vários elementos do 

publico: em 16 crianças/jovens a(s) pessoa(s) responsáveis encontram-se a trabalhar; 7 

crianças/jovens têm um dos responsáveis por si a trabalhar e o outro está desempregado ou a 

receber RSI (Rendimento Social de Inserção); 13 crianças/jovens têm os seus familiares a receber 

RSI; 1 jovem tem o pai reformado e a mãe a receber RSI. 

 

1.3.7.3 Comportamentos desviantes 

 Ao nível de comportamentos desviantes por parte de familiares das crianças e jovens em 

questão, destacam-se: (i) alcoolismo (5 responsáveis pelas crianças são alcoólicos); (ii) 

toxicodependência (3 responsáveis pelas crianças/jovens foram toxicodependentes e 3 são ainda); 

(iii) vício do jogo (1 responsável pelas crianças tem este problema); (iv) prostituição (1 mãe); (v) 
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violência doméstica (1 mãe foi vítima de violência doméstica e 1 ainda o é); prisões (1 pai está 

atualmente em recurso, podendo ficar preso; 2 pais já estiveram presos; 5 pais encontram-se 

presos).  

 

 Avaliação diagnóstica de necessidades e interesses do público 

1.4.1 Problemáticas/necessidades detetadas na área de intervenção e no público 

 Na candidatura do projeto Sinergi@s ao Programa Escolhas, foram identificados, na área 

geográfica em questão, os seguintes problemas sociais: pobreza e exclusão social acentuadas; 

elevada taxa de desemprego e falta de respostas na área da formação profissional bem como 

baixas expectativas ao nível da integração profissional futura; forte dependência de subsídios 

estatais (por exemplo, o RSI, reformas sociais e subsídios de desemprego); não valorização da 

escola; ambientes familiares que contribuem para interações pouco saudáveis, carências afetivas 

e alimentares em crianças e jovens; comportamentos desviantes; elevado número de processos 

de promoção e proteção de crianças e jovens; inúmeras habitações sociais insalubres e 

sobrelotadas. É de notar que o facto de a área geográfica implicada pertencer à freguesia da cidade 

do Porto que mais bairros sociais tem, faz com que certos problemas sociais se (re)produzam 

mais facilmente (Morais & Capela, 2015).  

 Tendo por base estas problemáticas, o projeto Sinergi@s procura encontrar soluções para 

as elevadas taxas de absentismo, abandono e insucesso escolar de crianças e jovens que 

frequentam a escolaridade mínima obrigatória (de notar a referência às crianças de etnia cigana, 

como sendo as que apresentam menor capacidade de integração no sistema escolar). A 

valorização da escola pela equipa técnica do Sinergi@s parte da suposição de que esta, assim 

como os grupos de pares, pode permitir novos contextos de aprendizagem, tanto ao nível cognitivo, 

como de valores, normas e comportamentos – importantes no desenvolvimento pessoal e social 

(Morais & Capela, 2015).  

 Levando em consideração o diagnóstico efetuado pela equipa técnica do projeto e a 

observação participante da estagiária salientam-se as seguintes necessidades de intervenção, ao 

nível no público infantojuvenil: (i) prevenção de comportamentos desviantes; (ii) estímulo de 

relações positivas entre crianças e jovens; (iii) incentivo ao empoderamento destes/as futuros/as 

adultos/as, ao nível pessoal e comunitário.  
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1.4.2 Interesses do público 

 Os interesses das crianças e jovens foram apurados através de um inquérito por 

questionário (consultar Apêndice 8.4).  

 Para conhecer um pouco melhor os gostos das crianças e jovens, foi-lhes perguntado de 

que forma preferiam ocupar os seus tempos livres. De um conjunto diverso de respostas, 

rearranjadas da forma indicada no Gráfico 3 – cf. Apêndice 8.5, foi possível constatar que a maioria 

opta por jogar futebol (16) e por brincar (9) de diferentes formas – gostam de brincar com os/as 

seus/uas amigos/as, nomeadamente, ao jogo das esponjas, das escondidas ou das “caçadinhas”. 

Em menor número, existem crianças e jovens que escolhem: jogar jogos na playstation ou no 

computador (4); conviver com os/as amigos/as (3); ouvir música (3); jogar jogos de mesa e outros 

que se fazem no projeto Sinergi@s (2); dançar (2); andar na rua com os seus amigos (1); passar 

o seu tempo a realizar as atividades disponíveis no projeto (1); ver televisão (1); escrever letras 

para uma música de rap (1); tirar fotografias (1); andar de patins e de bicicleta (1); ir à piscina (1); 

jogar bilhar (1), voleibol (1), ténis, golfe e ping-pong (1).  

 Como o conjunto de atividades desenvolvidas pelo Projeto Sinergi@s é muito vasto, o 

inquérito por questionário foi construído tendo por base algumas das atividades que já são 

desenvolvidas com o público em questão, mas às quais se procurará dar um cunho diferente. 

Foram ainda sugeridas outras atividades que não são tão exploradas (como o teatro e culinária) 

ou são mesmo inexistentes (é o caso das atividades ligadas à ciência, por exemplo), com o intuito 

de que o presente estágio possibilite novas experiências e aprendizagens ao público infantojuvenil 

e, simultaneamente, que este constitua uma mais-valia para o projeto Sinergi@s. Assim, foi pedido 

às crianças e jovens que selecionassem cinco atividades que mais lhe interessassem, do conjunto 

seguinte: teatro, culinária, filmes, fotografia, ciência, jogos, artes, danças de povos, desporto e 

outra(s). A categoria jogos foi escolhida pelo maior número de pessoas (um total de 29), sendo 

seguida por: desporto (25); filmes (24); culinária (20); ciência e artes (ambas com 19 votos); 

fotografia (13); teatro e danças de povos (ambas com 11 votos) e outras (5) (ver Gráfico 4 - cf. 

Apêndice 8.5). Na categoria outra(s), uma pessoa escreveu estar interessada em fazer uma visita 

a um quartel de bombeiros, outras duas escreveram “jogos de futebol” e “música”, uma escreveu 

“voleibol, futebol, badminton” e uma outra escreveu “breakdance”. Uma vez que os jogos de 

futebol se inserem na categoria “desporto” e a música é uma “arte” (ambas disponíveis para 

selecionar no inquérito por questionário), colocamos a hipótese de, talvez, estas duas pessoas 

quererem vincar a sua vontade em estas duas modalidades serem realizadas.  
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 As crianças e jovens foram, ainda, questionadas se gostariam de fazer parte de um grupo 

de teatro, ao que 22 responderam afirmativamente e 15 negativamente (ver Gráfico 5 - cf. 

Apêndice 8.5).  

 Para dar a hipótese ao público de proporem atividades, possivelmente não contempladas 

nos pontos anteriores, foram feitos dois últimos pedidos: que pensassem num outro grupo que 

gostassem de formar (ver Gráfico 6 - cf. Apêndice 8.5) e, a quem tivesse ideias adicionais, que as 

expusesse (ver Gráfico 7 - cf. Apêndice 8.5). É possível verificar que algumas das ideias, tanto para 

a formação de um grupo como para atividades suplementares, foram já mencionadas e 

selecionadas, não só nos passatempos das crianças e jovens (Gráfico 3 - cf. Apêndice 8.5), mas 

também nas atividades que estas puderam selecionar (Gráfico 4 - cf. Apêndice 8.5). É o caso do 

futebol, dança, desporto, cinema/filmes, fotografia, voleibol, culinária, pinturas, jogos de tabuleiro. 

Destaco, em particular, o futebol pelo facto de este surgir no topo como mote para a constituição 

de um grupo (9) e como atividade (3) - para a qual uma pessoa deu a ideia de se organizarem 

torneios. De notar que este desporto foi escolhido apenas por uma rapariga e as restantes 

crianças/jovens são rapazes.  

 As restantes categorias, sugeridas pelas crianças e jovens, para a constituição de um 

grupo têm um número relativamente baixo (entre uma a duas pessoas, excetuando o caso da 

dança, que tem 6 pessoas interessadas em constituir um grupo da modalidade. Esta vertente 

artística é atualmente assegurada por uma professora da modalidade), pelo que não se justifica a 

formação de um grupo associado às mesmas. Contudo, podem fazer parte de ideias adicionais 

para atividades, das quais se salientam: dança; rap; culinária (pastelaria); cabeleiro; telejornal; 

jogos de bowling; festa de pijama; experiências com elixires; idas ao cinema e ao circo; visita ao 

museu F. C. Porto; viajar durante dois dias e visita ao espaço sideral.  

 

 Finalidades e objetivos de intervenção 

 Tendo em conta as necessidades evidenciadas no ponto anterior e a literatura associada 

à problemática da exclusão social (que será explorada no ponto seguinte), delinearam-se os 

objetivos gerais e específicos de intervenção/investigação, que se encontram no Quadro 1. Os 

objetivos específicos foram desenhados tendo em conta alguns dos efeitos reportados na literatura 

acerca da participação (cf. ponto 2.2.1, na pág. 20), do empoderamento individual e comunitário 

(cf. ponto 2.2.2, na pág. 24) e do desenvolvimento sustentável (UNESCO, s.d.; UNRIC, 2016).  
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Quadro 1: Objetivos gerais e específicos do projeto de intervenção/investigação. 

 
* Estes objetivos foram selecionados e adaptados, tendo em conta a sua exequibilidade através da intervenção 

proposta pelo presente projeto, dos objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pela ONU (UNESCO, s.d.; 

UNRIC, 2016) – ver Apêndice 8.7. Alguns dos objetivos que constam nessa agenda só se consideram ser 

concretizáveis através de políticas públicas.  

 

 O conjunto de objetivos explicitados acima serviram de base para a construção da 

finalidade do projeto, que passa por promover processos de conscientização (isto é, de forma 

sucinta, uma reflexão comprometida com a ação), baseados na cooperação para um mundo mais 

justo.  

 

Objetivos gerais Objetivos específicos 

Incentivar uma participação 

genuína 

Promover a expressão de opiniões 

Construir a iniciativa e a responsabilidade 

Fomentar a capacidade de tomar decisões e o 

compromisso com as mesmas 

Estimular relações interpessoais positivas  

Potenciar a participação dos familiares em atividades 

relacionadas com a criança/jovem de que é 

responsável 

Promover o empoderamento 

ao nível individual e 

comunitário 

Construir um sentido de confiança e a autonomia 

Desenvolver um controlo emocional e autoestima 

Impulsionar a criatividade e a reflexão crítica 

Respeitar a diversidade de género, étnica e racial* 

Incentivar uma consciência crítica das desigualdades 

sociais* 

Favorecer o desenvolvimento 

sustentável* 

Fomentar um consumo responsável 

Sensibilizar para as mudanças climáticas 
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2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 As crianças e jovens de contextos socioeconómicos vulneráveis foram o principal alvo 

deste estágio. Tendo em conta que se debatem diariamente com a problemática da exclusão 

social, que afeta várias dimensões do seu quotidiano, começaremos em primeiro lugar por abordar 

esta dimensão, dando relevo às dificuldades e vivências que foram observadas pela estagiária ao 

longo do estágio. Seguidamente, serão apresentados e discutidos conceitos que foram tidos em 

conta na elaboração dos objetivos e finalidade deste estágio, que procuram combater a exclusão 

social, com vista a evitar a sua reprodução. Neste sentido, consideramos pertinentes os conceitos 

de participação, empoderamento e conscientização. Procurando transpor os três conceitos acima 

referidos para a prática do estágio, a educação permanente e a intervenção comunitária serão 

posteriormente desenvolvidas. Estas apoiaram-se fortemente na estratégia da animação 

sociocultural que se considerou a mais adequada no terreno. Para finalizar, tendo em conta o 

público do contexto de estágio e as sua problemáticas, serão apresentadas algumas experiências 

de investigação e/ou intervenção que foram consideradas pertinentes para a 

intervenção/investigação.  

 

 Exclusão social: a problemática enfrentada pelas crianças e jovens do projeto de estágio 

2.1.1 Perspetivas sobre exclusão social  

 O conceito de exclusão social surgiu em França nos anos 70 para designar grupos que se 

encontravam à margem da sociedade devido ao desemprego ou por não serem abrangidos pelos 

direitos do Estado social (por exemplo, pessoas deficientes, refugiadas ou emigrantes). Com o 

tratado de Maastricht, de 1996, o conceito foi-se progressivamente alargando a toda a Europa e 

sendo alvo de controversos significados (Pierson, 2010). Passando à frente destas controvérsias, 

considera-se pertinente apresentar três posicionamentos propostos por Levitas (2005) face a esta 

problemática: discurso da redistribuição (Redistribution Discourse - RED), discurso da moral (Moral 

Underclass Discourse - MUD) e discurso da integração social (Social Integracionist Discourse - 

SID). O discurso da redistribuição significa que só através de uma redistribuição da riqueza em 

toda a sociedade com impostos, benefícios e serviços se pode acabar com a exclusão e a pobreza. 

Pode ser enquadrado no que outros autores designam de causas estruturais (e.g., Alcock, 1997). 

O discurso moral defende que os grupos socialmente excluídos sofrem deste processo pois: 

possuem comportamentos desviantes, têm pouca ética relativamente ao trabalho, muitos pais 

ausentam-se e fogem às responsabilidades com os/as filhos/as, várias mães engravidam 



 

 

14 

precocemente e fora de uma relação estável, entre outros aspetos. O discurso da integração 

defende que arranjar trabalho é a principal forma de se as pessoas socialmente excluídas se 

integrarem na sociedade, ou seja, relaciona a exclusão social com a exclusão do mercado de 

trabalho, exclusivamente.  

 Ao longo deste trabalho será usada a conceção de Pierson (2010), que vai na linha do 

discurso da redistribuição acima referido, não só porque o autor faz referência à zona de residência 

(o que é relevante devido ao contexto de bairro social no qual este estágio se realizou), mas 

também porque localiza tanto as causas como as consequências no contexto social, evitando, 

assim, culpabilizar as vítimas: 

Social exclusion is a process over time that deprives individuals and families, groups and 
neighbourhoods of the resources required for participation in the social, economic and 
political activity of society as a whole. This process is primarily a consequence of poverty 
and low income, but other factors such as discrimination, low educational attainment and 
depleted environments also underpin it. Through this process people are cut off for a 
significant period in their lives from institutions and services, social networks and 
developmental opportunities that the great majority of a society enjoys (p. 12).  

Passaremos seguidamente a abordar algumas das componentes da exclusão social, que 

incluem causas e consequências. Contudo, estas não serão distinguidas pois, frequentemente, é 

difícil definir se um fator é uma causa ou uma consequência, uma vez que estas funcionam como 

um “círculo vicioso”, de acordo com o paradigma da complexidade (Gallie, Paugam & Jacobs, 

2003; Oliveira, 2007; Oliveira, 2017). Tendo por base um trabalho realizado em Portugal, que se 

nos afigurou bastante operacional face à realidade deste estágio, estas componentes serão 

apresentadas. São elas: (i) fatores macro (globais); (ii) fatores meso (locais ou setoriais); (iii) fatores 

micro (pessoais e familiares). Dentro destas três categorias serão destacados, apenas, os pontos 

que foram considerados de maior relevância para a problemática deste estágio (para aprofundar 

mais esta análise, ver PROACT (2003)).  

 Os fatores macro são aqueles que têm um impacto global. Aqueles que mais parecem 

contribuir para a exclusão social é o sistema político vigente de cariz neoliberal. Neste, o Estado 

desresponsabiliza-se de uma série de fenómenos (como a educação, a saúde, o emprego, a 

pobreza e exclusão social), passando estes a ser considerados unicamente da responsabilidade 

individual (Barbosa, 2015). É difundida a ideia de que existe liberdade de escolha, mas quando 

os pontos de partidas são desiguais a liberdade encontra-se altamente ameaçada. Há pessoas 

que não têm a possibilidade de escolherem, devido aos vários obstáculos que enfrentam: seja o 

sítio onde nasceram e viveram, a quantidade de dinheiro que (não) dispõem, a escolaridade e o 
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emprego que (não) têm, terem uma dada cor, sexo ou idade, serem fisicamente incapacitadas, 

etc. Sendo um sistema cujas políticas são, frequentemente, governadas e, por isso, norteadas 

pelo sistema económico e financeiro, questões como a pobreza e exclusão social são desprezadas 

na criação de políticas públicas, sendo desta forma perpetuadas (Kabeer, 2000; PROACT, 2003).  

 Os fatores meso têm um impacto mais significativo ao nível local (em que a posição 

geográfica pode ser um fator a ter em conta) ou sectorial. Estes fatores, podendo ter origem nas 

políticas macro ou nos elementos culturais dominantes, servem para atenuar ou, pelo contrário, 

reforçar os fatores globais. Os fatores meso que parecem contribuir para reforçar processos de 

exclusão social são: (i) culturas locais fechadas (que acentuam guetos); (ii) reestruturações 

sectoriais, que provocam alterações profundas nos processos produtivos de certos sectores de 

atividade; (iii) práticas institucionais discriminatórias (PROACT, 2003). 

 As culturas locais fechadas serão desenvolvidas detalhadamente no ponto relativo à 

exclusão social e bairros sociais (ponto 2.1.2 desta secção). 

Quanto às reestruturações sectoriais, uma vez que estas podem manifestar-se de formas 

diferentes, concentramo-nos na situação específica da freguesia de Campanhã. Nesta, a 

deslocalização da indústria para outros municípios originou o desaparecimento de vários postos 

de trabalho na freguesia de Campanhã (já mencionado anteriormente, no Apêndice 8.3 da tese), 

traduzindo-se num número elevado de desempregos, entre 2003 e 2012 (JFC, 2014; Ribeiro et 

al., 2015). Ora, o desemprego aumenta os riscos de pobreza e a pobreza, por sua vez, reforça o 

risco de desemprego de longa duração, pelo que se pode dizer que a pobreza contribui para um 

círculo vicioso de exclusão. Vivenciando este processo, o bem-estar destas pessoas é afetado de 

forma significativa, não necessária e unicamente pela perda de emprego mas, por se tornarem 

desempregadas em ambientes sociais específicos (Gallie, Paugam & Jacobs, 2003). Não havendo 

políticas públicas (fatores macro) que procurem dar resposta a esta situação, este fenómeno 

contribui para a pobreza e exclusão social de várias pessoas que não se encontravam nessa 

situação. Nota-se, aliás, que Campanhã é considerada a freguesia da cidade do Porto onde a 

pobreza e a exclusão social mais se fazem sentir (Pinto, 2017).  

Ainda nos fatores meso incluem-se todos os comportamentos preconceituosos, 

discriminatórios e estigmatizantes sobre estas populações, por parte de práticas institucionais 

(como por exemplo na relação de atendimento, prestação de serviços ou acesso a informações, 

em instituições públicas ou privadas) (Lott, 2012; PROACT, 2003). Lott (2012) designa estes 

comportamentos como classismo institucional, caracterizando-os pela manutenção e reforço da 
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exclusão por instituições sociais que elevam barreiras para aumentar a dificuldade de acesso aos 

seus recursos, como sendo o caso de escolas, hospitais gerais e psiquiátricos, serviços sociais e 

segurança social.  

Os fatores micro referem-se ao nível pessoal e familiar. Incluem variáveis como: dimensão 

e estatuto socioeconómico da família (que determinam o tipo de recursos materiais, sociais e 

culturais que as famílias podem providenciar às suas crianças e jovens, bem como fomentam a 

transmissão intergeracional da pobreza); saúde (na medida em que o estado de saúde influencia 

o nível de rendimento, afetando a produtividade e as despesas realizadas com os cuidados 

médicos e, por outro lado a situação de exclusão, pelas carências que provoca pode conduzir a 

deficits de saúde); educação (outro fator em que se verifica um ciclo vicioso: as pessoas com 

poucos recursos económicos não podem investir na educação e as pessoas com pouca educação 

não podem melhorar o seu nível económico, social e cultural); percursos e histórias de vida; 

projetos de vida; opções pessoais; oportunidades aproveitadas e perdidas, etc (Martins & Oliveira, 

2017; PROACT, 2003).  

 Das categorias sociais mais vulneráveis à pobreza e à exclusão social, identificadas em 

Portugal, destacam-se aquelas encontradas no público infantojuvenil do presente projeto ou nas 

famílias que as acolhem. São elas: trabalhadores/as desqualificados/as e com empregos 

precários; trabalhadores/as de média idade despedidos, no âmbito de processos de 

reestruturação produtiva; desempregados/as, sobretudo de longa duração e com baixos níveis de 

escolaridade e qualificação; mulheres em situação de monoparentalidade; crianças, sobretudo 

órfãs ou pertencentes a famílias monoparentais ou desestruturadas; minorias étnicas; deslocados 

do país de origem (PROACT, 2003). 

 

2.1.2 Bairros sociais enquanto palcos de exclusão social 

 Os bairros sociais, ou áreas habitacionais desse tipo, são um dos importantes aspetos da 

exclusão social, constituindo-se como comunidades que vivem na margem da sociedade 

(Blackwith, 2015). Em Portugal este aspeto é até verificável sob o ponto de vista geográfico, pois 

os bairros situam-se geralmente nas periferias das grandes cidades, como é o caso da cidade do 

Porto (Mendes, 1994), como se poderá ver seguidamente.  

 Em Portugal, as habitações sociais, iniciaram-se durante o regime fascista do Estado Novo 

em 1933 e foram destinadas às classes trabalhadoras. A partir de 1950 construíram-se os 

primeiros blocos de habitação social plurifamiliar ou bairros (como referido no Apêndice 8.3) que, 
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segundo a política do Estado Novo, promovia a segregação espacial destes bairros na periferia das 

cidades - estes situavam-se principalmente em Bonfim, Campanhã e Lordelo do Ouro (Cardoso, 

2010; Matos, 1994), no que respeita à cidade do Porto.  

 Os bairros sociais tornaram-se espaços para onde foram “empurradas” as várias 

categorias sociais mais vulneráveis à pobreza e exclusão social, segregando e marginalizando as 

mesmas. A descontinuidade urbana e territorial destes espaços é visível em diversos aspetos, 

como: a arquitetura diferente utilizada nestes bairros; a utilização de materiais de construção de 

inferior qualidade (Matos, 1994); a insuficiência ou inexistência de espaços de lazer; a ausência, 

muitas vezes, de equipamentos coletivos, serviços e espaços de comércio (dificultando relações 

sociais entre vizinhos/as). Estes fatores levaram a sociedade maioritária a desenvolver uma 

perceção negativa sobre os bairros sociais e, simultaneamente e também como consequência do 

que acabou de ser expresso, os/as seus/suas habitantes passaram a vivenciar estes espaços 

como guetos sociais (Augusto, 2000; Quintas, 2008). De facto, “[...] os moradores assumem essa 

imagem pública socialmente desvalorizada, assumindo-a, não porque se considerem marginais 

ou delinquentes, mas porque existem no bairro determinados elementos com comportamentos 

desviantes que dão aos bairros má fama” (Quintas, 2008, p.53).  

 Não foram encontrados muitos mais dados sobre a problemática dos bairros sociais e dos 

seus efeitos da pobreza e exclusão social em Portugal, pelo que passaremos agora a abordar 

literatura proveniente de outros países. Por exemplo, no Reino Unido, metade de todas as crianças 

que viviam com subsídios estatais viviam nos 20% de bairros com maior privação. Aqui os níveis 

educacionais e rendimentos do trabalho são simultaneamente causas e consequências para as 

marcar profundas desigualdades de oportunidades na vida (Blackwith, 2015). Um trabalho 

publicado pela Marmot Review Team em 2010 indica que as pessoas que vivem em áreas pobres 

vivem em média menos sete anos do que as que vivem em áreas mais ricas. Mas comparando 

determinadas zonas esta diferença pode estender-se até 17 anos. Também um estudo realizado 

nos E.U.A., embora não em contexto de área de residência, evidencia que entre 2001 e 2014 os 

homens mais ricos viviam mais 14,6 anos, em média, do que os mais pobres. Para as mulheres 

a diferença era menor mas ainda assim atingia 10,1 anos (Chetty et al., 2016). Alguns estudos 

referem que a perda de poder, associado às pessoas que vivenciam a exclusão social, afeta 

negativamente a saúde, propiciando, nomeadamente, depressões (Bergsma, 2004; Wiggins, 

2011).  
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 Estas diferenças não são atribuíveis a condições genéticas mas sim a condições sociais, 

onde se inserem: o nível de educação, o rendimento económico, a profissão, o nível 

socioeconómico, o género e a etnicidade. Pode-se, assim, considerar que a zona de habitação tem 

um efeito considerável na vida das pessoas. Jack (2004) e Ghate e Hazel (2002) defendem que a 

zona habitacional, em contexto de exclusão social, aumenta consideravelmente os níveis de 

negligência e abuso infantil, em grande parte porque a vivência em bairro social aumenta o nível 

de stress dos pais e mães. No trabalho de Ghate e Hazel (2002), os pais identificaram como 

principais causas de stress: o medo do crime, a falta de higiene do bairro, serem percebidos como 

uma ameaça e terem sentimentos de isolamento devido à elevada concentração populacional. 

Neste sentido, quanto mais pobre for o bairro maiores serão os seus efeitos nefastos na população 

que o habita.  

Estudos feitos com crianças inglesas indicam que estas, em geral, veem os bairros pobres 

como tendo falta de espaços seguros para brincar e poucos espaços onde possam ter encontros 

sociais (Ridge, 2002; 2009). Butler (2005), também em Inglaterra, indica que as crianças e jovens 

acham positiva a proximidade entre as pessoas da comunidade e as relações de amizade entre 

vizinhos/as e família, mas, ao mesmo tempo, lamentam a falta de segurança (nomeadamente os 

incidentes de violência e a atividade de gangues de jovens mais velhos/as). Outro trabalho (Sutton, 

2008) revela ainda que o espaço público dos bairros se afigura como particularmente importante 

tendo em conta a falta de espaço e de oportunidades nas próprias casas.  

 

2.1.3 Crianças e jovens que vivenciam exclusão social 

Tanto a infância como a juventude são categorias socialmente construídas que assumiram 

diferentes significados ao longo do tempo (Melucci, 1996; Moreira, Rosário & Santos, 2011; 

Zucchetti & Bergamaschi, 2007). Assim, só no século XX a criança foi legalmente reconhecida 

como um sujeito de direitos. Estes direitos compreendem os direitos humanos gerais (Declaração 

Universal dos Direitos Humanos) e os estipulados na Declaração dos Direitos da Criança 

(Assembleia Geral das Nações Unidas, 1959) previamente proclamada na Declaração de Genebra 

dos Direitos da Criança de 1924 (UNICEF, 2004).  

Ao longo deste trabalho consideraremos como criança um “ser em desenvolvimento, com 

fases muito próprias que exigem particulares cuidados de respeito, afeto, educação e promoção, 

para que possa atingir a sua autonomia positiva, do ponto de vista pessoal, familiar e comunitário, 

no seu caminho de vida para o êxito de uma ‘candidatura’ a uma humanidade plenamente 
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realizada que toda a infância significa” (CNPDPCJ, s.d.). A definição de jovem é, possivelmente, 

mais ampla e muito dependente do referencial sociocultural subjacente. Uma definição possível é 

aquela que compreende a juventude como a transição da dependência da criança para a 

autonomia do adulto (Moreira, Rosário & Santos, 2011) ou como uma fase que é iniciada pela 

adolescência e termina na passagem para a fase adulta (Melucci, 1996).  

É de notar que para a CPCJ, criança ou jovem é “a pessoa com menos de 18 anos ou a 

pessoa com menos de 21 anos que solicite a continuação da intervenção iniciada [para a 

promoção dos direitos e proteção da criança e do jovem em perigo] antes de atingir os 18 anos”

 (Lei n.o 142/2015 de 8 de setembro Segunda alteração à Lei de Proteção de Crianças e Jovens 

em Perigo, aprovada pela Lei n.o 147/99, de 1 de setembro, 2015). A criança, e 

consequentemente o/a jovem, passaram assim a ser considerados/as cidadãos/ãs plenos/as, 

com direito à palavra e à participação, de acordo com a sua idade e grau de maturidade. 

Reconhece-se, no entanto, que a criança/jovem é incapaz de exercer certos direitos, pelo que os 

mesmos devem ser assegurados pelo/a representante legal da/o mesma/o. A este/a compete 

também determinados deveres, que pretendem promover o bem-estar e a segurança da 

criança/jovem de que cuidam (CNPDPCJ, s.d.; CNPDPCJ, 2016; Assembleia Geral das Nações 

Unidas, 1959).  

 Esta sua incapacidade em defender os seus próprios direitos, acarreta-lhe pouco poder na 

sociedade o que leva a que seja, frequentemente, esquecida e ocultada. Se a esta situação de 

falta de poder se juntar a de pobreza e exclusão social percebemos como as crianças se tornam 

facilmente duplamente esquecidas (Ridge, 2009). No trabalho realizado por Ridge (2009) com 

crianças, estas identificaram como principais efeitos da pobreza: dificuldades económicas e 

materiais, dificuldades nas relações interpessoais e impactos emocionais. A nível económico e 

material estas crianças sentem-se infelizes por não serem detentoras de bens que outras crianças 

possuem, isto é, não possuem marcadores simbólicos de inclusão social, como certos brinquedos, 

roupas e sapatos. Além disso, as crianças demonstraram preocupação pela falta de dinheiro 

disponível pela família e para si próprias.  

 Ao nível das relações sociais estas crianças preocupavam-se com o impacto das suas 

limitações económicas nas relações de amizade e no grupo de pares ao qual aspiram pertencer, 

mostrando-se ansiosas, inseguras e infelizes (Crowley & Vulliamy, 2007; Sutton, 2008). 

 Em termos emocionais estas crianças são mais propensas a ter ansiedade, depressão, 

comportamento agressivo e hostilidade (Martins & Oliveira, 2017). Por outro lado, alguns estudos 
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(Crowley & Vulliamy, 2007; Ridge, 2002, 2009) indicam que as crianças em situação de exclusão 

social sentem-se diferentes e inferiores, têm medo de ser alvo de bullying e de serem afastadas 

pelas outras crianças. Assim, a exclusão social traz “incerteza e insegurança para com a vida das 

crianças, minando a sua autoestima e confiança e minando a sua vida quotidiana e fé no bem-

estar futuro” (Ridge, 2009, p. 29).  

 O estilo de vida familiar e o meio onde vivem tem um forte impacto nas crianças. Crianças 

de pais ricos e com mais formação académica tendem a ter filhos com níveis de educação mais 

elevada, maiores ordenados e mais saúde (Onuzo, Garcia, Hernandez, Peng, & Lecoq, 2013). Pelo 

contrário, as crianças provenientes de meios familiares onde passam por dificuldades económicas, 

culturais e sociais tendem a ter um desempenho académico inferior, um maior absentismo 

escolar, a abandonar a escola precocemente e a ter mais dificuldades de saúde (Martins & Oliveira, 

2017). Parece assim que as crianças e jovens reproduzem social e culturalmente os modos de 

vida das suas famílias (Tomanović, 2004), conduzindo a um círculo intergeracional de transmissão 

positiva/riqueza e negativa/pobreza, respetivamente (Onuzo, Garcia, Hernandez, Peng, & Lecoq, 

2013).  

 Para finalizar esta secção, parece importante referir que em Portugal, a reprodução 

socioeconómica das desigualdades é tal, que dificulta a mobilidade social das classes sociais mais 

baixas. Tal verifica-se ao nível económico (em que estas demoram quatro ou cinco gerações a 

aproximarem-se do rendimento médio do país) e ao nível de recursos educativos escolares (em 

que, das pessoas provenientes de famílias com baixos recursos educativos, 43% não vão além do 

ensino básico e apenas 12% concluem um nível superior de ensino) (Cantante, 2018). 

 

 Participação, empoderamento e conscientização: da exclusão social à procura da ampliação 
e libertação de cada participante e do coletivo 

2.2.1 Participação 

 Como foi visto anteriormente, uma das dimensões associadas à exclusão social é a falta 

ou ausência de participação na vida social, económica e política da sociedade (Blackwith, 2015; 

Levitas, 2005; Gaventa, 1998, Pierson, 2010). Promover a participação destes públicos mais 

desfavorecidos tanto pode ser encarada como uma estratégia para combater a exclusão social, 

como um meio de implicar os mesmos na busca de soluções para os problemas que enfrentam 

(Gaventa, 1998). Na exploração deste conceito, será dada maior ênfase à participação 

infantojuvenil do que à participação adulta - ainda que as duas estejam contempladas nos objetivos 
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específicos deste projeto - uma vez que foi com as crianças e jovens que a estagiária desenvolveu, 

maioritariamente, a sua intervenção/investigação.  

 Na perspetiva adotada neste trabalho, a participação pode ser entendida, de maneira 

geral, como um procedimento de partilhar decisões que afetam a vida pessoal e da comunidade, 

podendo constituir um elemento-chave para a justiça social (Agostinho, 2015; Ander-Egg, 2011; 

Gohn, 2014; Hart, 1993). Adicionalmente, pelo facto de a participação gerar atitudes de 

cooperação, integração e comprometimento com as decisões, esta pode constituir-se como uma 

prática educativa ao formar pessoas que valorizem os interesses coletivos e as questões políticas 

(Gohn, 2014). Compreende-se, ainda, que a participação não é um ponto de partida mas um 

processo que se vai construindo, podendo adquirir contornos diferentes ao longo do tempo 

(Agostinho, 2015; Ander-Egg, 2011; Gohn, 2014; Hart, 1993). A participação, que se aprende 

participando de forma gradual, implica ter o poder para tomar decisões (Ander-Egg, 2011; Hart, 

1993). A mesma vai aumentando, à medida que o sujeito se vai implicando cada vez mais no 

processo de participação (Gohn, 2014). Mas para que tal seja possível, é necessário a existência 

de condições para que esta participação se desenvolva. 

 Um passo no sentido de promover a participação infantil foi dado na Convenção dos 

Direitos da Criança (CDC) (UNICEF, 2004), que vincou uma nova forma de perspetivar os direitos 

da criança2, como vimos anteriormente (Fernandes, 2005; Garcia, 2016). 

 Dado o propósito deste tópico, o foco será direcionado nos direitos de participação 

reconhecidos às crianças na CDC. Estes direitos compreendem: o direito de opinião (artigo 12), 

um dos direitos considerados mais relevantes para a participação e que se encontra expresso da 

seguinte forma “os Estados Partes garantem à criança com capacidade de discernimento o direito 

de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe respeitem, sendo devidamente 

tomadas em consideração as opiniões da criança, de acordo com a sua idade e maturidade” 

(UNICEF, 2004, p. 10); a liberdade de expressão (artigo 13); a liberdade de pensamento, 

consciência e religião (artigo 14); liberdade de associação e a liberdade de reunião pacífica (artigo 

15); proteção da privacidade (artigo 16) e o direito à informação adequada (artigo 17) (Lisboa & 

Serrano, 2013; Picornell-Lucas & Biscione, 2015; UNICEF, 2004).  

 Perspetivando as crianças “[...] como atores sociais de direitos próprios, e não apenas 

como objetos de socialização [..., como] sujeitos de conhecimento e produtoras de sentido, que 

são legítimas suas formas de comunicação e relação, e que contribuem para a renovação e 

                                                 
2 Relembra-se que, segundo a CDC, a criança é o ser humano menor de idade, isto é, com menos de 18 anos (UNICEF, 2004). 
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reprodução dos laços sociais nos espaços em que participam” (Agostinho, 2015, p. 75), vários/as 

autores/as debatem sobre múltiplas formas que a participação infantil pode tomar.  

Destes diversos/as autores/as destacamos dois trabalhos que nos parecem mais 

proeminentes nesta temática: o de Hart (1993) que, baseado numa proposta de Arnstein (1979) 

relativa à participação adulta, apresentou uma das primeiras propostas para a participação infantil, 

num contexto onde se desenvolvem eventos ou trabalhos com pessoas adultas e o de Shier (2001) 

que, inspirado em Hart (1993), propôs um modelo de participação infantil, focando-se nas 

estruturas organizacionais e nas práticas de profissionais que podem afetar a participação das 

crianças.  

Hart (1993) desenvolveu uma escada de participação com oito degraus (ver Figura 7– cf. 

Apêndice 8.8). Os primeiros três níveis correspondem a uma participação não verdadeira 

(manipulação, decoração e atuação simbólica). Os graus seguintes (delegação com informação, 

consulta e informação, iniciativa adulta com partilha de decisões com a criança, iniciado e dirigido 

pelas crianças, iniciado com as crianças e decisões partilhadas com adultos/as) constituem uma 

participação genuína, uma vez que já existem elementos de informação, de consulta e de tomada 

de decisões (Fernandes, 2005; Hart, 1993; Picornell-Lucas & Biscione, 2015). No último patamar 

da escada encontra-se a presença de pessoas adultas, pois Hart (1993) considera que a 

participação infantil deve ser um processo em que todas as partes de uma dada comunidade estão 

implicadas e podem aprender mutuamente. Segundo o autor, esta escada de participação não 

pode ser usada para medir a qualidade de um programa, pois vários fatores afetam a capacidade 

de participação das crianças, nomeadamente o seu nível desenvolvimento de maturidade. Para 

além disso, Hart (1993) não considera que as crianças tenham que participar sempre nos graus 

mais elevados da escada, pois:  

distintos ninos en oportunidades diversas pueden preferir desempenarse a diferentes 
grados de participación o de responsabilid. El principio importante es el de la opción: se 
deben disenar programas que maximicen la oportunidad de que los ninos seleccionem su 
própria participacion a su máximo nível de habilidad (p. 13). 

 Shier (2001), partindo do modelo criado por Hart (1993), como já foi dito, procurou 

desenvolver uma ferramenta dirigida a profissionais que trabalham com crianças e jovens, que 

lhes permitisse explorar possíveis formas de promover a participação infantil, uma vez que a 

postura que adotam perante a mesma pode influenciá-la consideravelmente. Ignorando os três 

primeiros estágios de não participação de Hart (1993), o autor utiliza os restantes cinco níveis da 

escada para fazer uma análise do comprometimento ou responsabilização por parte dos 
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indivíduos, profissionais e/ou organizações para os atingir. Criou, assim, três graus de 

responsabilização para cada nível de participação e que passam por: abertura, oportunidades e 

obrigações (ver Figura 8 – cf. Apêndice 8.8). O grau da abertura ocorre quando o 

indivíduo/profissional/organização assume um comprometimento ou mostre interesse em 

trabalhar num dos níveis. O grau da oportunidade surge quando se questiona as estratégias a 

desenvolver, considerando os seus recursos, competências e conhecimento. O grau da obrigação 

implica desenvolver a participação das crianças, a um dado nível e com um determinado conjunto 

de estratégias, como uma questão e exigência política (Fernandes, 2005; Shier, 2001).  

 É de notar que a perspetiva adotada por Shier (2001) procura ultrapassar o “adultismo” 

(forma de idadismo), que decorre de as pessoas adultas se verem como superiores às crianças, 

pela idade que possuem (Checkoway, 2011). Reconhece, por outro lado, a importância da pessoa 

adulta partilhar o seu poder com a criança. Contudo, inúmeras dificuldades surgem nesta partilha 

de poder pelo facto de “[...] a sociedade adulta considerar que participação infantil é sinónimo de 

diminuição do poder e tutela dos adultos sobre as crianças [... e de] essa mesma sociedade adulta 

continuar a defender uma perspectiva da criança, como dependente da protecção do adulto e 

incapaz de assumir responsabilidades” (Soares, 2006, p. 28). 

 Para além do desenvolvimento, em termos de idade e maturidade (Hart, 1993), outros 

aspetos contribuem para influenciar o nível de participação das crianças e jovens, 

designadamente: o rendimento económico, a educação e o estatuto socioeconómico. Estes fatores 

levam a determinadas características pessoais e atitudes sociais, que afetam a capacitação para 

participar individual e socialmente (Checkoway, 2011). Outros aspetos afetam, também, a 

participação, como: género, raça e etnia, nacionalidade, crenças culturais, contexto familiar e 

comunitário, contexto de habitação (rural, urbano ou de segregação residencial – como é o caso 

dos bairros sociais), tradição religiosa, políticas públicas, escola, atitudes de adultos, entre outros 

(Checkoway, 2011; Duke, Skay, Pettingell & Borowsky, 2009; Hart, Donnelly, Youniss & Atkins, 

2007; Gal, 2017). Embora a legislação no sentido da promoção da participação infantil se 

configure como essencial, os fatores que mais parecem contribuir para incentivar a participação 

infantil são o encorajamento para este tipo de processos por parte de certos agentes (como jovens 

líderes, elementos familiares, docentes, outras pessoas adultas) com quem as crianças e jovens 

têm relações de confiança e respeito (Checkoway, 2011; Gal, 2017).  

 Em contextos que sofrem de pobreza e/ou de exclusão social, é frequente as pessoas 

(crianças, jovens e adultos/as) acreditarem que a sua participação não vai alterar a sua situação 
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de desvantagem. Nestes grupos, há, assim, uma dificuldade acrescida de implicar crianças e 

jovens em processos de participação (Checkoway, 2011). Embora haja estudos que indicam que 

as pessoas de baixo estatuto socioeconómico participam menos na política formal (como por 

exemplo, votar nas eleições) que as de superior estatuto, Ginwright e Cammarota (2007) chamam 

à atenção para outras formas de participação, não consideradas por cientistas sociais mainstream. 

Apontam, neste sentido, como alguns jovens norte-americanos de camadas desfavorecidas 

participam de formas menos convencionais, nomeadamente através da organização de grupos 

nas suas comunidades, onde discutem assuntos como: a segurança na escola, fecho de escolas, 

assédio por parte da polícia.  

 Ao terem a oportunidade de participar em processos de tomada de decisão, as crianças 

e jovens podem desenvolver várias dimensões. Estas podem aumentar a sua autoestima, lidar 

melhor com situações de stress, obter um maior sentimento de bem-estar (Picornelll-Lucas & 

Biscione, 2015; Vis, Strandbu, Holtan & Thomas, 2011), aumentar competências pessoais e 

interpessoais, facilitar a conexão com os outros e a confiança em si próprios/as, afetar 

positivamente percursos académicos e profissionais (Checkoway, Allison & Montoya, 2005). Dar 

às crianças e jovens oportunidades para participarem, permite-lhes exercer os seus direitos de 

cidadania, pode contribuir para combater a desigualdade social e económica e para facilitar uma 

sociedade mais democrática (Sarmento, 2012). Simultaneamente, estas e estes assumem mais 

responsabilidades, de forma gradual, o que contribui para o seu desenvolvimento saudável e 

facilita a passagem para as responsabilidades na idade adulta (Vis, Strandbu, Holtan & Thomas, 

2011).  

 

2.2.2 Empoderamento 

 O conceito de empoderamento tem vindo a ser utilizado por diversas áreas, como a 

educação, sociologia, psicologia comunitária, ciência política, administração, saúde, entre outras 

(Baquero, 2012) e vincula-se diretamente à intervenção comunitária (Hombrados-Mendieta & 

Gómez-Jacinto, 2001). É de destacar a importância atribuída ao empoderamento enquanto, por 

exemplo, estratégia para a promoção de saúde pública, uma vez que vários estudos têm 

demonstrado que uma das formas mais efetivas de promover saúde é criando condições mais 

justas ao nível económico, social e político (Carvalho, 2004; Wallerstein, 1992; Wallerstein & 

Bernstein, 1988; Wiggins, 2011).  
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 O empoderamento é um conceito que tem dado aso a diferentes definições e 

interpretações, muitas delas vagas e um pouco ambíguas, tendo assumido contornos diferentes 

ao longo do tempo (Carvalho, 2004; Mohajer & Earnest, 2009; Rifkin, 2003; Zimmerman, 1990). 

Uma das dificuldades de caracterizar este conceito pode advir, em parte, do facto de num trajeto 

de empoderamento existirem processos e resultados que se pretendem desenvolver e alcançar, 

que dependem dos/as participantes e do seu contexto social e cultural específico (Mohajer & 

Earnest, 2009; Wiggins, 2011). Apesar de Fetterman e Wandersman (2005) proporem um 

conjunto de parâmetros para avaliar o empoderamento na prática, Mohajer e Earnest (2009) 

frisam a dificuldade de avaliar estes processos e resultados, sendo alguns mais complexos de 

avaliar que outros. Estes podem passar por: autonomia, liberdade, autoestima, controlo sobre a 

sua vida (Mohajer & Earnest, 2009), autoconfiança (Carvalho, 2004), competências para mobilizar 

recursos (Bergsma, 2004), participação das pessoas/organizações/comunidades em tomadas de 

decisão (Israel, Checkoway, Schulz, & Zimmerman, 1994; Wallerstein, 1992; Wiggins, 2011), 

consciência crítica, sentido de comunidade, controlo pessoal e coletivo (Cargo, Grams, Ottoson, 

Ward & Green, 2003; Wiggins, 2011). 

Mohajer e Earnest (2009) registam diferentes “tipos” de empoderamento existentes na 

literatura, designadamente: (i) empoderamento individual; (ii) empoderamento psicológico; (iii) 

empoderamento enquanto um processo orientado para resultados; (iv) empoderamento 

comunitário; (iv) empoderamento enquanto um trajeto de multiníveis que opera ao nível individual, 

organizacional e de comunidade. Pela existente diversidade de perspetivas sobre um mesmo 

conceito3 será explorado apenas o empoderamento comunitário por se ter considerado como 

sendo o mais adequado a este trabalho, dada a problemática e público deste estágio.  

 O empoderamento comunitário, embora com raízes na psicologia comunitária, 

organização comunitária e educação para a libertação, passou a ser um tema central do discurso 

de promoção da saúde, a partir de 1986, por indicação da Carta de Ottawa (carta aprovada na 

primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde) (Laverack & Wallerstein, 2001).  

 Antes de se avançar, deve referir-se o que se entende por comunidade. Esta é constituída 

por indivíduos e grupos heterogéneos que partilham interesses e necessidades comuns (baseadas 

em interesses geográficos, institucionais e/ou relacionais, por exemplo (Wallerstein & Bernstein, 

1994)), que são capazes de se mobilizar e de se organizar no sentido de atingirem objetivos 

                                                 
3 Note-se, por exemplo, que Zimmerman (1990) faz uma distinção entre o empoderamento psicológico e individual, referindo que o psicológico tem 
em conta o contexto social e cultural enquanto o individual não leva os contextos em consideração. Em contrapartida, para Carvalho (2004) o 
empoderamento psicológico ignora os contextos sociais e culturais. 
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partilhados (Laverack & Wallerstein, 2001). Israel, Checkoway, Schulz e Zimmerman (1994), 

referem, ainda, que  uma comunidade se caracteriza pelos pontos seguintes: (i) 

associação/filiação (com sentido de identidade e de pertença); (ii) sistemas de símbolos comuns 

(com linguagem, rituais e cerimónias próprias); (iii) valores e normas compartilhados; (iv) 

influência mútua (os membros da comunidade têm influência e são influenciados uns pelos 

outros); (v) necessidades compartilhadas e compromisso de atendê-las; (vi) conexão emocional 

partilhada (onde os membros partilham histórias e experiências comuns e apoiam-se 

mutuamente). Estes autores referem que o ponto base para desenvolver o empoderamento 

comunitário é a existência de sentido de comunidade. Na sua inexistência, a primeira tarefa é 

desenvolver ou reforçar este sentido, por exemplo, através do reconhecimento de que a 

combinação do indivíduo, da família e/ou rede social são mais apropriados como unidade de 

prática.  

O empoderamento comunitário é, assim, um percurso dinâmico de transformação, onde 

as pessoas implicadas no mesmo mudam, à medida que vão atuando com outras para mudar a 

sua comunidade. Um aspeto significativo do empoderamento comunitário passa pela promoção e 

construção da participação, através da qual se pretende: aumentar o controlo sobre a vida dos 

indivíduos e comunidades, melhorar as suas qualidades de vidas, obter uma maior justiça social 

e mudar o seu ambiente social e político (Carvalho, 2004; Israel, Checkoway, Schulz & 

Zimmerman, 1994; Roso & Romanini, 2014; Wallerstein & Bernstein, 1994).  

 O empoderamento comunitário, assim como outros “tipos” de empoderamento, pode ser 

encarado como um processo e/ou como resultados (Baquero, 2012; Fetterman & Wandersman, 

2005; Laverack & Wallerstein, 2001; Wiggins, 2011). Estas duas componentes do 

empoderamento podem ser pensadas para se desenvolver de um nível mais individual até a um 

nível mais coletivo. No entanto, “processo” e “resultados” entrecruzam-se, fazendo do 

empoderamento um trajeto não linear e único (dependente de cada pessoa, organização e/ou 

comunidade), que pode iniciar-se e desenvolver-se em qualquer um dos níveis – desde o individual 

até ao coletivo (Wiggins, 2011).  

 Perspetivado como resultado, o empoderamento comunitário é uma interação entre a 

mudança individual e da comunidade ao longo de um considerável período de tempo, pelo menos 

7 anos ou mais, devendo refletir-se uma mudança social e política significativa (Laverack & 

Wallerstein, 2001). 
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 O empoderamento comunitário enquanto processo é a forma que mais se encontra 

presente na literatura. Na forma de um continuum dinâmico, esta forma de empoderamento 

envolve dimensões que vão de um plano mais individual a um outro mais coletivo, das quais se 

destacam: (i) empoderamento pessoal; (ii) desenvolvimento de pequenos grupos mútuos; (iii) 

organizações comunitárias; (iv) parcerias; e (v) ação social e política. O potencial de 

empoderamento comunitário é gradualmente maximizado à medida que as pessoas progridem da 

ação individual para a coletiva (Carvalho, 2004; Laverack, 2001; Laverack & Wallerstein, 2001).  

 Alguns autores referem que a noção de empoderamento comunitário foi amplamente 

influenciada pelas obras de Paulo Freire (Carvalho, 2004; Wallerstein & Bernstein, 1994), que 

motivaram também a criação do conceito de “educação para o empoderamento” (empowerment 

education) (Wallerstein & Bernstein, 1988; Wallerstein, 1992). Contudo, este autor usou pouco a 

expressão “empoderamento” ou “empowerment”, tendo revelado alguma preocupação com o uso 

indiscriminado deste conceito (Roso & Romanini, 2014). Numa conversa com Ira Shor 

(investigador norte-americano), Freire refere que o termo empoderamento poderia não significar a 

solução para a opressão, pois através desse conceito pode-se simplificar uma situação, quando a 

mesma envolve processos complexos (Roso & Romanini, 2014), veja-se:  

Mesmo quando você se sente, individualmente, mais livre, se esse sentimento não é um 
sentimento social, se você não é capaz de usar sua liberdade recente para ajudar os outros 
a se libertarem através da transformação da sociedade, então você só está exercitando 
uma atitude individualista no sentido do empowerment ou da liberdade [...]. Vamos tomar 
[...] o exemplo dos alunos que trabalham com meu amigo físico. Apesar de se sentirem e 
se perceberem, no final do semestre, como alunos de primeira qualidade, alunos mais 
críticos, cientistas e pessoas melhores, esta sensação de liberdade ainda não é suficiente 
para a transformação da sociedade (Freire & Shor, 2013, p. 303).  

 Não ignorando a possível utilidade deste conceito, o empoderamento por Paulo Freire veio 

quase sempre associado à classe social ou às lutas da classe social oprimida, distanciando-o de 

um empoderamento individual ou comunitário (Baquero, 2012; Freire & Shor, 2013; Roso & 

Romanini, 2014), como é possível verificar:  

A questão do empowerment da classe social envolve a questão de como a classe 
trabalhadora, através de suas próprias experiências, sua própria construção de cultura, se 
empenha na obtenção do poder político. Isto faz do empowerment muito mais do que um 
invento individual ou psicológico. Indica um processo político das classes dominadas que 
buscam a própria liberdade da dominação, um longo processo histórico de que a 
educação é uma frente de luta (Freire & Shor, 2013, p. 309).  
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 Paulo Freire refere-se ao empoderamento como um processo político das classes 

dominadas, oprimidas4, que, ao lutarem pela libertação, procuram a transformação social, 

implicando um desequilíbrio nas relações de poder na sociedade. Assim, Baquero (2012) propõe 

uma definição sucinta para empoderamento, tendo em conta as perspetivas de Paulo Freire: 

O empoderamento, como processo e resultado, pode ser concebido como emergindo de 
um processo de ação social no qual os indivíduos tomam posse de suas próprias vidas 
pela interação com outros indivíduos, gerando pensamento crítico em relação à realidade, 
favorecendo a construção da capacidade pessoal e social e possibilitando a transformação 
de relações sociais de poder (Baquero, 2012, p. 181).  

 Segundo a mesma autora, o empoderamento para Paulo Freire teria que envolver 

necessariamente um processo de conscientização. Este processo tem vindo a ser bastante 

ignorado nas teorias de empoderamento, ao contrário do recomendado por Mohajer e Earnest 

(2009). Por este motivo, a conscientização será alvo de atenção seguidamente. Partimos, assim, 

da linha de pensamento de Roso e Romanini (2014), que referem que: 

O desenvolvimento de ações com os indivíduos ou com os grupos através do recurso do 
empoderamento (psicológico ou comunitário) constitui um pequeno passo em direção a 
um movimento maior e mais complexo, que é a conscientização. Certamente, a 
complexidade do sistema capitalista neoliberal dificulta passos maiores, mas para aqueles 
que sonham com uma sociedade justa, um passo maior nunca é uma impossibilidade (p. 
91). 
 

2.2.3 Conscientização 

 O termo conscientização, embora sendo considerado, frequentemente, como criado por 

Paulo Freire, surgiu de uma reflexão de alguns professores do Instituto Superior de Estudos do 

Brasil (ISEB), pela altura de 1964 (Freire, 1979; Oliveira & Carvalho, 2007). Foi aí que Paulo Freire 

ouviu pela primeira vez este conceito e mais tarde o adotou no seu vocabulário, uma vez que 

admitia estar convencido de que “[...] a educação, como prática da liberdade, é um ato de 

conhecimento, uma aproximação crítica da realidade”, implicando, portanto, um processo de 

conscientização (Freire, 1979, p. 15).  

 Entendendo o conhecimento com um caráter histórico, Freire (1979) situa o conceito de 

conscientização no contexto de dominação na América Latina (Contreras, 2012). Apesar disso, 

em resposta a afirmações que referem que a conscientização é inviável em “sociedades 

                                                 
4 As classes dominadas ou oprimidas podem relacionar-se as classes que sofrem de exclusão social. Neste sentido, estas classes de que Paulo 
Freire fala podem identificar-se com o público do projeto deste estágio e as suas famílias. 
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complexas”, Freire (2002) enfatiza que “o processo de conscientização não é privilégio do Terceiro 

Mundo, pois que é fenômeno humano” (p. 175).  

 Segundo Scocuglia (2005) não existe um conceito único de conscientização em Freire, o 

que reflete a complexidade (na perspetiva de Morin, que vai ao encontro do paradigma adotado 

neste estágio) e a heterogeneidade do pensamento freireano. As noções de conscientização além 

de existirem por si mesmas foram adquirindo contornos diferentes, coexistindo e entrecruzando-

se, quer em simultâneo, quer sendo enfatizadas determinadas conceções em diferentes 

momentos históricos. Além disso, os diferentes conceitos de conscientização aparecem explicita 

ou implicitamente associados aos conceitos de consciência da realidade nacional, estágios da 

consciência e consciência de classe (Contreras, 2012; Scocuglia, 2005). O aprofundamento das 

diferentes consciências num dado sentido e a prevalência dada a um ou outro aspeto das mesmas 

em diferentes momentos históricos, evidenciam a evolução do pensamento de Freire, que flui de 

um pensamento “predominantemente psicopedagógico” para um pensamento “radicalmente 

político-pedagógico”. Esta evolução deriva, em grande parte, da sua análise crítica a programas 

de educação de adultos e para o desenvolvimento de uma proposta de um “método” de ação com 

as pessoas marginalizadas, oprimidas e dominadas, que designou de “ação cultural libertadora” 

(Scocuglia, 2005). 

 Para evidenciar esta evolução do pensamento freiriano deter-nos-emos seguidamente nos 

conceitos de consciência da realidade nacional, estágios da consciência e consciência de classe 

na sua relação com o conceito de conscientização. 

 A consciência da realidade nacional diz respeito às preocupações do autor em que fosse 

atingido um dado nível de consciência que possibilitasse a compreensão da necessidade do 

desenvolvimento nacional e da democracia liberal, envolvendo as camadas populares neste 

processo político. Esta conceção de conscientização marca o seu discurso entre 1950 e 1960 

(Scocuglia, 2005). Nele, Paulo Freire (1979) estabelece relação entre a “educação como processo 

de conscientização” e a “educação como conquista da liberdade”. Segundo ele, a conscientização 

não se alcançaria com um qualquer tipo de uma educação, mas implicaria um processo dirigido 

à “responsabilidade social e política, para a decisão”, frisando que “é preciso fazer desta 

conscientização o primeiro objetivo de toda a educação: antes de tudo provocar uma atitude crítica, 

de reflexão, que comprometa a ação” (p. 22). Para esta educação conscientizadora, Freire (2015) 

defende o diálogo como principal ferramenta pedagógica, pois “a educação é um ato de amor, 
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por isso, de coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade não pode fugir da discussão 

criadora, sob pena de ser uma farsa” (p. 196).  

 No que fiz respeito ao que Scocuglia (2005) designa de estágios de consciência (Paulo 

Freire não utilizou propriamente este termo) pode-se distinguir na obra de Freire os conceitos de 

consciência ingénua”, “consciência semi-intransitiva” e “consciência crítica”. A consciência 

ingénua seria, então, a leitura espontânea que a pessoa faz do mundo. Esta “consciência ingénua” 

pode conduzir a uma “consciência crítica” ou, por outro lado, a uma “consciência semi-

intransitiva”. Esta última é a consciência dominada pela opressão (ou “sombra opressiva”), que 

mistifica e mitologiza a realidade, não permitindo à pessoa oprimida observar a realidade com um 

olhar crítico. Este tipo de consciência não permite compreender que os factos históricos são 

produtos humanos e não materialização de vontades superiores (como entidades divinas, forças 

do destino, etc.). Para superar a consciência ingénua e semi-intransitiva é necessário “expulsar 

esta sombra através da conscientização” que mantêm homens e mulheres adaptados/as às suas 

condições de existência. Para que a consciência crítica seja alcançada as pessoas precisam 

afastar-se do mundo para admirá-lo, objetivá-lo, desmistificando a realidade para, finalmente, 

iniciar uma perceção crítica da realidade (Costa, 2016; Freire, 2002; Freitas, 2007; Oliveira & 

Carvalho, 2007). A conscientização, embora inclua o desenvolvimento da consciência crítica, não 

se circunscreve unicamente a esta. Tendo origem na palavra consciência, Freire (2002) esclarece 

que enquanto “a consciência é condicionada pela realidade, a conscientização é um esforço 

através do qual, ao analisar a prática que realizamos, percebemos em termos críticos o próprio 

condicionamento a que estamos submetidos” (p. 100). Assim, a conscientização parte de “uma 

compreensão crítica dos seres humanos como existentes no mundo e com o mundo” (Freire, 

2002, p. 77). Neste processo, é essencial a pessoa oprimida reconhecer a sua opressão, saber 

“desvelar” a realidade para identificar os mitos que enganam e que ajudam a manter a estrutura 

dominante. Só assim a pessoa oprimida pode chegar à compreensão de que a realidade é 

modificável e inserir-se, seguidamente, num compromisso com a transformação da realidade, que 

culmina na práxis (ação-reflexão, prática-teoria) (Freire, 1979, 2002; Oliveira & Carvalho, 2007). 

A conscientização, que se apresenta como um processo num determinado momento, deve ser um 

processo permanente, na medida em que a realidade transformada deve ser novamente objeto de 

reflexão, e assim sucessivamente. De notar que quanto mais conscientizadas as pessoas se 

tornam, mais capacitadas ficam para ser anunciadoras e denunciadoras, graças ao compromisso 

histórico de transformação que foi assumido (Freire, 2002).  
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 A consciência de classe surge progressivamente na sua obra. No livro “Pedagogia do 

Oprimido”, Freire (2003) fala do “oprimido” como categoria política, propondo uma prática 

educativa que prioriza as suas necessidades e interesses “de classe”, fazendo “[...] da opressão 

e de suas causas objeto de reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário 

na luta por uma libertação, em que esta pedagogia se fará e se refará” (p. 32). As classes surgem, 

assim, imbuídas no contexto da opressão social, não constituindo, ainda, categorias centrais da 

construção do seu discurso. 

 No livro “Ação cultural para a liberdade”, Freire (2002) frisa como o conceito de 

conscientização nunca foi concebido com uma dimensão unicamente pedagógica, pelo facto de 

as práticas educativas, ao não serem neutras, terem implicações políticas. Sublinha, assim que 

“uma tal separação entre educação e política, ingênua ou astutamente feita, enfatizemos, não é 

apenas irreal, mas perigosa” (p. 172).  

 Neste sentido, Freire começa a conceber uma educação pensada no seio do conflito de 

classes, constituindo um ato de conhecimento “de classe” que procura a mobilização e 

organização das pessoas oprimidas. Simultaneamente, esta educação passa por uma “ação 

cultural”, com vista à construção de uma “consciência de classe”. A consciência crítica das 

pessoas oprimidas significa, portanto, a consciência de si enquanto “classe para si”. Esta só é 

possível através da práxis revolucionária, motivo pelo qual Freire evidencia “eu não me 

conscientizo para lutar. Lutando, me conscientizo” (Gadotti, Freire, & Guimarães, 2008, p. 114). 

Esta conscientização associada a uma “consciência de classe”, pode manifestar-se da seguinte 

forma: 

Uma relação estreita foi estabelecida entre a ação cultural para a libertação, a 
conscientização como uma característica desta forma de ação e a superação da semi- 
intransitividade e da ingenuidade pela consciência crítica das classes dominadas – sua 
consciência de classe (Freire, 2002, p. 96). 

 Em termos de conclusão enfatize-se que para Freire (2002), não há conscientização sem 

uma radical denúncia das estruturas de dominação e sem o anúncio de uma nova realidade a ser 

criada em função dos interesses das classes sociais dominadas. Por outro lado, não há libertação 

sem “humanização do ser humano”, e não há humanização sem a rutura com a estruturação 

classista existente num sistema capitalista neoliberal. Por isso, as questões relativas à 

“conscientização” foram muito ancoradas a questões democráticas, numa perspetiva mais radical 

- posição mais frequentemente adotada por Freire - dado que, segundo o autor, a “humanização 
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não se fará sem a destruição da sociedade de exploração e da dominação humana” (Freire, 2002, 

2003; Scocuglia, 2005).  

 Finalmente, é importante salientar que a conscientização não é um processo individual, 

sendo toda a conscientização interconscientização pois, tal como defendem Roso e Romanini 

(2014) inspiradas/os em Paulo Freire, “ninguém conscientiza ninguém, ninguém se conscientiza 

a si mesmo: as pessoas se conscientizam em comunhão, mediatizadas pelo mundo” (p. 94). 

 

 Educação Permanente e Intervenção Comunitária: pilares para uma 
intervenção/investigação sustentada na Animação Sociocultural 

2.3.1 Educação Permanente 

 Para Gadotti (2016) a Educação ao Longo da Vida ou Educação Permanente é a expressão 

recente de uma preocupação que já existe há muito tempo. Também para Paulo Freire (2000) a 

“educação é permanente” pois, sendo o ser humano inacabado e consciente desta condição, tem 

a necessidade de um “permanente processo de busca e de reinvenção do próprio mundo e de si 

mesmo” (p. 49).  

 Embora a utilização do conceito de “Educação ao Longo da Vida” tenha aparecido pela 

primeira vez em 1919, num documento oficial em Inglaterra (sob a forma de “Lifelong Education”, 

tendo sido traduzido para francês por “Éducation Permanente”), a ideia de uma educação contínua 

e ao longo da vida já fazia parte do programa educativo da Revolução Francesa em 1789 (Gadotti, 

2016). No entanto, a Educação Permanente (da tradução francesa “Éducation Permanente”) ou 

a Educação ao Longo da vida (da tradução inglesa de Life-long Education and Learning) começou 

a ganhar um corpo teórico mais elaborado entre os anos 60 e 70 do séc. XX (Lima, 2016a; Nóvoa, 

2009).  

 Como resposta à “crise mundial de educação” (1968), que provinha de um desfasamento 

dos sistemas educativos relativamente às novas exigências do sistema capitalista, a Educação 

Permanente apresentou-se como referencial para a educação do futuro (Canário, 1999; Gadotti, 

2016). Para tal foi preponderante o relatório da UNESCO, sob o título “Aprender a Ser”, presidido 

e coordenado por Edgar Faure (1973), que é considerado uma das contribuições mais influentes 

para a Educação Permanente (Camozzato & Costa, 2017; Gadotti, 2016; Lima, 2007; Nóvoa, 

2009). Neste documento, Faure (1973) demonstra como concebe esta reinvenção da educação: 

¿No ha llegado el momento de exigir algo muy distinto a los sistemas educativos? Aprender 
a vivir; aprender a aprender, de forma que se puedan ir adquiriendo nuevos conocimientos 
a lo largo de toda una vida; aprender a pensar de forma libre y crítica; aprender a amar el 
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mundo y a hacerlo más humano; aprender a realizarse en y mediante el trabajo creador 
(Faure, 1973, p. 132). 

 A Educação Permanente pressupõe, assim, o direito de cada ser humano se realizar 

plenamente, de participar na construção do seu próprio futuro, de se poder expandir em toda a 

sua complexidade (enquanto indivíduo, cidadão, membro de uma família e de uma comunidade, 

enquanto “inventor de técnicas e criador de sonhos”) (Faure, 1973). É, portanto, um processo de 

crescimento global que ocorre em todas as idades, desde o nascimento até à morte. 

Reconhecendo a sociedade em mudança constante, em grande parte pelo uso de novas 

tecnologias, a Educação Permanente tem como objetivo, mais do que proporcionar 

conhecimentos, tornar as pessoas capazes de detetarem as suas necessidades e encontrarem 

resposta para estas. Pretende-se, assim, que o indivíduo, através da sua educação, seja capaz de 

enfrentar os constantes desafios provenientes de uma sociedade em frequente modificação 

(Antunes, 2001; Camozzato & Costa, 2017; Canário, 1999; Melo, 2011; Nóvoa, 2009; Ribeiro-

Dias, 2009).  

 Gelpi (1998), sucessor de Paul Lengrand, como responsável pela Unidade de Educação 

Permanente da UNESCO (cargo que ocupou entre 1972 e 1993), chamou a atenção para as 

vertentes de transformação social da Educação Permanente, pelo que se deve valorizar e 

incentivar a politização e a construção de uma sociedade mais participada, justa e igualitária 

(Lima, 2007; Lima, 2016b; Melo, 2011). 

 A Educação Permanente procura, então, uma articulação horizontal entre as aprendizagens 

efetuadas em meio formal, não formal ou informal. É de destacar que: (i) as aprendizagens não 

se fazem no isolamento mas na relação com o próprio, com outras pessoas e outros seres vivos, 

com o mundo físico e os seus objetos; (ii) que os processos de aprendizagem não têm 

necessariamente uma via única e com vista a atingir um aperfeiçoamento; (iii) estes são 

reversíveis, paralisam e retrocedem, constantemente. Além disso, a Educação Permanente 

salienta a importância da sociedade e das suas estruturas políticas e institucionais, no sentido de 

apoiarem, defenderem e estimularem os referidos processos de aprendizagem e o 

desenvolvimento de capacidades e aspirações (Melo, 2011). 

 Estas conceções de Educação Permanente são entendidas como um projeto de 

humanização e de transformação social (Lima, 2016b), pelo que é segundo esta que o presente 

projeto se pretende nortear.  
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 Em 1996, a conceção de Educação Permanente formulada no Relatório “Educação: Um 

Tesouro a Descobrir” passa a ser sustentada em quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a 

conviver, aprender a fazer e aprender a ser (Delors, 1996). Para Lima (2007) este é um dos 

poucos documentos de circulação internacional que recusa “discursivamente orientações 

totalmente economicistas ou exclusivamente pragmáticas” (p. 23). Contudo, segundo Gadotti 

(2016), o foco deixa de ser a educação e passa a ser o da aprendizagem. Para este autor, o 

relatório afasta-se das referências humanistas (como a participação e cidadania democráticas) 

que marcaram o relatório Faure (1973), em favorecimento de uma visão instrumental, com base 

nas exigências do mercado - ainda que não de forma claramente assumida (Gadotti, 2016; Melo, 

2011).  

 Progressivamente, a “educação permanente ou ao longo da vida” (formulada nos anos 60 

a 70) passou a ser substituída, nas suas políticas e práticas, pelos conceitos de “formação e 

aprendizagem ao longo da vida” (Lima, 2007; Lima, 2016a). Esta substituição deve-se, em grande 

parte, aos modelos de políticas sociais que vigoraram ou vigoram, aquando da utilização destes 

conceitos. Enquanto no primeiro conceito a educação é compreendida como um direito (num 

contexto de Estado-Providência), no segundo conceito é encarada como um serviço (contexto 

político neoliberal). Convém relembrar que num regime político neoliberal, o Estado 

desresponsabiliza-se de uma série de fenómenos (como a educação, a saúde, o emprego, a 

pobreza e exclusão social), passando estes a ser considerados unicamente da responsabilidade 

individual (Barbosa, 2015). No caso específico da educação, ou concretamente da formação e a 

aprendizagem ao longo da vida, apelam-se às responsabilidades individuais para realizar 

aprendizagens no sentido de adquirir “competências para competir”, para ganhar vantagens no 

mercado de trabalho (Gadotti, 2016; Lima, 2007). A Educação Permanente foi, portanto, 

“esvaziada” do seu sentido original (Gadotti, 2016), confundindo-se com os seguintes processos: 

“escolarização permanente, educação escolar de segunda oportunidade, reconhecimento e 

certificação de competências, formação profissional contínua, vocacionalismo adaptativo e 

funcional, inclusão social para as periferias ou margens de dentro de um sistema [...]” (Lima, 

2016b, p. 56). Estes processos representam os sistemas educativos e de educação permanente 

regidos por um modelo de produção industrial que, como alertou Ivan Illich (1976), haviam de 

resultar em “[...] instrumentos de condicionamento, poderosos e eficazes, que produzirão em série 

uma mão de obra especializada, consumidores dóceis, usuários resignados” (p. 8). Assim, esta 

Educação Permanente, em vez de ser usada para descobrir e potenciar a criatividade e 
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capacidades dos indivíduos, pode ser usada para a sua manipulação (Lima, 2016b), podendo 

constituir um instrumento de opressão e dominação. 

 Dado o contexto histórico e socioeconómico atual, em parte denunciado no parágrafo 

anterior, considera-se pertinente ressalvar a perspetiva de Melo (2011) que mostra que: 

[...] a Educação Permanente tem um papel essencial a cumprir, na resistência aos novos 
veículos de opressão e na invenção de alternativas liberatórias. A Educação Permanente, tal 
como foi desenhada e teorizada nas décadas de 60 e 70 do século passado, torna-se agora 
fundamental para formar cidadãos, mais informados, mais confiantes, mais inventivos, 
garantindo assim as condições subjectivas e culturais de uma sociedade mais aberta e 
plural, mais criativa e participativa (p. 8). 

 

2.3.2 Intervenção Comunitária 

 A Intervenção Comunitária tem sido parte integrante de agendas ao nível da: promoção de 

saúde, prevenção de certas práticas e/ou comportamentos, psicologia comunitária (Trickett, 

Espino & Hawe, 2011). 

 Tendo por base uma perspetiva pedagógica da intervenção comunitária (Andrade, 2013), 

esta pode ser interpretada como o conjunto de ações que visam promover o desenvolvimento de 

uma comunidade5 através da sua participação ativa, procurando a transformação da sua própria 

realidade (Sánchez, 2011; García & Sánchez, 1997). Para Lapalma (2001) a intervenção 

comunitária tem um papel particularmente importante junto de comunidades marginalizadas ou 

socialmente excluídas, referindo que esta passa por: 

procesos intencionales de cambio, mediante mecanismos participativos tendientes al 
desarrollo de recursos de la población, el desarrollo de organizaciones comunitarias 
autónomas, a la modificación de las representaciones de su rol en la sociedad y sobre el 
valor de sus propias acciones para ser activo en las condiciones que las marginan y excluyen 
(p. 62). 

 Um aspeto importante é a captação das necessidades da comunidade com que se está a 

desenvolver o processo de intervenção. Estas podem passar por: (i) garantir necessidades básicas 

(alimentação, saúde, habitação); (ii) aumentar o nível de vida (com uma educação de qualidade, 

trabalho, cultura, prevenir fatores de risco, como toxicodependência, violência, etc.) ou contribuir 

para um sentido de comunidade que proporcione convívio (que é uma carência nos dias que 

correm, devido ao individualismo a que a globalização conduziu); (iii) levar a condições de 

empoderamento (principalmente com públicos que têm ausência de poder sobre as suas próprias 

vidas, como é o caso daqueles/as que sofrem de marginalização e/ou exclusão social) (Cabezas, 

                                                 
5 Relembrar o conceito de comunidade adotado de Israel, Checkoway, Schulz e Zimmerman (1994), no ponto 2.2.2, pág. 24. 



 

 

36 

Herreras, Rojas, Artavia & Hernández, 2017; García & Sánchez, 1997; Hombrados-Mendieta & 

Gómez-Jacinto, 2001; Lapalma, 2001; Marchioni, 1999; Úcar, 2009). 

 Através de ciclos de prática e reflexão participativos ao longo de todo o processo, pretende-

se desenvolver a autonomia, a capacitação, o fortalecimento e a tomada de decisões da 

comunidade, no sentido de facilitar a autogestão da mesma (Andrade, 2013; Cabezas, Herreras, 

Rojas, Artavia & Hernández, 2017; Sánchez, 2011).  

 O processo de intervenção comunitária deve ser uma intervenção integrada, coordenada e 

globalizada, isto é, deve estar inserida num projeto mais amplo, de forma a promover a 

sustentabilidade global (García & Sánchez, 1997). Neste sentido foram adotados, neste projeto, 

alguns objetivos presentes na resolução da Organização das Nações Unidas “Transformar o nosso 

mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável”. Esta resolução entrou em vigor a 1 de 

janeiro de 2016, foi aprovada por 193 Estados-membros da ONU, inclusive Portugal, e tem como 

propósito ser implementada até 2030 (UNESCO, s.d.; UNRIC, 2016). É constituída por 17 

objetivos, para os quais se estipularam 169 metas. Estes objetivos e metas procuram ser um meio 

para o desenvolvimento sustentável a várias dimensões (social, económico, ambiental), 

procurando erradicar todas as formas de pobreza, promover a paz, a justiça e instituições eficazes 

(UNRIC, 2016). Dos dezassete objetivos foram selecionados apenas quatro (como é possível ver 

no ponto 1.5, através dos objetivos assinalados, ou no Apêndice 8.7), tendo em conta a sua 

exequibilidade através da intervenção proposta pelo presente projeto. Estes quatro objetivos foram 

adaptados ao contexto do público do presente projeto, acreditando que a partir do local se pode 

chegar aos objetivos mais globais. 

 Um projeto de Intervenção Comunitária implica, também, uma intervenção sistematizada e 

planificada (García & Sánchez, 1997; Sánchez, 2008). Neste sentido, procura-se: 

[...] diseñar, desarrollar y evaluar las acciones desde la propia comunidad con el 
acompañamiento del facilitador [...] promoviendo la movilización de los grupos miembros 
de una comunidad. Las acciones serán más eficaces cuanto más se logre involucrar, desde 
la primera fase, a todos los actores que forman parte del escenario social (Sánchez, 2008, 
p. 81).  

 García e Sánchez (1997) identificam a Animação Sociocultural como um instrumento de 

grande mais-valia à Intervenção Comunitária, recorrendo a um modelo de sistematização para 

intervenção. Dado que Ander-Egg (2011) foi considerado um autor de referência para nós no 

âmbito da Animação Sociocultural (como se verá no ponto seguinte), passamos a apresentar as 

fases por ele propostas: (i) sensibilização/motivação (criando vontade de participar em atividades 



 

 

37 

socioculturais, tendo em conta as preocupações e interesses que se vão identificando); (ii) 

avaliação diagnóstica (de necessidades, problemas, interesses e oportunidades de melhoria); (iii) 

planificação (formulando objetivos gerais e específicos que deem resposta às necessidades e 

problemas encontrados na avaliação diagnóstica e, a partir destes, programar um conjunto de 

atividades que permitam desenvolver estes objetivos através dos interesses expressados pelo 

público); (iv) implementação (correspondendo à parte onde as atividades são postas em prática, 

sendo necessário uma avaliação contínua de forma a ir adequando as mesmas); (v) avaliação final 

(Ander-Egg, 2011). Na fase da sensibilização/motivação, Ander-Egg (2011) chama à atenção para 

a identificação de “minorias ativas”, que podemos identificar com “lideranças comunitárias” 

(Andrade, 2013). Estas minorias ativas ou lideranças podem ser agentes facilitadores (ou 

impeditivos) do fortalecimento comunitário, pois são intermediários entre o agente externo e a 

comunidade (Andrade, 2013). Deve-se notar que, no final do processo de intervenção, toda a 

documentação e informação que os/as técnicos/as disponham devem ser tornadas públicas e 

devolvidas à comunidade (Marchioni, 1999).  

 

2.3.3 Animação Sociocultural 

 A origem do conceito de Animação Sociocultural (ASC)6, enquanto prática ligada à 

intervenção social, comunitária, educativa e cultural, surge a partir dos anos 60 do séc. XX em 

alguns países da Europa, particularmente em França. Tendo raízes na Educação Popular, a ASC 

surgiu num contexto de mudança, marcado fortemente pelo aparecimento de muitas e novas 

tecnologias e o crescimento das indústrias. Estes aspetos alteraram significativamente as cidades 

que, com os seus prédios, automóveis, outros transportes e pouco mais, passaram a ser espaços 

quase unicamente de produção e consumo. Consequentemente, o estilo de vida das pessoas 

começou a modificar, verificando-se dificuldades ao nível da integração social, da participação 

comunitária, da comunicação interpessoal e da identidade cultural. Adicionalmente, começaram 

a surgir, também, as seguintes problemáticas e/ou preocupações: (i) o aumento do tempo livre e 

a consequente preocupação em ocupá-lo de forma criativa; (ii) a necessidade de uma educação 

permanente; (iii) o fosso cultural existente entre diferentes estratos sociais (com o reconhecimento 

de as classes sociais da base terem maior dificuldade de acesso à educação e a bens culturais). 

Estes problemas ganharam expressão à medida a que se ia assistindo à passagem de uma 

                                                 
6 Para perceber um pouco da história da Animação Sociocultural em Portugal sugere-se fortemente a leitura dos trabalhos elaborados por Batista 
(2014) e Lopes (2007).  
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sociedade localizada (em que as identidades se confinavam, basicamente, ao território e à língua) 

para uma sociedade globalizada (em que as identidades passaram a apresentar um caráter 

transterritorial, multilinguístico e multimédia), assente em redes de comunicação virtuais (Ander- 

Egg, 2011; Batista, 2014; Kalcheva, 2016; Moser, Müller, Wettstein & Willener, 2017).  

 A Animação Sociocultural não possui uma definição acabada nem precisa. Tal deve-se, 

por um lado, pelas perspetivas ideológicas diferentes de vários/as autores/as e, por outro lado, 

pela diversidade de âmbitos, de contextos, de públicos a quem a atividade se dirige, bem como 

da grande variedade de instrumentos que utiliza e de atividades que se desenvolve (Ander-Egg, 

2011; Batista, 2014; Kalcheva, 2016). Para melhor compreender este conceito, iniciar-se-á uma 

explicação do que é entendido por “Animação”, seguindo-se o que se compreende por 

“Sociocultural”, para finalmente terminar com uma possível definição para “Animação 

Sociocultural”.  

 A “Animação” tem origem na palavra grega e latina “anima”, que significa “alma”, 

“movimento”, “dinamismo”, “encorajar”, “dar vida, tornar vivo” (Ander-Egg, 2011; Kalcheva, 

2016; Kallunki, Karppinen & Komulainen, 2017). Úcar (2012) indica que o termo “animação” se 

refere, simultaneamente, ao objetivo (de dinamizar, mover) e ao humor (animar, incentivar) da 

intervenção sociocultural. Segundo Kallunki, Karppinen e Komulainen (2017), a Animação deve, 

através do incentivo da interação ativa e social, procurar “tornar animada” uma pessoa, pois desta 

forma esta encontra-se disposta a encontrar novas maneiras de aprender, de criar, encarando os 

problemas como um desafio (em vez de um obstáculo) – ver Figura 1. Desta forma, aumenta a 

sua “iniciativa” (um conceito adaptado por Arendt em 1958), ou seja, a capacidade e coragem 

para iniciar novos processos. Seguidamente, pode-se dar o processo da “aparência” (um conceito 

também adaptado por Arendt em 

1958), que corresponde a trazer algo 

de si própria/o (self) através de 

palavras, ação e interação com outras 

pessoas. Nesta perspetiva, as pessoas 

implicadas neste processo devem 

concentrar-se no meio ambiente, 

umas nas outras e na sua interação, 

de forma a dar sentido a si mesmas, 

ao mundo e serem capazes de agir 

Figura 1: Esquema sobre a Animação. Fonte: Kallunki, 
Karppinen e Komulainen (2017). 
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perante ele. Tal exige reflexões sobre as próprias ações e atitudes em relação à interação com as 

outras (Kallunki, Karppinen & Komulainen, 2017).  

 Passando ao termo de “Sociocultural”, este pode ser entendido: (i) como um conceito 

(ampliado) de cultura, que considera a mesma para além das formas estéticas de produção e 

transmissão da arte tradicional, considerando-a como um agente de transformações sociais; (ii) 

do ponto de vista da política cultural, procurando uma democratização da sociedade através da 

cultura, da qual se entendem que são responsáveis as forças políticas, administrações e 

potencialmente todos grupos sociais; (iii) como designação do trabalho cultural, realizado por 

grupos independentes ou estruturas coletivas, no espírito da “cultura para todos/as” e da “cultura 

de todos/as”; (iv) como uma noção que define uma cultura política na qual há a vontade dos 

indivíduos participarem e mudarem seu ambiente, segundo a mesma (Moser, Müller, Wettstein & 

Willener, 2017).  

 Relativamente à “Animação Sociocultural”, pode-se dizer que esta contribui para o 

desenvolvimento cultural pelo facto de atuar, ou devendo fazê-lo, em ambientes intra e/ou 

interculturais (Moser, Müller, Wettstein & Willener, 2017). Para Kallunki, Karppinen & Komulainen 

(2017), o quadro mais amplo deste campo baseia-se no empoderamento dos indivíduos, 

procurando que os mesmos saiam das suas zonas de conforto, de forma a fortalecerem e 

desenvolverem as suas capacidades de trabalho em grupo e construindo conhecimento na 

interação social. Estas autoras referem que, no âmbito pedagógico, a ASC visa que os indivíduos 

ganhem consciência das possibilidades de influenciar suas vidas, desenvolvimento e 

aprendizagens. Antes de aprofundar mais este conceito, convém relembrar que as definições de 

ASC dependem muito da perspetiva ideológica, pelo que seguidamente referiremos a posição que 

adotamos, referindo os motivos para tal.  

 Para Ander-Egg (2011), sociólogo latino-americano que desenvolveu trabalho social em 

diferentes países latino-americanos, a educação popular é o campo que possui práticas sociais 

mais adequadas para “contribuir a uma auténtica participación del pueblo, con todo lo que ello 

implica: desde la promoción personal, hasta la creación del poder popular” (p. 11). Segundo este 

autor, o campo que melhor pode promover para desenvolver os aspetos acima referidos no 

contexto europeu é o da Animação Sociocultural. Contudo, reconhece e sugere um possível 

entrelaçamento entre estas duas áreas, adotando uma perspetiva de ASC que é muito influenciada 
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pela educação popular7 de raízes latino-americanas. Dado que “a educação popular e ́, em si 

mesma, um movimento de trabalho pedagógico que se dirige ao povo como um instrumento de 

conscientizac ̧ão” (Brandão, 2006, p. 52) e dada a finalidade deste projeto (que passa pela 

conscientização), uma perspetiva de ASC como a evidenciada por Ander-Egg (2011) parece ser 

bastante adequada para este trabalho.  

 Este autor refere concordar com a opinião de Jean Claude Gillet de que a Animação 

Sociocultural é uma definition introuvable (definição impossível de encontrar). Assumindo a 

existência de uma panóplia de definições para este campo, Ander-Egg (2011) esboça uma 

definição operativa de ASC como sendo: 

Un conjunto de técnicas sociales que, basadas en una pedagogía participativa, tiene por 
finalidad promover prácticas y actividades voluntarias que con la participación activa de la 
gente, se desarrollan en el seno de un grupo o comunidad determinada, y se manifiestan 
en los diferentes ámbitos de las actividades socioculturales que procuran el desaroollo de 
la calidad de vida (p. 100). 

 O autor sublinha que, mais que uma tarefa concreta ou a implementação de determinadas 

atividades (independentemente de serem de foco cultural, social ou educativo), a Animação 

Sociocultural distingue-se pela forma de conduzir as atividades. Esta forma de atuação torna-se 

mais clara se forem analisadas as características da ASC, propostas por Ander-Egg (2011):  

� A ASC procura gerar processos de participação entre todas as pessoas implicadas, sendo 

a participação das mesmas nas atividades de caráter voluntário; 

� Os seus métodos e técnicas de atuação apoiam-se numa pedagogia participativa; 

� A pessoa animadora tem um papel de: (i) catalisadora/dinamizadora/facilitadora 

(sensibilizando, motivando, incentivando a participação ativa das pessoas num projeto 

construído com elas); (ii) assistente técnica (proporcionando os conhecimentos 

necessários para que o público seja capaz de analisar as suas próprias necessidades, 

problemas e de procurar soluções para os mesmos); (iii) mediadora social (enquanto 

conciliadora de duas partes em conflito, tentando chegar a uma solução mútua para a 

resolução do mesmo, e enquanto problematizadora, procurando ajudar o público a ler a 

realidade onde vivem de forma crítica); (iv) transmissora (facultando informações, técnicas 

sociais, proporcionando o desenvolvimento de determinadas competências, que permitam 

                                                 
7 “[...] A Educação Popular pretendia ser um instrumento que participasse de todo um complexo processo de transformação radical das estruturas 
econômicas, políticas e, em plano mais abrangente, sociais, agindo transformadoramente sobre pessoas e suas consciências (conscientização) e, 
através delas, sobre as culturas de seus sujeitos (politização) e, ainda, através delas, sobre as suas sociedades [...]” (Brandão, 2013, p. 16). 
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ao público apropriar-se destas ferramentas para resolver os seus problemas ou no sentido 

de melhorarem a sua qualidade de vida); 

� A metodologia adotada deve ser adequada segundo: (i) a prática das pessoas (o que fazem 

e têm experiência para fazer, os seus interesses, as suas preocupações, as suas 

necessidades); (ii) o seu nível e forma de atuação; (iii) a sua situação contextual (Della 

Croce, Libois & Mawad, 2011); 

� As atividades devem ser realizadas no local mais próximo do público a quem as mesmas 

se destinam e devem estar vinculadas a experiências e práticas dessas mesmas pessoas, 

de forma a promover estruturas de convivencialidade (conceito criado por Ivan Illich 

(1976) para se referir a espaços onde as pessoas se relacionam umas com as outras, 

participam na “criação da vida social” (p. 25) e têm a sua liberdade individual preservada, 

não estando ao serviço de um grupo de especialistas); 

� Deve ser respeitada a autonomia cultural de cada um/a dos/as participantes e aceitação 

do pluralismo cultural; 

� A ASC engloba métodos e técnicas de índole pedagógico que podem e devem ajudar à 

afirmação da identidade cultural e à desconstrução dos mecanismos de dominação 

cultural. 

 

 Como já mencionado, para Ander-Egg (2011) a Animação Sociocultural é caracterizada 

mais pela forma como as atividades são implementadas com o público às quais estas se dirigem, 

do que pelo conteúdo das mesmas. Ainda assim, para mostrar a diversidade de ações socio-

educativas-culturais que podem existir, este autor propôs-se a mostrar um conjunto de atividades 

que podem ser desenvolvidas no âmbito da Animação Sociocultural. Para tal, agrupou as mesmas 

em cinco categorias (formação, difusão cultural, artísticas não profissionais, lúdicas e sociais), que 

se subdividem em vários tipos de atividades. Considerando que as atividades desenvolvidas no 

estágio podem ser inseridas em quatro das categorias acima referidas (algumas delas 

pertencendo, simultaneamente, a várias), vamos partir deste esquema de organização e 

destacaremos unicamente o tipo de atividades que correspondem às que foram realizadas, 

apresentando o suporte teórico que guiou as mesmas (ver Figura 2).  
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Figura 2: Esquema ilustrativo do conjunto de atividades realizadas no âmbito do estágio, seguindo a 
forma de organização de Ander-Egg (2011). Fonte: estagiária.  

 

2.3.3.1 Atividades de formação 

 As atividades de formação são aquelas que estimulam: a construção de conhecimentos, 

o desenvolvimento de uma consciência crítica e das potencialidades dos diversos membros do 

público, de forma a que estes sejam capazes de atuar sobre a sua própria realidade individual e 

coletiva. Relativamente aos temas tratados neste tipo de atividades, pode-se dizer que qualquer 

questão pode ser tratada, desde que seja do interesse do público. Em ASC, este tipo de atividades 

são, tipicamente, levadas a cabo por meio de uma educação não formal (Ander-Egg, 2011).  

 

2.3.3.2 Atividades de difusão cultural 

 As atividades de difusão cultural são atividades que favorecem o acesso a determinados 

bens culturais, normalmente menos acessíveis a classes não privilegiadas (como é o caso do 
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presente público). Aqui, destacam-se aquelas que procuram facilitar a expansão da cultura viva. 

Para Ander-Egg (2011), mais do que permitir o acesso ao património herdado (o que é feito através 

de museus, monumentos históricos, por exemplo), é importante apostar no acesso à produção e 

criação cultural atual, pois esta é capaz de expressar uma nova sensibilidade. 

 

2.3.3.3 Atividades artísticas (não profissionais) 

 As atividades artísticas (não profissionais) são atividades que favorecem a expressão de 

ideias e sentimentos, a criatividade, a capacidade de inovação, a partilha de afetos, que afetam a 

forma como nos relacionamos com as outras pessoas. Através da descoberta de novas formas de 

expressão, promove-se o desenvolvimento das capacidades humanas, podendo contribuir para 

um desenvolvimento mais harmónico e global da pessoa. Para além da estética, estas atividades 

têm uma função comunicativa, formativa, lúdica, podendo, por vezes, ser um meio de 

transformação social. Assim, estas atividades são consideradas formas de educação pela arte 

(Ander-Egg, 2011; Gorczevski, 2017; Vieira, 2016). Este tipo de atividades, dependendo da forma 

como são orientadas, podem ainda contribuir para a prevenção de comportamentos ditos 

desviantes e, eventualmente, para a redução das desigualdades, situações de exclusão e 

marginalização social (Vieira, 2016).  

 

2.3.3.4 Ludicidade 

 O lúdico caracteriza-se por promover alegria e diversão na vida pessoal e comunitária, 

incluindo atividades que passam por: algumas das atividades descritas nas de caráter artístico 

(como música, dança, etc.), jogos, atividades físicas e desportivas (Ander-Egg, 2011) - de salientar 

que, particularmente para um público infantojuvenil, a cultura digital e a cultura lúdica encontram-

se atualmente muito relacionadas, pelo que esta ligação deve ser tida em conta pela ASC (Ferreira, 

2011). Configurando-se como manifestações de desenvolvimento sociocultural, este tipo de 

atividades são muito importantes na animação, sendo somente através destas, por vezes, que é 

possível iniciar um projeto de ASC com determinados públicos (Ander-Egg, 2011). De notar que 

este tipo de atividades foram essenciais para criar um aumento de proximidade e confiança 

(Demoly et al., 2017) entre a estagiária e o público em questão.  

 Um tipo de ações não contempladas por Ander-Egg (2011), embora metodologicamente 

tenham seguido as linhas teóricas da ASC, foram atividades ligadas à Ciência8. Estas poderiam 

                                                 
8 Esta relação entre Ciência (especificamente Física) e ASC é apresentada, por exemplo, por Kallunki, Karppinen e Komulainen (2017). 
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incluir-se nas categorias das atividades de formação e, simultaneamente, nas lúdicas. Pela 

importância que o lúdico deve adquirir nestas atuações (Inan & Inan, 2015), as atividades de 

Ciência foram inseridas na categoria do lúdico na Figura 2.  

 Gago (2016), numa perspetiva sustentada na educação permanente, evidencia a ausência 

de interação entre a cultura popular e a cultura científica. De facto, a Ciência, com a sua cultura 

e linguagem científicas, não é facilmente acessível à cultura popular. Para a descodificar, a 

educação tem um papel extremamente importante. O autor reconhece, neste sentido, que “[...] 

levar a ciência ao povo é o modelo clássico da disseminação para um esclarecimento generalizado. 

[...] Neste sentido, a aquisição do espírito científico aparece como a linha de orientação e o objetivo 

central da educação contemporânea” (Gago, 2016, p. 150). Refere, também o seguinte: 

Nas sociedades em que o desenvolvimento económico se baseia fortemente no progresso 
científico e tecnológico, o conhecimento, análise e métodos de observação da maioria da 
população estão ainda muito mais próximos da ciência do concreto (ou seja, dos modos 
de interpretação e compreensão da experiência sensorial) do que dos métodos da 
investigação científica (Gago, 2016, p. 153). 

 Uma vez que uma educação pela e da ciência pretende responder adequadamente à 

curiosidade científica do público a quem se dirige, a “ciência do concreto” deve ser valorizada nas 

camadas populares. Embora a cultura dominante tenha uma certa aversão por esta, em 

favorecimento dos métodos de investigação científica, a “ciência do concreto” não deve ser 

excluída, pois, segundo a educação permanente, tal exclusão é “intolerável e deriva de um 

imperativo social de subordinação e repressão da cultura popular” (Gago, 2016, 154). Talvez por 

este motivo, Gago (2016) não se opõe ao uso de metáforas criativas para ilustrar determinadas 

teorias científicas. Pelo contrário, defende-as, sublinhando que “[...] as representações podem 

desempenhar um papel revelador como catalisadores de criação através da via (quase concreta) 

como organizam e classificam fenómenos” (pp. 155-156).  

 Num estudo conduzido por Macphee, Farro & Canetto (2013), nos E.U.A, os/as 

autores/as referem que os estereótipos negativos associados a mulheres, minorias étnicas 

específicas e pessoas de estatuto socioeconómico baixo (categorias sub-representadas em 

percursos académicos superiores em áreas de STEM – Science, Technology, Engineering and 

Mathematics), fazem com que a perceção que estes grupos têm sobre as suas capacidades e 

desempenhos em tarefas de STEM seja baixa, dificultando a escolha de percursos académicos ou 

profissionais nessas áreas. Por outro lado, a autoeficácia (que corresponde à existência de 

confiança para realizar determinadas tarefas, influenciando interesses e expectativas educacionais 
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e profissionais) em STEM é altamente influenciada por dinamizadores/as que dão reforços 

positivos através da aprendizagens e experiências que proporcionam. Esta investigação, embora 

realizada nos E.U.A., pode fornecer indicações da importância de realizar atividades de Ciência 

com um público sob o qual recaem vários estereótipos menos positivos (seja pelo facto de viverem 

num bairro, por serem de etnia cigana, por terem ascendência guineense, por serem do sexo 

feminino, etc.).  

 

 Apresentação de outras experiências de intervenção e/ou investigação relevantes  

 Dada a importância de conhecer experiências de investigação e de intervenção próximas 

da temática de estágio, não só para enriquecer o conhecimento teórico mas também o leque de 

instrumentos para atuação prática, neste ponto serão abordados quatro trabalhos de intervenção 

e/ou investigação que enunciam possíveis formas de trabalhar com um público infantojuvenil de 

contextos socioeconómicos desfavorecidos. Embora tenha havido alguma dificuldade em 

encontrar trabalhos desenvolvidos com crianças e jovens de bairros sociais e/ou de contextos 

vulneráveis em termos socioeconómicos, selecionaram-se aqueles que se aproximaram das linhas 

orientadoras deste projeto (ao nível da participação, empoderamento e conscientização).  

 Neste sentido, no panorama nacional, apresentam-se duas dissertações de mestrado (de 

Lopes (2009) e Garcia (2016)), realizadas em contexto de estágio curricular. Internacionalmente, 

destaca-se um artigo de Dlamini (2015), sobre o potencial da utilização da técnica de fotografia 

participativa (photovoice) com jovens, e a tese de doutoramento de Sarrouy (2017), que se 

debruça sobre as práticas educativas de um programa de música na Venezuela, Brasil e Portugal.  

 
� Lopes, F. D. (2009). Putos do Pombal. Uma nova narrativa social? (Dissertação de mestrado, 

Universidade de Aveiro).  

 Lopes (2009) descreve um trabalho de investigação e intervenção com crianças, entre os 

6 e os 12 anos de idade, de um bairro social do distrito de Lisboa. Embora tenha havido algumas 

alterações na constituição do grupo (apenas duas crianças participaram ao longo de todo o 

processo de investigação/intervenção), o autor considera o mesmo como sendo composto por 

cinco rapazes e duas raparigas. A finalidade do seu projeto passa pela “[...] mudança social e o 

desenvolvimento comunitário, a promover através da conscientização do papel das crianças do 

Bairro do Pombal, enquanto actores sociais participativos e da sua capacitação, através do 

empoderamento e resiliência que advém dos processos de tomada de decisão, num contexto 

social desfavorável” (Lopes, 2009, p. 53). Para tal, o autor desenhou um conjunto de atividades, 
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avaliadas continuamente, que procuravam desenvolver a comunicação entre as crianças do grupo 

e entre estas e o exterior. Algumas das atividades implementadas passaram por: (i) conversas 

sobre os Direitos das Crianças e sobre o projeto a desenvolver; (ii) construção coletiva de um mapa 

do bairro; (iv) criação de um filme de apresentação do grupo e do bairro pelo grupo; (iii) escrita de 

duas cartas/emails de apresentação para enviar a dois grupos de crianças de outros dois bairros 

e posterior encontro no Bairro de Pombal com estes dois grupos; (iv) criação de cartaz onde foi 

registada a memória coletiva do encontro com os dois grupos de crianças.  

 O autor refere que, à medida que o processo de investigação/intervenção foi avançando, 

se apercebeu da dificuldade em criar relações interpessoais positivas entre e com as crianças, o 

que tornou mais complexo e moroso o processo de transformação das mesmas em sujeitos 

participativos. Lopes (2009) acrescenta que  

a comunicação com as crianças e entre elas foi, muitas vezes, de ordem fragmentada o 
que se transformou num obstáculo para o desenvolvimento de uma verdadeira acção 
comunicativa capaz de transformar o indivíduo em sujeito social dialógico. De um ponto 
de vista Habermasiano e Freiriano poder-se ia dizer que existiram no processo obstáculos, 
lacunas e algumas insuficiências, para que através da racionalidade comunicativa, a 
competência cognitiva dos actores sociais envolvidos evoluísse de forma positiva, 
permitindo um ressignificação do discurso produzido, no sentido de se atingir uma 
consciência crítica dos sujeitos (conscientização) (pp. 65-66). 

 Tendo em conta a escala de participação proposta por Hart (1993), Lopes (2009) 

pretendia que o seu grupo tivesse uma participação superior aos três primeiros níveis de 

participação contemplados na escala acima referida. Contudo, o autor acredita que o trabalho 

desenvolvido não permitiu desenvolver processos que tornassem as crianças mais conscientes e 

capazes ao nível da apropriação coletiva dos seus direitos de participação. Referiu, também, que 

dificilmente o trabalho levado a cabo terá contribuído para reduzir processos de exclusão social, 

devido ao curto espaço de tempo de intervenção (6 meses).  

 
� Garcia, A. L. D. (2016). No meu bairro, na nossa cidade a ocupar a liberdade – práticas 

criativas para uma cidadania na infância (Dissertação de mestrado, Universidade de Aveiro).  

 Garcia (2016) desenvolveu o seu projeto com 25 crianças (11 do sexo feminino e 14 do 

sexo masculino) de uma turma de 2º ano, com idades entre os 7 e os 8 anos. Estas crianças eram 

habitantes do Bairro de S. Tomé, no Porto. De forma a ter grupos menores para dinamizar algumas 

das atividades que iriam decorrer, reunia de forma mais constante com 12 crianças (que foram 

os elementos mais ativos), enquanto os restantes participaram, essencialmente, como elementos 

suporte em várias atividades.  
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 A autora delineou um conjunto de atividades das quais se ressalta: (i) jogo “Eu sou criança 

e tenho o direito de participar!”; (ii) assembleia com o grupo, de forma a escolher a atividade a 

realizar em seguida através de um ato eleitoral, de um conjunto de atividades propostas pela 

autora; (iii) criação de música coletiva sobre elas e a liberdade, no seu contexto de bairro; (iv) 

teatro fórum e teatro imagem (para tratar temáticas como bullying); (v) manifestação pública das 

crianças, com a produção de cartazes, cujo conteúdo seria preparado pelas mesmas; (vi) a criação 

do jornal “A Voz das Crianças”. Este jornal serviu, não só para compilar todos os conteúdos e 

produções das sessões de trabalho com as crianças, para que o grupo ficasse com um 

documento/histórico das suas atividades, mas também para apostar em diferentes rubricas que 

seriam comunicadas ao exterior.  

 Garcia (2016) refere que, embora alguns elementos do grupo não tenham sido tão 

assíduos nas atividades como desejado, as crianças mostraram que houve o desenvolvimento de 

relações de amizade e de afeto e que o projeto foi relevante para elas. Este fê-las ter mais 

conhecimento dos seus direitos e do seu estatuto de cidadãs e permitiu-lhes, “[...] de uma forma 

lúdica e criativa, dialogar, trabalhar em equipa, participar e intervir no seu meio envolvente” 

(Garcia, 2016, p. 159).  

 
� Dlamini, S. N. (2015). Youth Challenging Community: between hope and stigmatization. 

Educação e Pesquisa, 41(n. especial), 1229-1255. 

 No âmbito de um projeto universitário de investigação (ACT for Youth), o grupo Youth 

Voices Working Group (YVWG) utilizou o método participativo de photovoice, com o intuito de 

compreender as perspetivas de jovens em relação ao bem-estar e de estimular o desenvolvimento 

positivo da juventude de uma comunidade historicamente estigmatizada, situada no noroeste de 

Toronto, no Canadá (Dlamini, 2015).  

 Por meio de panfletos e jovens parceiros na comunidade, o projeto recrutou 79 jovens da 

comunidade, com idade entre os 16 e 24 anos. Inicialmente, os/as participantes começaram por 

aprender mais sobre investigação e as suas práticas éticas (como consentimento, por exemplo). 

Posteriormente, foram reunidos num debate crítico sobre as suas perspetivas relativamente às 

necessidades e ao bem-estar da sua comunidade, em que a discussão foi orientada por um 

conjunto de questões previamente pensadas. Estas questões serviram, também, de referência 

para os/as jovens tirarem fotografias à sua comunidade, com as máquinas fotográficas que lhes 

foram emprestadas. Numa fase seguinte, cada jovem foi entrevistado/a individualmente, para 

analisar mais profundamente as suas fotos. Foram também convidados/as a criar uma narrativa 
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para cada foto, usando o modelo SHOWeD, de forma a facilitar a transmissão dos seus pontos de 

vista a outras pessoas. Finalmente, os/as jovens reuniram-se num grupo focal, e neste encontro 

as fotografias foram compartilhadas (e comentadas) sem que a identidade do/a fotógrafo/a fosse 

revelada.  

 Dlamini (2015) considera que, na sua perspetiva, o projeto deveria ter sido prolongado. 

Este teve a duração de apenas três semanas, ao contrário do planeado originalmente (seis 

semanas), devido à rotatividade do pessoal envolvido no projeto. Na sua opinião, o curto prazo de 

tempo pode ter tido algumas implicações menos positivas, como: (i) as imagens capturadas terem 

sido influenciadas pelo prazo apertado; (ii) não ter permitido o desenvolvimento de capacidades 

críticas significativas e de autoconfiança (pois estas competências exigiam que os/as jovens 

estivessem implicados/as mais tempo no projeto). Verificou-se, também, dificuldade em reunir 

os/as jovens, no momento de divulgar as suas fotos.  

 Como resultados, foi apontado um aumento de autoconfiança através de relatos dos/as 

participantes do projeto. Para além disso, apurou-se que os/as mesmos/as questionam e 

contestam narrativas que explicam o sucesso dos/as jovens como mero resultado do esforço 

individual, e fazem um retrato negativo da comunidade a que pertencem. Contudo, vários/as 

jovens realçam aspetos positivos em Jane-Finch, como a confiança na vizinhança, sentido de 

comunidade, família, diversidade e espírito de solidariedade.  

 
� Sarrouy, A. D. (2017). Atores da educação musical: etnografia comparativa entre três núcleos 

que se inspiram no programa El Sistema na Venezuela, no Brasil e em Portugal (Tese de 

doutoramento, Universidade do Minho).  

 Na sua tese de doutoramento, Sarrouy (2017) investiga a implementação do programa El 

Sistema9, em três países: Venezuela, Brasil e Portugal. Esta investigação incidiu, essencialmente, 

nas perceções ao nível individual e coletivo dos/as estudantes e professores/as sobre a forma 

como o programa referido é executado nos núcleos - espaço físico no qual há aulas de música 

gratuitas e onde os instrumentos musicais são emprestados aos/às alunos/as. De forma a “sair 

dos dualismos redutores, integrando assim a complexidade dos núcleos” (p. 12), Sarrouy (2017) 

utiliza metodologias qualitativas (nomeadamente: observação etnográfica, entrevistas 

semiestruturadas, grupos focais), sob um olhar sociológico.  

                                                 
9 Programa de formação social e artística através da música sinfónica para populações socioeconomicamente desfavorecidas, criado na Venezuela 
em 1975 (Sarrouy, 2017).  
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 Sarrouy (2017) descreveu cinco aulas de cada núcleo, onde esteve presente. A propósito 

destas aulas, destacam-se algumas experiências que ocorreram no núcleo brasileiro, pelas 

semelhanças que podem ser transpostas para o contexto específico deste estágio. Numa das 

aulas, “[...] as dinâmicas não são respeitadas. O professor é obrigado a gritar [...]. A sala [...] 

torna-se num espaço de discussão e de gritos antes da partida para casa” (p. 120). Por outro lado, 

numa outra aula, um outro “professor tem toda a linguagem para se fazer entender. Também ele 

vem de uma comunidade popular. Tem a mesma cor de pele que os alunos, é imponente 

fisicamente, faz-se compreender e respeitar” (p. 108). Este último professor recorreu à competição 

como forma de motivar os/as seus/suas estudantes, pois esta proporciona “um ambiente ao qual 

eles estão habituados porque também existe no quotidiano das ruas e até das famílias. Estes 

jovens parecem adorar a competição” (p. 108). 

 No núcleo trabalha-se frequentemente em grupo, embora existam aulas individuais. Pelo 

que o autor conseguiu apurar, de forma geral “os alunos preferem as aulas de grupo pela amizade, 

pela motivação coletiva e porque aprendem uns dos outros enquanto se divertem. O reverso da 

aprendizagem em grupo é a desconcentração, as lutas, e as disputas internas entre 

personalidades [...]” (Sarrouy, 2017, p. 216).  

 O investigador chegou à conclusão que o momento mais valorizado para os/as 

estudantes, de forma geral, é o concerto pois este “engloba um conjunto de ações que alimentam 

as lembranças fortes” (Sarrouy, 2017, p. 208). Estas ações podem ser, por exemplo: os ensaios, 

as roupas e eventual maquilhagem, a chegada do público, o nervosismo, o estar no palco, os 

aplausos, as saudações, a festa atrás do palco, entre outras. 

 Sarrouy (2017) faz questão de referir que “[...] a arte, mais precisamente a música, tem 

[...] um objetivo social claro através da educação dos mais desfavorecidos” (p. 5). A música, sendo 

um pretexto para as crianças e jovens estarem juntas/os e divertirem-se, é simultaneamente um 

instrumento pedagógico, que pode servir para desenvolver: a atenção, o espírito de grupo, o 

controlo do corpo, a confiança em si, a escuta do outro, o valor do trabalho coletivo, o respeito 

dos horários, a capacidade de comunicar os seus pensamentos, a paciência, a perseverança, etc.  
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3 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO  

 Paradigma 

 O conceito de paradigma, criado por Thomas Kuhn na obra “Estrutura das Revolução 

Científicas” em 1962, tem sido alvo de diversas conceptualizações e críticas até aos dias de hoje. 

Kuhn definiu-o como uma representação que é partilhada por uma comunidade científica, 

pressupondo premissas, suposições e métodos, que determinam quais as questões mais 

relevantes na produção de conhecimento e a melhor forma de lhes responder. Quando surgem 

dificuldades na resolução destas questões é originada uma crise que leva lentamente à criação de 

um novo paradigma, que se caracteriza por uma mudança descontínua, um progresso por saltos, 

ou seja, uma revolução científica (Filho, 2014; Kuhn, 1962, 1977).  

 Contudo, Boaventura de Sousa Santos (2008) chama a atenção para o facto de Kuhn ter 

construído o conceito de paradigma associado ao pressuposto de que as ciências sociais têm um 

caráter “pré-paradigmático”, onde existe um debate constante, contrapondo-se ao consenso 

paradigmático que marcou as ciências naturais. Assim, segundo Kuhn, as ciências sociais 

estariam numa fase menos desenvolvida e atrasada relativamente às ciências naturais. Por este 

motivo, Santos (2008) aconselha que o caráter “pré-paradigmático” das ciências sociais, na 

conceção de Kuhn, seja abandonado ou revisto de forma profunda.  

 Afastando-se da conceção de paradigma formulada por Kuhn (Barros, 2010), Morin 

propõe uma definição, sustentada na teoria da complexidade, que designa o “conjunto de relações 

fundamentais entre associações e/ou oposições dentro de uma série de noções-relações mestres 

que comandam ou controlam os pensamentos, discursos e teorias” (Morin, 1992, p. 372 – 

tradução nossa). Esta é a definição de paradigma que será usada na investigação/intervenção 

deste projeto, pois o paradigma da complexidade de Edgar Morin permite uma compreensão mais 

ampla dos desafios atuais relativamente à educação, derivados, em grande parte, das tecnologias 

de informação (Predborska, 2013). Uma forma de pensar complexa pode facilitar, também, 

processos de atuação e intervenção mais complexos perante estes desafios – como se procurará 

averiguar de seguida.  

 Inquietado pelos problemas ou realidades se terem tornando cada vez “mais 

multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários” (Morin, 

2000, p. 36), Morin defendeu que se deveria superar a dispersão do conhecimento que se 

encontra fragmentado nas mais diversas áreas. Assim, o paradigma da complexidade teve como 

base a combinação de várias teorias, como por exemplo: teoria geral de sistemas, teorias de 
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cibernética, biologia, física e química, teorias da comunicação, teoria da autopoiesis (Predborska, 

2013; Serva, 1992), etc.  

 A complexidade, e não complicação (Morin, 1992; Oliveira, 2017), tem origem na palavra 

latina complexus, que  

significa o que foi tecido junto; [...] há complexidade quando elementos diferentes são 
inseparáveis constitutivos do todo (como o económico, o político, o sociológico, o 
psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e inter-
retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as 
partes, as partes entre si. Por isso, a complexidade é a união entre a unidade e a 
multiplicidade (Morin, 2000, p. 38).  

 Segundo Morin (2000), o ser humano e a sociedade são unidades complexas que se 

caracterizam pelas suas multidimensionalidades. Relativamente ao ser humano, salienta as suas 

dimensões (distinguíveis apenas para um observador, tal como salientado por Oliveira (2017), de 

acordo com o segundo princípio da teoria da autopoiesis): biológica, psíquica, social, afetiva, 

racional; analogamente para a sociedade destaca as dimensões: histórica, económica, sociológica, 

religiosa, entre outras. Para o autor, a educação deve estimular um conhecimento pertinente que 

passa por reconhecer a complexidade, assumindo o seu caráter multidimensional.  

 Este paradigma vem, assim, assumir a rede rizomática das relações e dos fenómenos. Um 

pensar complexo reconhece a existência de movimento, incertezas, riscos e fatores 

desconhecidos, em qualquer processo de investigação/intervenção. Distingue-se, portanto, da 

investigação clássica, que unifica (reduz) o que é múltiplo, quantifica (separa) o que é qualificável, 

simplifica o que é complexo, para tornar o objeto/sistema de estudo facilmente manipulável e 

conhecido (Alhadeff-Jones, 2009, 2010; Morin, Ciurana & Motta, 2003). A investigação em 

complexidade promove, pelo contrário, interpretações a partir do local e do singular, valoriza a 

referência à história em qualquer descrição ou explicação, estuda a situação social, económica e 

política de um dado contexto, reconhece a impossibilidade de isolar unidades elementares únicas 

e, como tal, a necessidade de vincular o conhecimento de qualquer elemento ao conhecimento 

das partes a que pertencem, assumindo-se que o todo nunca é igual à soma das partes (Alhadeff-

Jones, 2010; Morin, 1992, 2000; Oliveira, 2017). 

 A complexidade desafia a forma como o conhecimento é construído, pois implica repensar 

constantemente sobre afirmações feitas. Os/as investigadores/as devem questionar, por exemplo, 

a natureza heterogénea dos referenciais utilizados e a forma como a sua própria experiência ecoa 

com a vida daqueles/as com quem estão a interagir e vice-versa. Adicionalmente, de forma a 

conseguir estimular processos de transformação individuais e coletivos no público com o qual se 
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está a trabalhar, é importante que educadoras/es sejam capazes de se desenvolver 

complexamente ao longo dos seus percursos académico e profissional. Torna-se, por isso, 

necessário que a pessoa que investiga desenvolva um processo permanente de autorreflexão 

(Alhadeff-Jones, 2009; Oliveira, 2007).  

 Um dos conceitos centrais do paradigma da complexidade é a auto-organização, que 

descreve a capacidade de absorver, selecionar, descartar determinadas perturbações do 

ambiente, desenvolvendo desorganizações às quais se seguem reorganizações internas 

(Serva,1992). O conhecimento de padrões10 auto-organizativos é essencial para o/a educador/a 

relativamente a ele/a mesmo/a e ao/à educando/a. De facto, qualquer educador/a deve saber 

identificar o seu próprio padrão auto-organizativo pois desta forma pode compreender como 

ocorreu o seu processo de aprendizagem ao longo da sua vida, podendo mais facilmente colocar-

se no lugar do/a educando/a. Por outro lado, quando a relação existente entre educador/a e 

educando/a é de confiança, o/a educando/a pode manifestar a sua auto-organização. Neste 

sentido, as histórias de vida e as narrativas escritas são exemplos de metodologias utilizadas para 

aceder aos padrões auto-organizativos de si próprio e dos/as outros/as no âmbito de uma 

educação permanente e comunitária (Ribeiro-Dias, 2009; Oliveira, 2017; entre outros). O/a 

educador/a, ao ter acesso àquilo que ele observa e assume (ou não) como sendo o padrão auto-

organizativo do/a educando/a, pode, por um lado, facilitar ao/à educando/a o entendimento da 

forma como este/a atribui sentido(s) ao mundo e/ou, por outro lado, adequar a forma como 

provoca a construção de conhecimentos ao/à educando/a. Se conseguir ir ao encontro dos 

padrões de compreensão do mundo do/a educando/a, este/a será capaz de transformar os 

conhecimentos em aprendizagem (Oliveira, 2008, 2017). 

 Uma das teorias mais divulgadas no seio do movimento da auto-organização (MAO) é a 

teoria autopoiética, ou da autopoiesis, de Humberto Maturana e Francisco Varela (2003), sobre a 

qual nos iremos debruçar devido à sua complexidade holista (Oliveira, 2013). A pertinência desta 

no âmbito deste estágio deve-se ao facto de esta teoria poder contribuir para uma compreensão 

complexa dos processos de educação e aprendizagem pois, como evidenciado por Gadotti (2005), 

“só aprendemos quando nos envolvemos profundamente naquilo que aprendemos, quando o que 

estamos aprendendo tem sentido para as nossas vidas. Conhecer e aprender são processos 

‘autopoiéticos’” (p. 43).  

 Os seres humanos são designados por Maturana e Varela por máquinas autopoiéticas 

                                                 
10 O conceito “padrão” indica o caráter autorregulador dos sistemas vivos e das suas produções (Oliveira, 2017).  
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(Maturana & Varela, 2003). Máquinas, porque se adota uma visão mecanicista da biologia11 dos 

sistemas vivos (onde os fatores que afetam a organização dos sistemas são processos físico-

químicos) e autopoiéticas, porque os sistemas vivos são sistemas de autoprodução complexificada 

(Maturana & Varela, 2003; Oliveira, 2013, 2017).  

 Para melhor compreender o funcionamento dos seres autopoiéticos (que podem ser 

encarados como um organismo ou um ou mais sistemas orgânicos) e como este afeta os 

processos de aprendizagem e/ou educação, vamos posicionar-nos num referencial que se 

encontra, ora no próprio organismo, ora num observador externo ao organismo. 

 Se nos posicionarmos no referencial do próprio organismo podemos concluir que um 

organismo possui unicamente estados internos. A organização formal de um ser vivo é fechada 

(não confundir com isolada, onde não existem trocas entre o “interior” e o “exterior”), o que 

significa que os organismos vivos selecionam, transformam e eliminam componentes físico-

químicos devido à sua autopoiesis. Um outro aspeto a ter em consideração é a dimensão 

comunitária que, pelo facto de ser biológica (ou seja, esta dimensão não é algo exterior, a não ser 

de um ponto de vista observacional), é essencial para a produção e manutenção da significação 

do organismo. Neste sentido, também as perturbações do meio comunitário dos organismos vivos 

são selecionadas, no sentido da conservação do seu padrão auto-organizativo (Maturana & Varela, 

2003; Oliveira, 2013). A questão da aprendizagem, que é um estado interno, de um organismo é 

um fator essencial a ter em consideração pois “aprender é viver” – que é o primeiro postulado da 

teoria da autopoiesis (Oliveira, 2017). 

 No segundo referencial mencionado, o do (auto)observador, existem estados internos e 

externos de um organismo. As perturbações (observacionalmente) externas são transformadas em 

dados físico-químicos que os organismos ponderam consoante a sua autopoiesis. Estas 

perturbações são variadas, podendo destacar-se, nomeadamente, os atos educativos e as 

interações comunicativas com outros organismos que partilham espaços comuns (família, 

colegas, profissionais, etc.). Na primeira situação, os atos educativos (encarados como estados 

externos nesta perspetiva) podem contribuir para a complexificação e uma aprendizagem dos 

organismos, podendo ocorrer fenómenos de aprendizagem-educação. Relativamente ao segundo 

ponto, salienta-se a complexificação do ser humano através do acoplamento com outros seres 

vivos, que contribuem para a construção de sentidos para o e no mundo (Oliveira, 2017). Em 

sistemas de organismos acoplados, os seres vivos têm de: 

                                                 
11 A biologia mecanicista afirma-se contra o vitalismo na biologia, e não deve ser confundida com o mecanicismo da Física (Oliveira, 2017). 
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aprender a viver: 1) articulando as várias e contínuas perturbações advindas dos 
acoplamentos estruturais com a manutenção e conservação do seu padrão auto-
organizativo; 2) terão que saber articular a sua autopoiesis específica com o padrão auto-
organizativo do sistema maior do qual fazem parte, e que resulta dos acoplamentos 
empreendidos (Oliveira, 2017, p. 8). 

 A teoria da autopoiesis tem como 2ª postulado: “tudo o que é dito é dito por um 

observador”, reconhecendo que não há observadores/as neutros/as. Significa, assim, que as 

crenças, a história de vida, a ética, o paradigma científico cultural, etc., sob o qual um/a dado/a 

observador/a cientista se move, influenciam as explicações científicas por este/a produzidas. É, 

por isso, importante que este/a observador/a consiga identificar o conjunto de fatores que o/a 

levam a uma dada conclusão (Oliveira, 2007, 2013, 2017).  

 

 Metodologia 

 A criação do conceito de investigação-ação é normalmente atribuída a Kurt Lewin, pois 

pensa-se ter sido o primeiro a publicar um trabalho utilizando este termo (Lewin, 1946). Existem, 

contudo, autores que referem que a investigação sobre a prática com o intuito de a melhorar, 

noção subjacente à metodologia de investigação-ação, é bastante antiga, tendo sido utilizada, 

inclusive, por John Dewey (1933) ou por antigos empiristas gregos (Toledo & Jacobi, 2013; Tripp, 

2005). 

 A investigação-ação tem sido alvo de diversas concetualizações, derivadas, 

essencialmente, dos diferentes interesses que orientam a investigação. Estes manifestam-se, 

consequentemente, em aplicações e áreas variadas, tais como: educação, desenvolvimento 

comunitário, serviço social, administração e organização de empresas, economia, política, 

agricultura, saúde, tecnologia, entre outras (McNiff & Whitehead, 2006; Peruzzo, 2016; Toledo & 

Jacobi, 2013).  

De acordo com os interesses que norteiam este tipo de investigação, Carr e Kemmis 

(2004) distinguiram três tipos de investigação-ação: (i) investigação-ação conduzida por um 

interesse técnico em melhorar o controlo sobre os resultados (é o caso, por exemplo, de um estudo 

de Lewin que pretendia encorajar, durante a 2ª Guerra Mundial, os civis americanos a comerem 

os órgãos dos animais, de forma a que a restante carne fosse enviada aos soldados americanos 

(Kemmis, McTaggart & Nixon, 2014)); (ii) investigação-ação guiada por um interesse em melhorar 

as práticas dos/as educadores/as, de forma a facilitar as aprendizagens dos/as educandos/as; 

(iii) investigação-ação crítica orientada pelo interesse em emancipar pessoas, promovendo a 
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reflexão destas e a transformação dos seus contextos de uma forma mais sustentável e justa 

(Kemmis, McTaggart & Nixon, 2014; McNiff & Whitehead, 2006). Esta última pode identificar-se 

com a investigação-ação participativa (IAP) (Ander-Egg, 2003; Fals-Borda, 1991; Holliday, 2012), 

sendo que alguns autores utilizam o termo de investigação-ação (Kemmis, McTaggart & Nixon, 

2014) com o sentido acima descrito, enquanto outros preferem investigação participativa 

(Erasmie, 1983; García, Chica, Verdú & Fernández, 2015; Lima, 1990).  

Embora os objetivos e finalidade do presente projeto se identifiquem consideravelmente 

com este último ponto, esta metodologia não se coaduna com um contexto de estágio curricular, 

essencialmente por dois motivos: (i) curto e fixo espaço de tempo de estágio (duração de nove 

meses) e (ii) a elaboração de um relatório de estágio pessoal, no qual a autora tem de ser 

forçosamente a estagiária. Relativamente ao ponto (i), é de mencionar que a IAP deve acontecer 

numa longa duração temporal e relativamente flexível. Longa duração, tendo em conta a 

complexidade dos objetivos que se pretendem desenvolver12; relativamente flexível, porque é 

possível que o grupo pretenda prolongar o projeto para além do tempo previsto, sendo 

aconselhável que o/a investigador/a mantenha esta relação, se sentir que a sua presença ainda 

é precisa (Erasmie, 1983; Lima, 1990). No que diz respeito ao ponto (ii), a investigação-ação 

participativa é um processo de investigação coletivo (Ander-Egg, 2003; Fals-Borda, 1991), pelo 

que a demanda da redação de um relatório escrito unicamente pelo/a investigador/a, vai contra 

este princípio e este ato pode ser encarado como uma forma de dominação sob o processo. 

Adicionalmente, considerou-se que esta metodologia seria inadequada com o público infantojuvenil 

em questão. Dado que a IAP pressupõe uma investigação coletiva em todas as fases do projeto, 

implicando a aprendizagem de um conjunto de ferramentas pelo público (nomeadamente a 

construção de inquéritos por questionário, inquéritos por entrevistas, etc., com e pelos/as 

participantes), este processo seria, possivelmente, encarado como desinteressante e 

desnecessário pelo público, criando uma relação de afastamento entre estagiária e crianças e 

jovens, o que dificultaria todo o processo de intervenção.   

 Assim, o tipo de investigação-ação que mais se parece identificar com o presente projeto, 

de acordo com a definição de Carr e Kemmis (2004) descrita acima, é o do segundo ponto, 

associado à educação. Por este motivo, será sobre este que iremos incidir seguidamente, dando 

ênfase à sua metodologia específica (McNiff & Whitehead, 2006).  

                                                 
12 É possível ver a complexidade deste tipo de projetos através do conjunto de fases propostas por Erasmie (1983) ou por Lima (1990) no Projeto-
Viana.  
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 A metodologia diz respeito à forma como a investigação é conduzida. Para uma 

compreensão mais ampla desta, serão abordados aspetos relacionados com a investigação, 

nomeadamente, relativos: ao posicionamento do “sujeito” relativamente à realidade (aspetos 

ontológicos) e à forma como é entendido e produzido o conhecimento, inclusivamente a relação 

entre “sujeito” e o “objeto” (aspetos epistemológicos) (McNiff & Whitehead, 2006). Como veremos 

adiante, os aspetos ontológicos, epistemológicos e metodológicos evidenciam como a 

investigação-ação é coerente com o paradigma da complexidade. 

 Em termos ontológicos, assume-se que o/a investigador/a está em relação com o que se 

encontra no campo da investigação, não sendo um/a mero/a espectador/a mas um/a 

participante ativo/a. Considera-se, portanto, que influencia e é influenciado/a pelos/as restantes 

participantes. Assume-se, ainda, que a investigação não é neutra, regendo-se, em parte, pelos 

valores do/a investigador/a (McNiff & Whitehead, 2006; Toledo & Jacobi, 2013).  

 Em termos epistemológicos, o “objeto” da investigação-ação não são outras pessoas, mas 

o “eu” em relação a outros “eus”. Este “eu” não é uma entidade isolada, já que, como referido 

acima, o/a investigador/a encontra-se em relação com os/as participantes. Assim, a criação de 

conhecimento é um processo colaborativo, pois a investigação-ação implica trabalhar com outros 

em todas as fases do processo. Adicionalmente, assume-se que o conhecimento construído é 

sujeito a tentativas e erros. Este é também incerto, pelo facto de uma questão poder levantar 

várias respostas, sendo que estas estão constantemente abertas a alterações (Greenwood & Levin, 

2007; McNiff & Whitehead, 2006).  

 Ao nível metodológico, a pessoa que realiza a investigação-ação não é considerada uma 

especialista externa que faz investigação em pessoas, como já referido, mas uma pessoa que 

pesquisa com (e para) um dado público. O objetivo da investigação é assim, essencialmente, 

orientado pelas preocupações deste público, no sentido de solucionar problemas e de melhorar o 

seu contexto envolvente (Greenwood & Levin, 2007; McNiff & Whitehead, 2006; Latorre, 2003). 

Neste processo de colaboração e participação das pessoas participantes reconhece-se e encoraja-

se a troca de conhecimentos e a produção de novos (Latorre, 2003; Toledo & Jacobi, 2013).  

 A investigação-ação incita os/as investigadores/as a investigar e a avaliar o seu trabalho 

individual e coletivo (uma vez que são investigadores/as-participantes), de uma forma contínua. 

Iniciando-se com a identificação de uma preocupação, o processo de investigação-ação prossegue 

com uma ação, previamente pensada, que procura resolver a mesma. Contudo, exige-se uma 

constante reformulação da intervenção (o que denota o caráter cíclico deste processo), de forma 
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a atender às necessidades coletivas, que vão surgindo, do público em questão. Como tal, pode-se 

dizer que a investigação-ação é um processo que, para além de ser flexível e interativo, é 

constituído pelas fases do seguinte ciclo de ação-reflexão: (i) observar; (ii) refletir; (iii) agir; (iv) 

avaliar; (v) modificar; (vi) mover em novas direções (ver Figura 3). Esta inter-relação cíclica entre 

ação e investigação é a base para uma possível transformação social do contexto onde se está a 

desenrolar a investigação, que é o grande objetivo desta investigação (McNiff & Whitehead, 2006; 

Latorre, 2003; Toledo & Jacobi, 2013). 

 A investigação-ação visa, portanto, que o/a investigador/a melhore as suas práticas 

educativas (foco de ação/intervenção da investigação-ação), através da investigação sobre as 

mesmas (foco de investigação da investigação-ação). Esta investigação pressupõe a criação de 

ideias e conhecimento sobre, por um lado, as suas práticas (como as coisas podem ser feitas e 

porquê) e, por outro, as suas aprendizagens e a do público com 

quem desenvolve este processo de investigação. A investigação-

ação distancia-se, assim, de metodologias tradicionais de 

investigação de ciências sociais, nas quais investigadores/as 

produzem teoria, que será aplicada na prática por um/a 

educador/a, facilitador/a ou dinamizador/a (McNiff & 

Whitehead, 2006). 

 

 

 Métodos e técnicas de intervenção/investigação  

 Os métodos e técnicas devem ser coerentes com a conceção metodológica adotada que 

os sustenta (Holliday, 2002) que, neste caso, é a da investigação-ação. Nesta perspetiva 

metodológica, uma vez que se pressupõe uma intervenção que é continuamente investigada, são 

usados métodos e técnicas de investigação e de intervenção (Baldissera, 2001; Greenwood & 

Levin, 2007; Peruzzo, 2016). Assim, podemos dizer que há métodos e técnicas que têm como 

principal intuito investigar (embora algumas possam servir para intervir, de certa forma) e outros 

cujo objetivo essencial é intervir (podendo criar momentos que devem, simultaneamente, ser 

investigados) (McNiff & Whitehead, 2006; Latorre, 2003; Toledo & Jacobi, 2013). De preferência, 

alguns destes métodos e técnicas devem atuar em simultâneo de forma a implementar atividades 

que reflitam cada vez mais os interesses, as preocupações e as necessidades do público com que 

se está a trabalhar. Assim, passar-se-ão a apresentar inicialmente os métodos e técnicas que são 

Figura 3: Ciclo de ação-reflexão da metodologia de investigação-ação. 
Fonte: McNiff & Whitehead (2006) (tradução pela estagiária). 
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frequentemente associados à investigação, para seguidamente se dar lugar àqueles que são 

relacionados à intervenção.  

 Os métodos são diferentes formas de organizar processos (podendo estes ser de: 

educação, intervenção, discussão, investigação, avaliação, planeamento, sistematização, etc.), 

dependendo de situações específicas e objetivos particulares a serem alcançados (Gerhardt & 

Silveira, 2009; Holliday, 2002). No presente caso, foram usados métodos de investigação 

(correspondendo a uma abordagem qualitativa ou quantitativa) e métodos de intervenção (tendo-

se escolhido a oficina, como se verá posteriormente).  

 No caso da investigação, as técnicas referem-se a modelos de recolher e analisar dados 

que são escolhidos a partir da abordagem qualitativa ou quantitativa (Gerhardt & Silveira, 2009; 

Lima, 2016). De um vasto conjunto de técnicas, destacam-se aquelas que foram utilizadas no 

estágio e que serão posteriormente descritas, designadamente: observação participante, 

conversas informais, pesquisa bibliográfica e documental, inquéritos por questionários, inquérito 

por entrevista semiestruturada e diário de bordo.  

 Relativamente à intervenção, as técnicas são instrumentos e ferramentas concretas que 

viabilizam cada passo do processo, recursos que podem ser usados para “quebrar o gelo”, 

abordar um tópico, motivar uma discussão, promover a coesão do grupo, etc. (Holliday, 2002, p. 

2). A este propósito foram usadas técnicas da Animação Sociocultural e a técnica de photovoice 

(que é, rigorosamente falando, simultaneamente uma técnica de intervenção e de investigação).  

 

3.3.1 Métodos e técnicas de investigação 

 Neste projeto recorreu-se à triangulação, ou seja, à combinação de abordagens 

qualitativas ou quantitativas (Alonso, 2016; Batthyány & Cabrera, 2011; Minayo, Souza, 

Constantino & Santos, 2005) para efetuar a avaliação (diagnóstica, contínua e final). De ressaltar 

que a avaliação de um projeto de intervenção social é considerada um tipo específico de 

investigação, denominado “investigação avaliativa”, que recorre a métodos e técnicas da 

investigação social (Ander-Egg, 2011; Minayo, 2009). Podendo a avaliação ser externa (quando 

uma equipa, por exemplo, é contratada para avaliar um programa ou projeto de uma instituição) 

ou interna (realizada pelos/as autores/as do próprio programa ou projeto) (Guerra, 2002; Minayo, 

2011), a investigação avaliativa é coerente com a metodologia de investigação-ação uma vez que 

pressupõe a melhoria das condições sociais (Ander-Egg, 2011; Guerra, 2002; Minayo, 2011). 

Neste tipo de investigação há fortes recomendações para se recorrer à triangulação, pois esta 
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permite “olhares múltiplos e diferentes do mesmo lugar de fala” (Tuzzo & Braga, 2016, p. 156), 

refletindo aspetos da teoria da complexidade que, segundo Minayo, Souza, Constantino e Santos 

(2005) devem ser tidos em conta ao longo deste processo. Assim, foi realizada uma triangulação, 

por exemplo, na avaliação contínua, para a qual se recorreu aos dados que resultaram do uso de 

quatro técnicas (inquérito por questionário, observação participante, diário de bordo e pesquisa 

bibliográfica). Assis, Njaine, Minayo e Santos (2005) reforçam a importância da existência de uma 

apreciação interpares nas investigações avaliativas, pelo que a avaliação final, para além de ter 

tido em conta dados produzidos pela estagiária (por observação participante, diário de bordo e 

autonarrativa), contou com apreciações da acompanhante (via entrevista semiestruturada) e da 

orientadora científica (através de uma narrativa sua).  

 
� Observação participante 

 A observação participante é considerada uma técnica vantajosa na compreensão da 

complexidade de muitos fenómenos, permitindo aceder ao contexto onde os mesmos se 

desenrolam (Souza, Kantorski & Luis, 2011). Pressupõe um acompanhamento sistemático das 

atividades do grupo com quem se está a desenvolver o processo de investigação/intervenção, no 

seu próprio meio, possibilitando obter informações sobre um dado fenómeno no exato momento 

e espaço onde o mesmo se processa. Estabelecendo interações pessoais com os membros do 

grupo, o/a observador/a deve procurar colocar-se na posição daqueles/as que observa, de forma 

a compreender melhor as suas dinâmicas, ações, hábitos, interesses e motivações (Alonso, 2016; 

Batthyány & Cabrera, 2011; Gerhardt, Ramos, Riquinho & Santos, 2009; Souza, Kantorski & Luis, 

2011). O conhecimento é produzido, assim, pela interação entre o/a investigador/a e este meio, 

admitindo-se a influência da presença do observador neste processo – o que, num paradigma da 

complexidade e numa metodologia de investigação-ação, não é encarado como algo desvantajoso 

mas como uma característica inerente à própria investigação/intervenção (Alonso, 2016; 

Batthyány & Cabrera, 2011; Gerhardt, Ramos, Riquinho & Santos, 2009; Souza, Kantorski & Luis, 

2011).  

 Esta técnica foi usada em todas as fases que constituíram o estágio, tendo sido essencial 

para a dinamização e adequação de certas atividades.  

 

� Conversas informais 

 Esta é uma técnica frequentemente não reconhecida como tal, devido ao seu caráter 

geralmente espontâneo, assistemático e menos estruturado que as restantes técnicas. Contudo, 
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Silva (2004) assume que as conversas informais, orientadas segundo tópicos que se pretendem 

aprofundar, podem ter grandes vantagens. Estas residem, essencialmente, na relação entre 

investigador/a e participantes que se torna mais horizontal nesta situação (Oliveira, 1999). Como 

consequência disso, os/as participantes podem sentir-se mais confortáveis para expressar ideias, 

opiniões, produzindo dados significativos para a problemática em questão. Adicionalmente, podem 

contribuir para: a produção de determinadas informações que ajudam ao levantamento de 

questões (algumas até colaterais), a identificação de informantes-chave, o conhecimento de 

pormenores do contexto investigado, a confirmação de ideias e hipóteses, conhecer melhor os 

sujeitos investigados ou os aspetos socioculturais específicos do seu contexto, etc. (Silva, 2004).  

 As conversas informais foram uma técnica utilizada em todas as fases do projeto de 

estágio com as seguintes pessoas: as crianças e jovens do projeto e alguns/mas dos/as 

seus/suas responsáveis; os elementos da equipa técnica do projeto e da responsável pela equipa 

psicoterapêutica e trabalhadores/as no local da sede do projeto.  

 

� Pesquisa bibliográfica e documental 

 Qualquer trabalho científico deve conter uma pesquisa bibliográfica, que permite ao/à 

investigador/a conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Esta é feita a partir do levantamento 

de referências teóricas publicadas por meios escritos e/ou eletrónicos, como livros, artigos 

científicos, artigos de conferências, entre outros (Gerhardt, Ramos, Riquinho & Santos, 2009; 

Silveira & Córdova, 2009). Esta técnica foi utilizada ao longo de todo o projeto, para a elaboração 

dos vários pontos do presente relatório de estágio e da preparação de cada atividade.  

 A pesquisa documental recorre a documentos bastante diversificados, podendo ser, por 

exemplo: tabelas estatísticas, reportagens de jornal ou revistas, relatórios, documentos oficiais, 

contratos, cartas, diários, filmes, desenhos, fotografias, pinturas, vídeos de programas de 

televisão, etc. (Gerhardt, Ramos, Riquinho & Santos, 2009; Silveira & Córdova, 2009). Esta técnica 

foi utilizada em documentos do Programa Escolhas, nomeadamente através da análise de 

Relatórios Semestrais e Anuais do Projeto Sinergi@s no âmbito do Programa.  

 

� Inquérito por questionário 

 Esta é a única técnica de investigação utilizada no projeto que usa uma abordagem 

quantitativa. Pretende coletar dados através de um conjunto ordenado de questões que devem ser 

respondidas por escrito pelo/a inquirido/a, sem a presença do/a investigador/a. A formulação 
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das perguntas deve ser adequada ao conteúdo do fenómeno estudado, à capacidade de resposta 

do entrevistado e a linguagem utilizada deve ser simples, clara e adequada ao público a quem se 

dirige. Através dos inquéritos por questionário pode ser possível mensurar características diretas 

(como por exemplo fatores demográficos e/ou socioeconómicos) e/ou indiretas ou subjetivas (das 

quais se destacam, por exemplo: opinião, interesses, motivações, valores, atitudes) (Batthyány & 

Cabrera, 2011; Gerhardt, Ramos, Riquinho & Santos, 2009; Lima, 2016).  

 De salientar que as questões podem ser: (i) abertas (aquelas nas quais se pretende que 

o/a inquirido/a responda livremente); (ii) fechadas (aquelas nas quais o/a inquirido/a deve optar 

por uma ou mais respostas com a qual se identifica mais, de um conjunto de várias que constam 

numa lista); (iii) mistas (aquelas em que, no conjunto de respostas existentes numa lista, há um 

item em aberto - por exemplo, “outros”, seguido de um espaço para o/a inquirido/a responder 

de forma livre) (Gerhardt, Ramos, Riquinho & Santos, 2009).  

 Os inquéritos por questionário foram uma técnica utilizada para a avaliação diagnóstica 

de interesses e para a avaliação contínua ao público, tendo sido construídos com os diferentes 

tipos de questões acima referidos.  

 

� Inquérito por entrevista semiestruturada 

 Nesta técnica o investigador/a organiza um conjunto de questões abertas sobre o tema 

em estudo, através da elaboração de um guião ou roteiro. Estas questões devem ser abordadas 

ao longo da entrevista, existindo flexibilidade na ordem de apresentação dos vários temas e no 

modo de formulação da pergunta (Batthyány & Cabrera, 2011). Esta técnica incentiva, assim, a 

que o/a entrevistado/a fale livremente sobre assuntos que vão surgindo como desdobramentos 

do tema principal (Gerhardt, Ramos, Riquinho & Santos, 2009). 

 O inquérito por entrevista semiestruturada foi uma técnica utilizada para avaliação final, 

tendo contado com a perspetiva da acompanhante sobre o estágio realizado. De forma a averiguar 

se o guião preparado estava claro, o mesmo passou por um pré-teste (Ono, Ornstein, Oliveira & 

Galvão) pela coordenadora do projeto.  

 

� Diário de bordo 

 O conceito de “diário de bordo” é preferível para alguns autores, relativamente ao “diário 

de campo”, por exemplo. Medrado et al. (2011), a este propósito, explicam que, por um lado, 

“diário” remete para uma produção narrativa realizada por um sujeito; por outro lado, a expressão 
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náutica “de bordo” procura afastar o sentido meramente de “registo” atribuído ao diário, 

conferindo-lhe um sentido de partilha de caminhos, obstáculos, sentidos (Medrado, Spink, Méllo, 

2014; Moraes & Morato, 2011). Assim, o diário de bordo, nesta perspetiva, acaba por ser a 

construção de uma viagem única, pelo que pode ser visto como uma forma de “leitura crítica 

sobre a suposta ou desejável descrição neutra, aproximando-se mais propriamente de uma 

etnografia hermenêutica” (Medrado, Spink, Méllo, 2014, p. 285).  

 O diário de bordo, quando produzido por um/a investigador/a, permite que com ele (e 

nele) a investigação comece a surgir, à medida que este/a dialoga com o diário, construindo 

relatos, dúvidas, sensações. Assim, os diários de bordo podem atuar na investigação como 

estratégia de aprofundamento de análise, podendo usar-se excertos de textos para compor o 

corpus de análise (Medrado, Spink, Méllo, 2014).  

 Esta técnica foi utilizada ao longo de todo o projeto, após todas as sessões em que a 

estagiária esteve em contacto com o público e/ou com a equipa técnica (em reuniões ou na 

preparação de atividades).  

 

� (Auto)narrativa escrita 

 No paradigma da complexidade assume-se que o/a investigador/a está imerso/a na 

realidade sob a qual investiga e intervém, pelo que as suas explicações não lhe são exteriores. 

Uma vez que o/a investigador/a é um “auto-observador que constrói conhecimento sobre si 

mesmo” (Pellanda & Boettcher, 2012, p. 14), torna-se relevante que este/a desenvolva um 

processo permanente de autorreflexão (Alhadeff-Jones, 2009; Oliveira, 2007), dando conta das 

suas operações sobre si próprio/a (Pellanda & Boettcher, 2017). Para facilitar este processo, as 

autonarrativas escritas são um possível instrumento. Esta técnica, por exigir o distanciamento 

observacional de quem as escreve, pode suscitar processos de autoeducação que, por sua vez, 

podem resultar em situações de aprendizagem (Oliveira, 2017; Oliveira, 2007), “alcançando níveis 

de aprendizagem cada vez mais altos, mas que têm sempre por base os níveis anteriores” 

(Oliveira, 2016; Oliveira, Pellanda, Boettcher & Reis, 2012, p. 110). As (auto)narrativas escritas 

permitem, ainda, organizar e interpretar experiências vividas, conferindo-lhes um determinado 

significado (Iop, 2017). 

 Tendo em conta que as narrativas podem contribuir para gerar e explicar dados (Müller, 

Santos & Piccin, 2017), a avaliação final foi efetuada com base, para além de outros instrumentos, 

na análise das duas autonarrativas da estagiária (uma realizada no início e outra no fim do estágio) 



 

 

63 

e uma narrativa da orientadora científica, que descreve as suas perceções sobre o a forma como 

a estagiária esteve envolvida com o presente projeto. As duas autonarrativas escritas pela 

estagiária, procuram reconhecer o seu papel duplo de educanda (procurando aprender a 

aprender) e quase-educadora (avaliando o trabalho desenvolvido). 

 

3.3.2 Métodos e técnicas de intervenção 

3.3.2.1 Métodos de intervenção 

 Nos métodos de intervenção, destaca-se o método das oficinas, pois estas foram o modelo 

adotado para agregar as várias atividades desenvolvidas neste projeto. As oficinas são um 

dispositivo de trabalho com grupos limitado no tempo e realizado com objetivos específicos, 

permitindo a ativação de um processo pedagógico baseado na integração da teoria e prática, no 

protagonismo dos/as participantes, no diálogo do conhecimento e na produção de aprendizagem 

coletiva, operando uma transformação nos/as participantes e na situação de partida (Cano, 2012).  

 É de ressaltar que as atividades da oficina de Ciência se socorreram de um método 

específico para a dinamização das mesmas: o método hands-on. Este é uma abordagem para a 

educação de Ciência ou de STEM, cuja investigação revela resultados muito positivos com crianças 

e jovens (por exemplo, segundo o estudo de Ekwueme, Ekon e Ezenwa-Nebife (2015) a taxa de 

aprendizagem através de uma aula é de 5%, enquanto através do método hands-on é cerca de 

75%). De forma minimamente orientada pela pessoa que dinamiza a atividade, o público adquire 

conhecimento pela experiência, manipulando objetos que podem tornar o conhecimento abstrato 

mais concreto e claro. Através da abordagem prática, o público pode ser capaz de se envolver em 

situações da vida real e observar mudanças, consoante vai alterando diferentes variáveis (Baran, 

Bilici, Mesutoglu & Ocak, 2016; Ekwueme, Ekon & Ezenwa-Nebife, 2015). 
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3.3.2.2 Técnicas de intervenção 

 Para a dinamização de todas as oficinas, inclusive a de Ciência, utilizaram-se um conjunto 

de técnicas da Animação Sociocultural, como já referido, nomeadamente: (i) técnicas grupais; (ii) 

técnicas de informação/comunicação; (iii) técnicas ou procedimentos para realizar atividades 

lúdicas (Ander-Egg, 2011) – ver esquema na Figura 4. É de salientar que em cada atividade foram 

utilizadas várias técnicas.  

Figura 4: Esquema das técnicas de intervenção da Animação Sociocultural utilizadas. Fonte: estagiária.  

 

� Técnicas grupais 

 As técnicas grupais são técnicas que visam a ação do grupo, no sentido de este 

desenvolver não só a gratificação enquanto grupo, mas também os objetivos pré-estabelecidos no 

projeto (Ander-Egg, 2011; Ibáñez, 2017). Seguindo a subdivisão deste tipo de técnicas, adotada 

por Ander-Egg (2011) e Ibáñez (2017), consideramos que foram utilizadas técnicas de iniciação 

grupal e técnicas de produção grupal. As primeiras referem-se a técnicas que visam iniciar um 

contacto grupal e proporcionar vivências grupais, através da criação de situações que possibilitem 

o conhecimento mútuo, a integração e a desinibição – estas foram utilizadas, por exemplo, nas 

atividades de “Karaoke The Voice” (oficina “Expressão Artística”) e de “Torneio de jogos” (oficina 

“Jogos”). As segundas técnicas visam a capacidade de organização do grupo em realizar uma 

Técnicas grupais

Técnicas de iniciação 
grupal

Técnicas de produção 
grupal

•Brainstorming
•Dramatização
•Artes visuais
•Dança
•Música e canto
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literatura
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informação/comunicação

Técnicas de 
comunicação oral

•Conversas

Exposições

Técnicas de 
comunicação social

•Escrita e oralidade
•Audiovisual

Técnicas ou procedimentos 
para realizar atividades 

lúdicas
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•Desportivos e outros
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tarefa específica, das quais se destacam algumas das utilizadas: brainstorming (utilizada na 

construção da música de rap), dramatização, artes visuais e manuais, dança, música e canto, 

linguagem e literatura (com a elaboração de um convite para o espetáculo). Todas estas técnicas 

foram usadas, por exemplo, na atividade “Espetáculo ‘Sinergi@s tem Talento!’” (da oficina 

“Expressão Artística”).  

 

� Técnicas de informação/comunicação 

 As técnicas de informação/comunicação podem subdividir-se em: (i) técnicas de 

comunicação oral (nomeadamente: conversas, diálogos e discursos, por exemplo); (ii) exposições 

(referindo-se à exibição de produções culturais visuais para transmitir mensagens a um grupo de 

pessoas); (iii) técnicas de comunicação social (nas quais a informação é transmitida através de 

forma escrita (como jornais, revistas, etc.), oral (leitura de um conto, audição da letra de uma 

música, por exemplo) e/ou audiovisual (como filmes, montagens de vídeo, etc.) (Ander-Egg, 

2011). Relativamente às técnicas de comunicação oral, estas foram usadas em todas as 

atividades. As exposições foram usadas na atividade “Mural” (do módulo “Como cuidar da nossa 

Terra?” da oficina “Consciência de si e do mundo”) com visualização de obras do artista Bordalo 

II e na atividade “Fotografar para (nos) conhecer melhor”, com a visualização da exposição na 

estação de metro do Estádio do Dragão. As técnicas de comunicação social foram usadas de 

forma escrita e oral, simultaneamente, na leitura de um conto na atividade “Construção de 

instrumentos musicais” (do módulo “Som” da oficina “Brincar com a Ciência”). Sob a forma 

audiovisual as técnicas de comunicação social foram usadas na atividade “Pensa global, age 

local!” (do módulo “Como cuidar da nossa Terra?” da oficina “Consciência de si e do mundo”), 

com a visualização de um documentário, por exemplo.  

 

� Técnicas ou procedimentos para realizar atividades lúdicas 

 Neste ponto, dar-se-á realce ao jogo (desportivo e não desportivo), pelo facto de este ter 

sido um instrumento lúdico usado em várias atividades. O jogo é uma forma de expressão 

sociocultural muito rica e pode ser caracterizado como tendo como principal objetivo a satisfação. 

Este pode passar por uma atividade física e/ou mental e pode ser do género de “faz de conta” 

(onde as crianças assumem papéis numa situação imaginária) ou com regras explícitas (Ander-

Egg, 2011; Vigotski, Luria & Leontiev, 2010; Volpato, 2017). Por outro lado, pode-se dar ênfase 

ao jogo enquanto instrumento pedagógico, podendo este resultar em aprendizagens ao nível 
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cognitivo, social, emocional, físico e cultural (Kallunki, Karppinen & Komulainen, 2017; Volpato, 

2017). Neste sentido, convém frisar que os jogos coletivos possibilitam uma aprendizagem de 

forma participada (Kallunki, Karppinen & Komulainen, 2017). Foram usados diferentes tipos de 

jogos, como, por exemplo: jogos tradicionais (na atividade “Torneio de Jogos” da oficina “Jogos”) 

e o quiz (na atividade “Pensa global, age local!”, módulo “Como cuidar da nossa Terra?”, oficina 

“Consciência de si e do mundo”). 

 Na infância, o jogo tem uma componente de socialização e é uma forma de desenvolver 

a imaginação, de aprender a aprender e de construção de identidade (Ander-Egg, 2011; Ferreira, 

2011; Vigotski, Luria & Leontiev, 2010). A partir da adolescência, os/as jovens começam a 

valorizar mais, geralmente, os jogos desportivos que apresentam desafios e implicam competição 

(Ander-Egg, 2011). Estes podem constituir uma prática: de melhoria da saúde (ao nível físico e 

mental) e consequentemente do aumento da capacidade de trabalho físico e intelectual, de 

diversão e satisfação. Convém salientar a dimensão educativa e de formação que os jogos 

desportivos podem adquirir com crianças e jovens, consoante a atuação de todos/as os/as 

intervenientes, designadamente: o favorecimento de discussão de valores e modos de 

comportamento; o aumento de responsabilidade e compromisso; o aprender a colocar-se no lugar 

do outro; o desenvolvimento de processos de tomada de decisão; a promoção de participação, 

autonomia, cooperação e melhores relações interpessoais, através do trabalho de equipa; a 

transferência de aprendizagens feitas através do jogo para a vida em comunidade (Ander-Egg, 

2011; Camiré & Kendellen, 2016; Figueira & Greco, 2008; Galatti, Ferreira, Silva & Paes, 2008; 

Gomes, Nepomuceno & Oliveira, 2015). Os jogos desportivos podem, contudo, ter efeitos menos 

positivos, como os/as jogadores/as usarem táticas para ganhar vantagens sobre os/as 

adversários/as e propiciar ambientes de discriminação e de competição excessiva – estas 

experiências negativas têm como base interações fracas com o/a treinador/a, familiares ou 

colegas de equipa (Camiré & Kendellen, 2016; Coakley, 2011). De notar que jogos que envolvem 

atividade física ou desporto podem, eventualmente, ser eficazes em termos de prevenção de 

comportamentos ditos desviantes (Ander-Egg, 2011; Nichols, 2010; Sandford, Armour & 

Duncombe, 2008). O jogo desportivo foi utilizado na atividade “Treinos de futsal”, da oficina 

“Jogos”.  
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� Photovoice 

 A técnica de photovoice, por vezes também encarada como método ou metodologia - 

dependendo da forma como é utilizada, foi desenvolvida pelas investigadoras Wang e Burris 

(1997), sobretudo. Tendo por base investigações de Paulo Freire que revelaram que a imagem 

visual é uma forma eficaz de estimular um pensamento crítico, o photovoice recorre à fotografia 

como forma de exercitar o olhar de uma pessoa sobre si, sobre as outras e sobre a comunidade 

(Cunha & Cidade, 2017; Wang & Burris, 1997).  

 O photovoice é uma técnica de fotografia participativa que tem como objetivos: (i) 

potenciar processos de registo e reflexão aos/às participantes sobre as potencialidades e desafios 

da sua comunidade; (ii) promover um diálogo entre estes/as sobre as fotografias que tiraram, de 

forma a possibilitar a construção de conhecimento crítico sobre a comunidade; (iii) favorecer 

processos de transformação na comunidade, preferencialmente alcançando o contato com 

pessoas da política, através da implicação e participação ativa dos/as participantes (Aragão, 

Querino, Oliveira, Oliveira & Moraes, 2017; Guariso, Paloma, Arias, Garrido & García-Ramírez, 

2016; Wang, 2006; Wang & Burris, 1997; Wang, Morrel-Samuels, Hutchison, Bell & Pestronk, 

2004). Assim, esta técnica é considerada uma ferramenta de intervenção. Mas, simultaneamente 

é, também, um instrumento de investigação (Aragão, Querino, Oliveira, Oliveira & Moraes, 2017), 

pois procura averiguar as perceções do público sobre a sua comunidade. Esta técnica é, assim, 

frequentemente utilizada numa metodologia de investigação-ação participativa (Wang & Burris, 

1997). Partindo do pressuposto de que as pessoas são especialistas das suas próprias vidas e 

que são capazes de produzir conhecimento, a participação do público na investigação é essencial, 

pelo que se tornam parceiros/as de investigação da pessoa que está a dinamizar este processo 

(Ho, Rochelle & Yuen, 2011; Joubert, 2012; Wang, Morrel-Samuels, Hutchison, Bell & Pestronk, 

2004).  

 Durante a discussão em grupo é necessário ter em atenção que os/as participantes 

devem: (i) selecionar fotografias; (ii) contextualizar ou contar histórias sobre o significado das 

mesmas13; (iii) codificar ou identificar temas, questões ou teorias que surgem das fotografias 

(Wang, 2006; Wang & Burris, 1997).  

 Esta é uma técnica flexível, devendo ser adaptada ao público específico, tendo em conta 

o seu contexto (Wang, Morrel-Samuels, Hutchison, Bell & Pestronk, 2004; Wilson, Dasho, Martin, 

                                                 
13 Para potenciar um processo de contextualização e aprofundamento crítico, Wang (2006) sugere que sejam levantadas as seguintes questões, 
referentes à mnemónica SHOWeD, aos/às participantes: “What do you See here?; What’s really Happening here?; How does this relate to Our 
lives?; Why does this situation, concern, or strength exist?; What can we Do about it?”.  
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Wallerstein, Wang & Minkler, 2007). Wang e Burris (1997) dão um destaque especial às 

populações mais vulneráveis da sociedade, pois referem que o processo de photovoice pode ser 

uma forma de afirmar as capacidades e perspetivas deste público - frequentemente descartadas - 

favorecendo processos de empoderamento (Aragão, Querino, Oliveira, Oliveira & Moraes, 2017; 

Guariso, Paloma, Arias, Garrido & García-Ramírez, 2016; Joubert, 2012; Ho, Rochelle & Yuen, 

2011; Wilson, Dasho, Martin, Wallerstein, Wang & Minkler, 2007).  

 Além disso, o photovoice tem-se revelado uma técnica com potencial com crianças e 

jovens de provenientes de contextos vulneráveis (Adams, Savahl & Fattore, 2017; Aragão, Querino, 

Oliveira, Oliveira & Moraes, 2017; Joubert, 2012; Meirinho, 2012; Neto, Silva, Aquino, Lima & 

Monteiro, 2015; Pereira, Coimbra, Cardoso, Oliveira, Vieira, Nobre & Nino, 2016), principalmente 

porque este público tem um acesso especial às condições da sua comunidade, uma vez que é 

aquele que mais explora as suas ruas (comparativamente aos/às adultos/as), de forma geral (Ho, 

Rochelle & Yuen, 2011).  

 Esta técnica foi utilizada na atividade “Fotografar para (nos) conhecer melhor”, da oficina 

“Consciência de si e do mundo”.  

 

 Limitações do processo 

 Como limitações do projeto, apontamos: (i) o tempo curto e fixo de estágio (especialmente 

pelo facto de a estagiária ter tido menos três meses de projeto do que o que seria suposto – cf. 

Apêndice 8.13.3, narrativa da orientadora); (ii) a conjugação, nem sempre simples, das atividades 

da instituição com o presente projeto de estágio (por exemplo “as férias da Covilhã, embora 

tenham sido uma ótima oportunidade difícil de recusar, fizeram com que deixasse de existir uma 

semana com a qual eu estava a planear para dinamizar o que não tivesse ainda conseguido” (cf. 

Apêndice 8.13.2, autonarrativa final da estagiária)); (iii) a possível realização de demasiadas 

atividades (não permitindo aprofundar algumas tanto quanto se poderia); (iv) o público ser 

constituído por um número muito elevado de crianças e jovens (que, segundo a orientadora 

científica foi “extenso para intervenções curtas como a do estágio” (cf. Apêndice 8.13.3)), embora 

o número de participantes nas atividades tivesse sido bastante menor; (v) o grupo de participantes 

ser bastante variável (por um lado, por algumas crianças e jovens faltarem e, por outro, pela 

frequente existência de inúmeros trabalhos de casa que as/os impediam de participar nas 

atividades); (vi) nem sempre se poder usar o polivalente (o que limitou um pouco as atividades de 

dança, breakdance e outras atividades do “Espetáculo Sinergi@s tem Talento!”). 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO/INVESTIGAÇÃO 

 De acordo com o que já foi referido, o presente projeto de intervenção/investigação seguiu 

o conjunto de fases propostas por Ander-Egg (2011) – cf. Apêndice 8.9. Na fase de diagnóstico, 

ou de avaliação diagnóstica, procurou-se compreender quais as necessidades do público, através 

da análise de documentos do Projeto Sinergi@s, da observação participante da estagiária e 

conversas informais com elementos da equipa do projeto e com o público. Para averiguar os 

interesses do público infantojuvenil foi construído um inquérito por questionário que, 

posteriormente, foi preenchido por este. Os dados recolhidos através destes instrumentos e a sua 

análise foram essenciais para as fases seguintes, pois permitiram desenhar atividades que, 

procurando ir de encontro aos interesses do público, tiveram como intuito colmatar as 

necessidades identificadas. Na fase da sensibilização/motivação foram concretizadas atividades 

que procuraram ser um “quebra-gelo” e, simultaneamente, estabelecer um contacto mais próximo 

entre a estagiária e o público, favorecendo a criação de confiança e de laços afetivos (destacam-

se aqui as atividades: “Karaoke The Voice” da Oficina de “Expressão Artística” e “Torneio de 

Jogos” da Oficina de “Jogos”). Seguidamente, na fase de implementação, foram realizadas 

atividades que se agruparam nas seguintes oficinas: “Brincar com Ciência”, “Expressão Artística”, 

“Jogos” e “Consciência de si e do mundo” (foram aqui também incluídas as atividades realizadas 

na fase anterior). Estas foram avaliadas continuamente, através de um inquérito por questionário 

preenchido pelos/as participantes (cf. Apêndice 8.10) e da observação participante da estagiária, 

registada no seu diário de bordo. Estas avaliações permitiram proceder a adaptações ao longo do 

processo, sempre que se considerou necessário, indo de encontro aos pressupostos da 

investigação-ação. A fase de avaliação final apoiou-se a análise dos dados produzidos através da 

entrevista semiestruturada à acompanhante, das narrativas da orientadora científica e da 

estagiária. Teve também em conta alguns dos dados provenientes dos inquéritos por questionário 

aos/às participantes e a observação participante da estagiária.  

 É de referir que, ao longo de todo o estágio, se procurou manter uma relação próxima 

com o público infantojuvenil e com a equipa técnica do projeto, assente em reciprocidade e 

confiança (Demoly et al., 2017), razão pela qual a estagiária participou nas atividades promovidas 

pelo projeto Sinergi@s ao longo de todo o estágio. Neste sentido, para além da implementação do 

projeto de estágio, foram ainda realizadas as seguintes tarefas: (i) dar apoio ao estudo, onde a 

formação anterior da estagiária em Física foi considerada uma mais-valia pela equipa do projeto; 

(ii) estar presente a apoiar a preparação e implementação de atividades, nas férias de Natal, 
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Carnaval, Páscoa, dia da Criança, festa de S. João, torneio de futebol de rua e corrida do dia do 

pai, desafios do Programa Escolhas e outras atividades semanais; (iii) participar nas reuniões 

semanais com a equipa técnica e participar nas reuniões mensais com a responsável pela equipa 

psicoterapêutica, que acompanhou algumas das crianças e jovens do projeto; (iv) fazer 

publicações no facebook sobre algumas das atividades dinamizadas, sendo membro integrante da 

conta do projeto Sinergi@s. A título de recompensa, pela sua dedicação e responsabilidade, a 

equipa técnica fez questão de proporcionar à estagiária uma ida de férias para a Covilhã com o 

grupo, possibilitando assim um contacto com o público num outro contexto. Assim, foram 

contabilizados um total 106 encontros, num total de 600 horas de trabalho considerado prático, 

isto é, em contacto com o público e/ou equipa técnica. 

 No ponto seguinte passaremos a expor as fases da sensibilização/motivação e 

implementação, apresentando cada oficina e descrevendo as atividades que as constituem (de 

notar que a ordem de atividades realizada no estágio não é, necessariamente, a que aqui se segue. 

Apenas se pretende facilitar a leitura das mesmas (ver Figura 5)). Em cada atividade é apresentada 

a avaliação contínua, sustentada na apreciação pelos/as participantes, através de um inquérito 

por questionário, e na observação participante da estagiária, fazendo paralelo com os objetivos 

específicos. Sugere-se que a leitura da avaliação contínua seja feita após a leitura de cada 

atividade, acompanhando o Apêndice 8.11. Foi pensado inicialmente que a avaliação contínua se 

realizasse, também, através de uma discussão com a acompanhante. Contudo, devido a escassez 

de tempo e aos poucos recursos humanos, nem sempre a acompanhante esteve presente nas 

atividades dinamizadas, pelo que esta avaliação não se concretizou, exceto na última sessão do 

“Espetáculo Sinergi@s tem Talento!”. Relativamente ao inquérito por questionário, importa 

salientar que a maioria das crianças e jovens parece ter tido alguma dificuldade em identificar as 

suas aprendizagens, pois como refere a acompanhante na entrevista semiestruturada (cf. 

Apêndice 8.12) “conseguiste trabalhar com eles muitas coisas que eles até nem se aperceberam 

[...] e acabou por os mudar”. Esta afirmação salienta, assim, que para identificar as próprias 

aprendizagens é necessário um certo nível de abstração pelo que, possivelmente, uma grande 

parte do público não foi capaz de passar para um nível de aprendizagem mais elevado (Oliveira, 

2016). Por outro lado, muitas das respostas sobre as aprendizagens (como: “não sei”, “porque 

sim”, “aprendi coisas”, “aprendi tudo”) parecem evidenciar desmotivação para responder aos 

inquéritos por questionário. Não foi feita uma análise comparativa quantitativa entre as várias 

atividades, por um lado, pelo facto de o número de participantes ser muito variado e, por outro, 
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porque, atuando num paradigma da complexidade, “o todo e ́ sempre maior que a soma das 

partes” (Oliveira, 2017, p. 11). Assim, após o ponto seguinte, passar-se-á à fase da avaliação final 

onde se dará uma visão mais geral dos resultados produzidos.  

 

 Fases da sensibilização/motivação e implementação  

Figura 5: Esquema das atividades realizadas na fase de implementação no âmbito do projeto. Fonte: 
estagiária.  

 

4.1.1 Oficina “Brincar com a Ciência” 

 As atividades desta oficina, excetuando a atividade “Cozinhar para Alimentar”, foram 

concebidas tendo como suporte a formação prévia da estagiária (licenciatura em Física e mestrado 

em Física – especialização em Física Fundamental) e a contribuição do grupo de comunicação de 

Ciência STOL (Science Through Our Lives)14, sob a orientação da Prof. Doutora Alexandra Nobre. 

Esta oficina contou com os seguintes módulos: (i) luz (cujas atividades foram “hologramas”, 

                                                 
14 Para aceder à missão, visão, objetivos, estratégia e projetos que o STOL tem desenvolvido, aconselha-se a consulta do site 
https://stolscience.com.  
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“sombras”, “caleidoscópios” e “fogo de artifício”); (ii) som (“construção de instrumentos 

musicais”); (iii) um laboratório na cozinha (criação de “cristais” e de “cozinhar para alimentar”). 

 Nesta oficina, como foi já mencionado, recorreu-se ao método hands-on. Este método foi 

vinculado a outras áreas (como artes, ambiente, culinária, etc.) e procurou a colaboração entre 

pares pois, tal como indica a literatura (Baran, Bilici, Mesutoglu & Ocak, 2016; Inan & Inan, 2015; 

Sanders, 2009), desta forma pode dar-se um modo contextualizado de aprendizagem da Ciência, 

facilitando a transferência de conhecimentos e/ou competências gerais, aplicáveis ao quotidiano 

das crianças e jovens. O estudo de Baran, Bilici, Mesutoglu e Ocak (2016) demonstrou que estas 

têm preferência por atividades hands-on nas quais criam artefactos e estão implicadas em desafios 

de design, pelo que estes aspetos foram tidos em consideração na elaboração das seguintes 

atividades.  

 A Ciência foi encarada, assim, como uma estratégia com vista a alcançar os objetivos que 

se apresentam no Quadro 2. Eventualmente, as atividades podem ter contribuído para motivar e 

construir conhecimentos sobre esta área. 

Quadro 2: Objetivos gerais e específicos da Oficina “Brincar com Ciência”. 

 

 

 

 

Objetivos gerais Objetivos específicos 

Incentivar uma participação 

genuína 

Promover a expressão de opiniões 

Construir a iniciativa e a responsabilidade 

Fomentar a capacidade de tomar decisões e o compromisso 

com as mesmas 

Estimular relações interpessoais positivas  

Promover o empoderamento 

ao nível individual e 

comunitário 

Construir um sentido de confiança e a autonomia 

Desenvolver um controlo emocional e autoestima 

Impulsionar a criatividade e a reflexão crítica 

Respeitar a diversidade de género, étnica e racial* 

Favorecer o desenvolvimento 

sustentável* 

Fomentar um consumo responsável 

Sensibilizar para as mudanças climáticas 



 

 

73 

� Módulo “Luz” 

“Hologramas” 
 

Duração Sessão 1: 2h; sessão 2: 15 min 

Destinatários/as Crianças e jovens (grupo intermédio) 

Recursos humanos Estagiária, acompanhante e monitor CID  

Recursos materiais  

3 Trapézios semelhantes com dimensões distintas (em cartolina), 3 “pirâmides” quadrangulares 

invertidas em folha de acetato (com dimensões distintas), fotocópias do modelo para a 

“pirâmide”, holograma em vidro, projetor, computador, adaptador de computador a projetor, 

tablet e/ou smartphone, régua, caneta de acetato, folhas de acetato, tesoura, fita-cola 

transparente, lenço preto e/ou t-shirt preta, tecido preto, máquina de filmar, 6 computadores 

do CID. 
 

Descrição  

 Esta atividade contou com duas sessões. A primeira iniciou-se com a introdução aos 

conceitos de holograma e de pseudo-holograma/“holograma” (Barkhaya & Halim, 2016; 

Schivani et al., 2018), tendo os/as participantes sido questionados previamente sobre estes 

assuntos. Recorrendo a uma apresentação de PowerPoint preparada pela estagiária, a propósito 

de algumas aplicações atuais destes dispositivos, abriu-se um debate sobre o que é ou não real 

e se os presentes consideravam possível substituir pessoas por hologramas. Posteriormente, 

os/as jovens passaram à construção de uma “pirâmide” quadrangular invertida em filme 

transparente, tendo sido abordado levemente o conceito de semelhança de polígonos, fazendo 

o paralelo com este tópico já falado na escola. Esta “pirâmide” permitiu-lhes visualizar um 

pseudo-holograma através de vídeos disponíveis online, o que serviu de mote para explorarem 

o fenómeno físico subjacente ao que estavam a visualizar. Seguidamente, procedeu-se à 

filmagem de um vídeo individual ao gosto de cada jovem que foi enviado para os computadores. 

Iniciaram, depois, a construção do vídeo “holograma”, recorrendo para tal ao tutorial preparado 

pela estagiária. Esta atividade permitiu-lhes desenvolver algumas competências ao nível da 

utilização das TIC (vídeo, PowerPoint), que segundo a equipa técnica são ferramentas que são 

alvo de dificuldades para este público.  
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 Numa outra sessão os/as jovens tiveram a oportunidade de ver o resultado final dos 

seus pseudo-hologramas, usando para tal as “pirâmides” que construíram. 

 

Sombras 
 

Duração 1h30 min 

Destinatários/as Crianças e jovens (grupo primária) 

Recursos humanos Estagiária e acompanhante  

Recursos materiais  

Lanterna, bonecos, imagens de sombras, candeeiro, tupperware, base de esponja, folha branca, 

objetos (contemplados ou não no banco de imagens de sombras), cartão, tecido vermelho, 

tecido branco, x-ato, tesoura, tintas, marcadores, cartolina preta, lápis, espetos de madeira. 
 

Descrição  

  Esta atividade teve apenas uma sessão. Começou-se por questionar as crianças se 

sabiam o que é uma sombra e de que forma esta acontece. No seguimento de uma resposta 

dada com o exemplo do Sol, foi pedido a uma criança para exemplificar usando os bonecos e a 

lanterna disponíveis, o que acontece com as sombras de pessoas (objeto opaco) quando 

expostas ao Sol (fonte de luz). Esta experiência permitiu que as crianças explorassem como o 

tamanho da sombra altera consoante a inclinação do ponto de luz relativamente à figura sólida, 

o que serviu para transmitir que apenas deveremos apanhar sol quando a nossa sombra é maior 

do que nós (desta forma os raios solares incidem de modo oblíquo, o que faz com que a 

intensidade solar seja menos elevada). Referiu-se, ainda, como a exposição ao Sol é importante 

para os seres humanos por permitir sintetizar, através da nossa pele, a vitamina D que é 

essencial para a saúde dos nossos ossos. Frisou-se, assim, a importância de saber quando e 

durante quanto tempo nos devemos expor ao Sol. 

  Em seguida, jogou-se ao jogo “Qual é a coisa qual é ela?”. Cada criança escolheu um 

cartão com a imagem de uma sombra do banco de imagens e, uma a uma, procurou analisar 

a que objeto aquela sombra pertencia e de que forma aquele estava colocado relativamente à 

fonte de luz.  

  O exercício seguinte pretendia proporcionar às crianças a experiência de serem atores 

e atrizes num teatro de sombras. Nesse sentido, foram convidadas a pensar numa personagem 

que queriam criar e a transformá-la em marioneta. Nesta sessão só houve tempo para as 
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crianças fazerem os seus fantoches (animais, carros, pessoas, personagens de desenhos 

animados, ninjas, etc.). As sessões adicionais, onde as crianças tiveram a oportunidade de 

explorar os seus fantoches no “palco” de teatro de sombras (construído pela estagiária e 

decorado pelas crianças), foram integradas na atividade “Espetáculo Sinergi@s tem Talento!” 

(Oficina “Expressão Artística”), pelos motivos que serão abordados posteriormente.  

 

Caleidoscópios 
 

Duração 1h 30min  

Destinatários/as Crianças e jovens (grupo intermédio) 

Recursos humanos Estagiária  

Recursos materiais  

Caleidoscópio modelo, caleidoscópio com espelhos, rolos de papel higiénico, cartolina, papel 

espelhado, papel de encapar colorido, papel vegetal, folha de acetato, caneta de acetato, lápis, 

régua, tesoura, fita-cola, cola quente, missangas/lantejoulas/contas coloridas.  
 

Descrição  

  Esta atividade desenrolou-se em três sessões. Na primeira começou-se por sondar os 

conhecimentos do grupo acerca deste instrumento, que não conheciam ou que confundiram 

com um telescópio. Seguidamente, pode-se visualizar e explorar os dois modelos de 

caleidoscópios disponíveis, bem como o fenómeno físico subjacente. Alguns e algumas 

participantes conseguiram perceber que os objetos espelhados refletem a luz. Foram capazes 

de explicar, pelas suas próprias palavras, como a combinação dos três espelhos, a cada 

movimento, cria efeitos visuais diversos (Omelczuck, Soga & Muramatsu, 2017).  

  Antes de se passar à construção dos caleidoscópios, explicou-se que estes seriam 

vendidos no dia do espetáculo aberto à comunidade, de forma a angariar fundos monetários 

para o projeto Sinergi@s. Seguidamente, passou-se à construção dos caleidoscópios, sob as 

instruções da estagiária. Na segunda sessão continuou-se este processo e na terceira sessão os 

caleidoscópios foram concluídos. No final da construção deste instrumento, tendo em 

consideração os materiais usados e o tempo despendido na sua construção conversou-se com 

o grupo de jovens acerca de um valor monetário para a venda dos caleidoscópios, procurando 

incentivar a participação. 
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Fogo de artifício 
 

Duração 1h 30min 

Destinatários/as Crianças e jovens (grupos: primária e intermédio) 

Recursos humanos Estagiária  

Recursos materiais  

Assador de chouriço em barro (recipiente para combustão), álcool etílico, fósforos longos, 

produtos químicos (cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, cloreto de sódio, limalha de ferro, 

cloreto de potássio e sulfato de cobre), colher, 2 esquemas sobre as cores da chama, 2 tabelas 

periódicas, fotografias de auroras boreais, esquema sobre a química do fogo de artifício, 

esquema comparando a cor da chama com o fogo de artifício. 
 

Descrição  

  Esta atividade desenvolveu-se em duas sessões, sendo que a primeira foi realizada com 

o grupo da primária e a segunda com o grupo intermédio. Tendo em conta que durante as 

últimas semanas se falou sobre questões ambientais, questionou-se os grupos sobre o que 

sabiam acerca de alguns dos perigos associados ao fogo de artifício para o ambiente. Estes 

foram capazes de enunciar diversas situações, identificadas na literatura (GreenNation, 2010; 

Sapo 24, 2017), nomeadamente: forte poluição sonora; alteração do comportamento de aves e 

outros animais; risco de incêndio; danos físicos em pessoas; emissão de dióxido de carbono, 

contribuindo para o aumento do aquecimento global.  

  Explicou-se que nesta atividade se ia realizar uma experiência que se encontra na base 

da produção do fogo de artifício e foram referidas algumas normas de segurança importantes, 

nomeadamente, no manuseamento dos compostos químicos. Com a chama acesa polvilhou-se, 

um de cada vez, os diferentes compostos químicos (no grupo da primária esta tarefa ficou a 

cargo da estagiária; no grupo intermédio a estagiária deu a possibilidade a todos/as os/as jovens 

de escolherem o composto químico e realizarem o procedimento) e observaram-se as alterações 

de cor da chama. Procurou-se suscitar curiosidade sobre as explicações científicas por detrás 

do fenómeno aos dois grupos, de forma adaptada a cada idade. Tal acabou por não ser possível 

com o grupo intermédio, pois a predisposição do grupo para explicações físicas e químicas era 

muito pouca. Assim, o foco de atenção foi guiado para as interações entre os membros do grupo 

aquando da atividade. Finalmente, deu-se aos dois grupos o exemplo das auroras 
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boreais/austrais que também apresentam diferentes cores consoante os elementos químicos 

que lhes dão origem.  

 

� Módulo “Som” 

Construção de instrumentos musicais 
 

Duração 1h30 min 

Destinatários/as Crianças e jovens (grupo primária) 

Recursos humanos Estagiária 

Recursos materiais  

Estória “O Senhor Morcego e os Ultra-Sons (adaptada pela estagiária); dispositivo para “ver” o 

som: bacia de plástico, esferovite; película aderente; computador; colunas de som; mola maluca; 

materiais para os instrumentos: palhinhas, fita cola, tesoura, latas de metal, balões, elásticos 

(fino e grosso), espetos de pau, caricas, cartão, cola quente, prato de plástico descartável, sinos, 

fios, lápis, contas/missangas, rolos de papel (higiénico e de cozinha), arroz/feijão/grão de 

bico/areia, pau de gelado, pregos. 
 

Descrição  

  Para abordar de forma simples o que é o som, em que meios este se propaga e como 

diferentes animais ouvem sons distintos (como forma de abordar o espectro sonoro), recorreu-

se à leitura de uma estória. Tal foi feito porque o storytelling, enquanto instrumento para a 

“emocionalização” da informação (Flemming, Cress, Kimmig, Brandt & Kimmerle, 2018), pode 

facilitar não só a aprendizagem de conceitos de uma forma mais holística, como também 

favorecer a ligação destes às atividades hands-on (Dahlstrom, 2014; Morais, 2015). Foram lidos 

os diálogos da estória “O Senhor Morcego e os Ultra-Sons” (Marelli, 2010), por duas crianças. 

De forma a promover a participação do grupo, foi feita uma interrupção, convidando todos os 

elementos a refletirem sobre o que é o som. Para isso, o grupo teve a oportunidade de: observar 

o que acontecia quando colocavam a sua mão na garganta enquanto falavam, explorar um 

sistema previamente construído (que consistia em esferovite “dançar” ao som de músicas que 

as crianças escolheram), investigar a “mola maluca”. Retomando o conto, algumas informações 

adicionais foram dadas de forma a motivar o grupo para o passo seguinte: a construção de 

instrumentos musicais. Procurando brincar com o som e com a reutilização de materiais, que 
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muitas vezes são considerados lixo, foram levados alguns modelos de instrumentos musicais 

que podiam ser facilmente reproduzidos (nomeadamente: pau de chuva, kazoo, shakers, tambor 

de giro, pandeireta, castanholas, bongo, flauta de pã). Apesar de ter sido dada e incentivada a 

possibilidade de as crianças inventarem outros diferentes, se assim o desejassem, estas não o 

fizeram.  

  Na segunda sessão, o grupo teve a possibilidade de continuar a construir os 

instrumentos musicais que não tinham sido terminados na sessão anterior e/ou a criar outros. 

Foi novamente incentivada a criatividade das crianças e estas finalmente acederam, construindo 

instrumentos previamente não contemplados. Posteriormente, as crianças tiveram a 

oportunidade de explorar e tocar os seus instrumentos musicais no exterior da sede do projeto, 

em conjunto.  

 

� Módulo “Laboratório na Cozinha” 

Cristais 
 

Duração 1h 45 min 

Destinatários/as Crianças e jovens (grupo primária) 

Recursos humanos Estagiária e acompanhante 

Recursos materiais  

Borato de sódio em pó (também conhecido como borax), água, panela, recipiente com leitura 

de volume, disco elétrico, espátula, recipientes de vidro (frascos, copos, pirex, etc.), espetos, fio, 

limpadores de cachimbo, corante alimentar, velas, frascos, revistas para reutilizar, papel e 

canetas, laca, modelos de produtos já construídos. 
 

Descrição  

  Com o pretexto de criar produtos para vender numa posterior feira15, de forma a angariar 

fundos monetários para o projeto Sinergi@s, esta atividade pretendeu apresentar às crianças e 

jovens o processo de criação de cristais. Estes foram criados em: (i) ornamentos (com formas 

inventadas pelas crianças e que estas puderam levar para casa); (ii) suporte para velas; (iii) no 

interior de um frasco, onde a cada cor de cristal correspondeu uma mensagem diferente.  

                                                 
15 Esta não foi realizada no âmbito do estágio, como inicialmente previsto, por falta de tempo. Estes produtos serão, contudo, vendidos pelo projeto 
no futuro. 
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  Esta atividade desenvolveu-se em três sessões com as crianças. Na primeira, estas 

foram realizando, com os limpadores de cachimbo, algumas figuras para os ornamentos e 

fizeram também suportes para as velas – para tal podiam inspirar-se num modelo levado pela 

estagiária ou inventar algo diferente. Seguidamente, as crianças colocaram o trabalho que 

tinham feito em frascos. Foi, posteriormente, explicado que para criar cristais há alguns 

procedimentos de segurança que devem ser tidos em atenção. O borax é prejudicial se for 

ingerido, inalado (neste sentido, assegurou-se que o espaço estava bem ventilado, abrindo-se 

para tal as janelas) ou se entrar em contato com os olhos, podendo até resultar em erupção 

cutânea. Por estes motivos, o tratamento com este material foi da responsabilidade da estagiária 

e acompanhante, nomeadamente, a preparação da solução saturada e a sua passagem para 

cada frasco, com os diversos objetos no seu interior. 

  A segunda sessão iniciou-se com a observação dos cristais que foram iniciados na 

sessão anterior. Questionou-se o grupo se conseguia encontrar a explicação para o fenómeno 

observado e alguns elementos formularam hipóteses. No seguimento das suas respostas foram 

abordados sumariamente alguns conceitos de química (como: solução, soluto, solvente, solução 

saturada, cristais, etc.), procurando adequar a explicação dos mesmos à idade do público. Ainda 

na segunda sessão, as crianças que não tinham estado na sessão anterior criaram as figuras 

que desejavam, enquanto outras prepararam pequenas figuras para colocar no interior dos 

frascos disponíveis. Mostrou-se as três cores de corante alimentar disponíveis (amarelo, azul e 

vermelho) e aproveitou-se para perguntar que cores se podiam obter das suas misturas. 

Posteriormente, cada criança escolheu um corante que seria a colocado na solução que iria para 

o seu frasco.  

  Na última sessão as crianças puderam levar os seus ornamentos para casa e ver o 

resultado dos suportes de vela e frascos.  

 

Cozinhar para alimentar 
 

Duração 2h  

Destinatários/as Crianças e jovens (grupos: primária e intermédio) 

Recursos humanos Estagiária e acompanhante  

Recursos materiais  
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Margarina, ovos, óleo, farinha, açúcar, fermento, balança, recipiente com medição de massa e 

volume, jarra, forma para bolo, forno portátil, disco elétrico portátil, panela, espremedor, ralador, 

facas, batedeira, colher de pau, laranjas, limões, peras, água, chocolate em pó, chocolate de 

barra, natas, chocolate granulado, receitas impressas.  
 

Descrição  

  A atividade “Cozinhar para alimentar”, pressupôs cozinhar para alimentar, por um lado 

o projeto Sinergi@s (no sentido de angariação de fundos monetários para o mesmo, com a 

venda de bolos às funcionárias que trabalham no local da sede do projeto, por parte das crianças 

e jovens) e, por outro lado, o público do projeto. Ao procurar exercitar a capacidade de iniciativa, 

esta atividade procurou, também, estabelecer um contacto prático e contextualizado com noções 

básicas de medições de massa e volume, lecionadas na escola.  

  Esta atividade contou com duas sessões. Na primeira, uma vez que a estagiária 

observou que muitos dos alimentos ingeridos pelas crianças e jovens do grupo contêm 

frequentemente chocolate e são muito doces, acordou-se com o grupo cozinharem um doce, 

recorrendo a ingredientes um pouco mais saudáveis. Foi decidido com a participação dos/as 

jovens confecionarem um bolo de laranja. Metade do bolo foi vendido às pessoas que trabalham 

na sede do projeto (de outras valências) e a outra metade foi ingerido pelas crianças e jovens 

presentes. Para além disso, de forma a aproveitar de forma sustentável vários limões e peras 

que o projeto recebeu, foram confecionados: limonada (uma parte sendo vendida e outra bebida 

pelas crianças e jovens) e compal de pera (aproveitando os conhecimentos adquiridos pela 

estagiária e algumas das crianças e jovens num workshop dado por uma funcionária da sede do 

projeto, de uma outra valência). 

  Na segunda sessão, uma vez que o grupo de jovens insistiu bastante na confeção de 

um bolo de chocolate, acabou-se por se fazer um, de acordo com a receita escolhida. De forma 

semelhante à sessão anterior, metade do bolo foi vendida às técnicas e funcionárias que 

trabalham no local da sede do projeto, enquanto a outra foi consumida pelo grupo de crianças 

e jovens do projeto.  

 

4.1.2 Oficina “Expressão Artística” 

 Nesta oficina foram realizadas duas atividades: (i) “Karaoke The Voice”; (ii) “Espetáculo 

Sinergi@s tem Talento!”. A primeira atividade, como foi já referido, serviu para sensibilizar e 

motivar o público para o processo de intervenção. Assim, constatando que muitas crianças e 
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jovens, sempre que podiam, iam para a frente do computador e cantavam as músicas que mais 

gostavam, propôs-se a realização de um karaoke. Este, para além de uma atividade lúdica, pode 

constituir uma ferramenta de promoção da leitura (Gupta, 2006), o que pareceu útil dado se ter 

constatado algumas dificuldades por parte de algumas crianças nesta matéria.  

 Relativamente à segunda atividade teve-se em conta a perspetiva de Ander-Egg (2011) de 

que, no âmbito da Animação Sociocultural, um espetáculo artístico deve “servir para afirmar la 

memoria histórica de um pueblo, y para sensibilizar y conscientizar en torno a sus propios 

problemas, necesidades e intereses” (p. 327). Este espetáculo foi, assim, construído pelas 

crianças e jovens que propuseram que este fosse composto por várias atividades distintas, que 

refletiram o seu interesse pela cultura hip-hop, bastante valorizada em realidades urbanas mais 

marginalizadas, como é o caso dos bairros sociais. Convém destacar que a cultura do hip-hop se 

reveste de dimensões artísticas como a dança (breakdance), a música e a escrita (rap). Uma vez 

que o hip-hop é caracterizado por uma forte denúncia de fenómenos problemáticos que ocorrem, 

principalmente, nas cidades (como: violência urbana, violência policial, discriminação racial, 

desigualdade na distribuição da renda, falência da rede educacional, etc.) (Martins, 2013), este 

foi um instrumento considerado relevante para promover a aproximação a uma consciência crítica.

 Assim, os objetivos desta oficina são os que se encontram no Quadro 3.  

Quadro 3: Objetivos gerais e específicos da Oficina “Expressão Artística” 

Objetivos gerais Objetivos específicos 

Incentivar uma participação 

genuína 

 

Promover a expressão de opiniões 

Construir a iniciativa e a responsabilidade 

Fomentar a capacidade de tomar decisões e o compromisso 

com as mesmas 

Estimular relações interpessoais positivas  

Potenciar a participação dos familiares em atividades 

relacionadas com a criança/jovem de que é responsável 

Promover o empoderamento 

ao nível individual e 

comunitário 

Construir um sentido de confiança e a autonomia 

Desenvolver um controlo emocional e autoestima 

Impulsionar a criatividade e a reflexão crítica 

Respeitar a diversidade de género, étnica e racial* 

Incentivar uma consciência crítica das desigualdades sociais* 
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Karaoke The Voice 
 

Duração 2h 

Destinatários/as Crianças e jovens (grupos: primária e intermédio) 

Recursos humanos Estagiária, coordenadora, acompanhante, dinamizador comunitário e 

técnico de uma outra instituição 

Recursos materiais  

1 Computador + internet, cronómetro do telemóvel, 2 microfones, mesa de som, 2 colunas de 

som, cadeiras giratórias, cartão de apresentadora (com alguns dos pontos a abordar enquanto 

for apresentando o programa Karaoke The Voice), medalhas, troféu “microfone” (para oferecer 

ao grupo vencedor, feito pela estagiária com a reutilização de materiais).  
 

Descrição  

  Esta atividade contou com uma sessão. Começou com uma explicação de que a 

atividade iria consistia num concurso de karaoke, com um formato do programa de televisão 

The Voice. Recorrendo a uma certa teatralidade, para tornar a atividade mais entusiasmante 

para os/as participantes, a estagiária e os restantes elementos da equipa técnica “encarnaram” 

figuras públicas famosas – sendo a primeira uma apresentadora e as/os segundas/os foram o 

júri, constituído por cantoras/es profissionais.  

  Iniciando-se as “provas cegas” a estagiária teve de fazer a gestão de várias dimensões 

da atividade em simultâneo, uma vez que os/as técnicas foram elementos do júri, estando quase 

sempre de costas para o grupo de crianças/jovens pelo caráter da atividade. Assim, a estagiária 

ficou responsável por: chamar cada concorrente, selecionar a música que este/a pretendia 

cantar, limitar a duração da canção, procurar concorrente seguinte (de forma a evitar “tempos 

mortos”), gerir o comportamento do grupo (por se rirem em certas atuações, por se levantarem 

do sítio, falarem uns com os outros durante as atuações, etc.). 

 Após cada atuação das “provas cegas”, pelo menos um elemento do júri girava a cadeira 

e aquele(s) que o fizesse devia comentar a atuação de uma forma positiva e construtiva – tal 

como combinado com a equipa técnica previamente. Se só um elemento do júri girasse a 

cadeira, o/a participante ficaria na sua equipa. Caso houvesse mais do que um elemento do júri 

a virar a cadeira, seria o/a participante a escolher a equipa a que gostaria de pertencer. 

Formadas as equipas, com um número semelhante de membros, cada uma acordou em 
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conjunto a música pretendida para cantar em grupo. No final, antes das três atuações em grupo, 

comunicou-se ao público (composto pelas restantes crianças/jovens que não quiseram cantar) 

que deveriam decidir qual das três atuações em grupo deveria ser vencedora. O objetivo era 

cada pessoa votar e dizer um motivo pelo qual escolhia aquela equipa, incentivando a 

capacidade de reflexão e argumentação. 

 

Espetáculo: Sinergi@s tem talento! 
 

Duração Variável. As sessões não tinham uma duração fixa, procurando-se 

ajustar a mesma à concentração do grupo. Assim, houve sessões que 

contaram com 15 min, outras com 30 min ou 45 min, sendo que a 

maioria teve 1h a 1h 30 min 

Destinatários/as Crianças e jovens (grupos: primária e intermédio) e comunidade 

envolvente 

Recursos humanos Estagiária, acompanhante, coordenadora, dinamizador comunitário, 

técnico de uma outra instituição e professora de dança 

Recursos materiais  

Computador, 2 colunas e sistema de som, extensão elétrica; 2 microfones, quadro branco, 

canetas para escrever no mesmo, papel e caneta (para apontar, no final, a letra); estrutura de 

cartão que compõe o teatro de sombras, fantoches preparados pelas crianças, candeeiro; bola 

de futebol; patins; 7 copos de plástico, 2 bancos de madeira; 6 computadores do CID com 

internet, papel, canetas; mesas, cadeiras, cartolina, marcadores (para a elaboração de uma 

faixa a informar onde se encontrava a “Barraquinha Sinergi@s”, onde foram vendidos 

caleidoscópios e outros produtos feitos pelo público); papel de cenário, lápis de cera (para a 

criação de uma faixa para o espetáculo com o seu título: “Sinergi@s tem Talento!”). 
 

Descrição  

 De meados de Fevereiro a inícios de Abril, as crianças e jovens participaram ativamente 

nesta atividade. Realizaram-se inúmeras sessões para cada uma das atividades, pelo que, por 

economia de espaço, procuraremos resumir ao máximo o trabalho realizado. Sublinha-se, 

contudo, que foram realizadas as seguintes atividades, todas elas propostas pelo grupo (à 

exceção da criação do convite para o espetáculo e da feira inserida neste): (i) dança coreografada 

e breakdance (contando com 16 sessões, nas quais 3 foram coordenadas com a professora de 
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dança); (ii) música de rap (9 sessões, sendo que as duas primeiras foram organizadas em 

conjunto com o dinamizador comunitário); (iii) teatro de sombras (com 4 sessões); (iv) futebol 

freestyle (3 sessões, sendo de destacar a orientação do dinamizador comunitário e a sua 

participação nesta atuação); (v) patinagem (2 sessões); (vi) solo de música (3 sessões); (vii) 

batucando com copos (3 sessões, salientando-se a participação da acompanhante e da 

estagiária nesta atuação); (viii) convite para o espetáculo (1 sessão); (ix) demonstração do 

espetáculo (1 sessão, na qual se destaca a presença de um técnico de uma outra instituição 

que apoiou na montagem do sistema de som); (x) espetáculo (1 sessão, onde a presença da 

equipa técnica foi essencial, assim como a do técnico anteriormente referido, pelos mesmos 

motivos).  

 Relativamente à dança coreografada e ao breakdance, foram feitos dois grupos pelos/as 

participantes por afinidades: o primeiro principalmente com raparigas e dois rapazes e o 

segundo só com rapazes. As músicas foram escolhidas pelos/as participantes, discutindo-se até 

se chegar a um consenso – o único requisito era que o conteúdo da letra da música fosse 

adequado aos/às espectadores/as, levando-os/as a refletir sobre os conteúdos das letras que 

frequentemente ouvem. De forma a motivar o grupo e estimular a criatividade tiveram 

oportunidade de ver alguns vídeos de dança e de breakdance. Durante as várias sessões, 

procurou-se fomentar a autonomia do grupo de breakdance, deixando-os treinar sozinhos e 

acompanhando-os apenas em alguns momentos, devido ao estilo mais livre do breakdance, 

especialmente quando incorporando o freestyle. O grupo da dança teve mais apoio coreográfico 

por parte da estagiária, da acompanhante e de uma professora de dança. Alguns movimentos 

foram também sugeridos pelos/as participantes. No final de cada sessão, ambos os grupos 

partilhavam o que tinham treinado (exceto quando faltavam elementos do grupo de breakdance 

e, consequentemente, não havia ensaio), a fim de se comprometerem mais com a atividade e 

treinarem a exposição a terceiros. Em duas sessões, no seu final, os elementos do grupo de 

dança foram convidados a avaliar de forma construtiva cada elemento do grupo de breakdance 

e a sua coreografia, sendo que o grupo de breakdance fez o reverso a propósito do grupo de 

dança.  

  No que diz respeito à música de rap, esta iniciativa dos/as jovens foi articulada com um 

desafio do Programa Escolhas solicitado ao dinamizador comunitário, para falar sobre a 

discriminação. Para além disso, procurou-se reforçar a importância da música ao denunciar 

situações de injustiça social, mas também por poder contribuir para alertar, informar, refletir e, 
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possivelmente, conscientizar aqueles/as que a ouvem. Por este motivo, chamou-se a atenção 

para a importância da música que iriam criar para o público que a iria ouvir. Para a criação da 

letra foram apontadas as ideias propostas pelo grupo, como por exemplo sobre os tipos de 

discriminação identificados pelo mesmo, designadamente: raça, onde moram (referindo 

especificamente o bairro), deficiência (física ou mental), aspeto físico (gordo/magro, 

bonito/feio), orientação sexual, género, poderio económico. Embora a estagiária e o dinamizador 

comunitário tenham ajudado na construção da letra, esta foi um processo coletivo no qual a 

participação das crianças e jovens foi essencial (para ver o resultado final, consultar o Apêndice 

8.14). Numa outra sessão, levando a música preparada pela estagiária e dinamizador 

comunitário (combinando alguns beats, através de um programa de música específico), os 

elementos que pretendiam cantar a música de rap puderam treinar. Os restantes elementos, 

fizeram parte de um júri, juntamente com a acompanhante e estagiária. Este tinha como 

responsabilidade apontar as quadras que achavam que cada intérprete cantava melhor para, 

posteriormente, em discussão circular serem decididos os diferentes elementos que cantariam 

cada uma das quadras. Após a definição das pessoas que expressaram vontade de cantar no 

dia do espetáculo, estas tiveram seis sessões para ensaiarem.  

  O teatro de sombras (decorrente da atividade “Sombras”, da Oficina “Brincar com a 

Ciência”), foi uma atividade que era suposto integrar no espetáculo, pelo facto de o grupo 

expressar vontade para tal. Contudo, como na altura dos ensaios finais houve muitos/as 

participantes a faltar, os ensaios foram cancelados e, consequentemente, não foi possível a sua 

concretização no espetáculo. Apesar disso, esta atividade permitiu, numa fase inicial, improvisar 

estórias (em grupos de dois ou três elementos, recorrendo aos fantoches criados). Nestes 

improvisos, em que se sublinha a criatividade que muitos/as apresentaram, foi percetível a 

reprodução de alguns estereótipos de género. Assim, de forma a contribuir para uma reflexão 

sobre os papéis tipicamente atribuídos aos sexos feminino e masculino e no sentido da 

desconstrução de alguns destes estereótipos, convidou-se as crianças a criarem um bilhete de 

identidade da sua personagem. Neste B.I., para além do habitual nome e idade, constaram: a 

profissão (se a criança entendesse que a personagem a tinha); virtudes e defeitos; sonhos e 

outros aspetos que as crianças considerassem relevantes. Seguidamente, cada criança foi 

convidada a partilhar, com o restante grupo, aquilo que imaginou para a sua personagem. 

Finalmente, fazendo um apanhado das ideias apresentadas pelas várias crianças sobre as suas 
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personagens e as suas características, foi criada uma estória envolvendo todas as personagens, 

tendo por base os improvisos realizados.  

  Na atividade futebol freestyle (passes de bola), os/as participantes desta atividade 

começaram por escolher a música para a mesma. Em seguida, experimentaram “brincar” com 

a bola de forma individual e passando-a aos restantes elementos do grupo, de forma a explorar 

quais as facilidades de cada um/a e quais os “truques” que cada um/a é capaz de fazer. 

Estabeleceu-se as posições onde cada um/a ficaria no espetáculo, ordem de entrada e o que 

cada um/a iria fazer. Nas sessões seguintes ensaiaram, tendo por base o estabelecido na sessão 

anterior.  

  Uma vez que dois elementos demonstraram um grande interesse em fazer patinagem, 

foi criada uma pequena coreografia em patins (com o apoio de uma criança) e posteriormente 

ensaiada. Na primeira sessão foi escolhida a música que iria acompanhar esta atuação, pelas 

respetivas pessoas deste grupo. Na sessão seguinte, uma das pessoas desistiu, mantendo-se 

os ensaios com uma só criança, dado esta pretender manter a sua atuação, ainda que individual.  

  No decorrer da música de rap, uma jovem que inicialmente tinha muita vergonha em 

cantar em público, expressou uma grande vontade em o fazer. Com incentivos por parte da 

estagiária, acompanhante e até mesmo de alguns e algumas participantes, resolveu cantar um 

solo de uma música, por ela escolhida.  

  A atividade batucando com copos baseou-se num ritmo de percussão com copos, que 

a acompanhante tinha ensinado previamente ao grupo, noutro contexto que não o do espetáculo. 

Contudo, uma jovem propôs a apresentação deste número e o grupo concordou, pelo que se 

estabeleceu quem queria participar, quais as posições que ocupariam e de que forma esta 

atuação iria decorrer. Seguidamente, procederam-se aos respetivos ensaios. 

 Como já foi referido, as crianças e jovens do público têm muita dificuldade na utilização 

de ferramentas informáticas (como o Word, PowerPoint, etc.). Assim, aproveitou-se o momento 

da elaboração do convite para o espetáculo, que pretendia implicar o grupo em todas as fases 

da preparação do evento, para desenvolver estas competências de forma contextualizada. Neste 

sentido, foi pedido que se reunissem em grupos de 2 a 3 pessoas para ocuparem os 6 

computadores disponíveis. Sabendo que as informações importantes a passar eram o dia, hora 

e localização do espetáculo, deu-se total criatividade ao grupo para a criação do convite. Em 

seguida, foi pedido ao grupo da primária para avaliarem os 6 convites realizados, mantendo-se 

o anonimato dos seus/suas autores/as (de forma a tentar que a votação fosse o mais imparcial 
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possível). Foram depois contados os votos e houve um empate, tendo-se, em grupo, escolhido 

o convite final pelo texto que continha. Estes convites foram posteriormente distribuídos para a 

demonstração e para o espetáculo, não só pelas crianças e jovens, (junto das suas famílias e 

vizinhança), mas também pelo projeto Sinergi@s (aos seus parceiros). Posteriormente, 

aproveitou-se elementos dos convites realizados por todos os grupos para a criação de um cartaz 

que pretendia divulgar a demonstração e o espetáculo. Este foi exposto na sede do projeto 

Sinergi@s, na sede da associação cultural, desportiva e recreativa do bairro, cafés próximos e 

foi, ainda, divulgado online, via facebook.  

  Antes das atuações em público o grupo decidiu que roupa todos os elementos iriam 

usar, procurando alguma homogeneidade tendo em conta aquilo que todos/as dispõem – não 

se pretendia que gastassem dinheiro em nada. Foi também estabelecido: a ordem de cada 

atuação, onde as crianças e jovens deveriam aguardar pela sua atuação, de que forma deveriam 

entrar, entre outros pormenores. Convém notar que todos/as os/as jovens acabaram por estar 

implicados no espetáculo de forma voluntária, cada um/a à sua forma. Por exemplo, um jovem 

que não costuma participar em atividades do projeto, revelou disposição para ser responsável e 

gestor do som do espetáculo (foi ele que colocou no tempo certo quando a música devia 

começar, etc.), quando incentivado pela estagiária neste sentido.  

  Antes do espetáculo propriamente dito, apresentou-se uma pequena demonstração do 

mesmo, contando apenas com a dança e com a música de rap e tendo a estagiária como 

apresentadora. Esta foi também uma sugestão dos/as participantes, uma vez que, naquela 

altura, encontrava-se um palco no bairro, pertencente à sede da associação cultural, desportiva 

e recreativa do mesmo. Aproveitou-se este momento para estimular um contacto com a 

comunidade (familiares, inclusive), dando a conhecer à mesma o trabalho que tinha vindo a ser 

desenvolvido com as crianças e jovens do projeto. Para além disso, foi uma forma de promover 

o espetáculo que iria decorrer daí a uns dias.  

  Finalmente, esta atividade culminou com a realização do espetáculo “Sinergi@s tem 

Talento!” onde, com uma apresentação feita pela estagiária antes e após cada atuação, se deu 

a seguinte ordem de atuações: breakdance, dança (com 3 músicas diferentes), música de rap, 

solo, futebol freestyle (passes de bola), patinagem e batucando com copos. De notar que 

também neste dia foi realizada uma pequena feira, onde puderam ser vendidos os 

caleidoscópios construídos, assim como outros produtos feitos pelas crianças e jovens. 
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Estiveram presentes familiares do público, técnicas, funcionárias e utentes da sede do projeto e 

representantes de algumas instituições parceiras do projeto Sinergi@s. 

 

4.1.3 Oficina “Jogos”  

  Esta oficina foi constituída pelas atividades “Torneio de jogos” (onde se recorreu a alguns 

jogos tradicionais e foram usados e/ou adaptados outros) e “Treinos de futsal”, que tiveram como 

base a competição. Na situação do “Torneio de Jogos” (fase de sensibilização/motivação), a 

competição foi utilizada como estratégia para motivar o público pois, como já referido por Sarrouy 

(2017), esta parece proporcionar “um ambiente ao qual eles [crianças e jovens] estão habituados 

porque também existe no quotidiano das ruas e até das famílias. Estes jovens parecem adorar a 

competição” (p. 108). Sendo a competição tão valorizada pelo público, tornou-se relevante que 

esta se concretizasse através de relações interpessoais positivas, aprendendo a ganhar e a perder.  

  A segunda atividade resultou da expressão direta (na avaliação diagnóstica de interesses, 

na avaliação contínua e em conversas informais) de uma grande vontade de serem realizados 

jogos de futebol, o que pressupõe também a competição. Tendo em conta as propostas do público, 

estava previsto a ocorrência de jogos entre a equipa que foi constituída no projeto Sinergi@s e a 

de duas outras instituições. Contudo, por inúmeros imprevistos, tal acabou por não ser possível. 

Apesar disso, nota-se que esta atividade deu início à criação de equipa e de treinos que se irão 

concretizar futuramente como foi salientado na entrevista semiestruturada à acompanhante: “[...] 

seguimento à atividade, porque nós vamos fazer esse jogo, essa competição vai existir, porque tu 

começaste-a” (cf. Apêndice 8.12). 

  Apesar de terem sido usados jogos em atividades de outras oficinas, esta oficina 

concentrou-se na técnica do jogo (desportivo e não desportivo) para a realização de atividades 

lúdicas que, segundo Ander-Egg (2011), devem ser: (i) formativas (procurando o desenvolvimento 

pessoal); (ii) participativas (estimulando a iniciativa e a atividade pessoal e coletiva); (iii) festivas 

(visando a alegria de quem as realiza). Tendo em consideração estes aspetos, os objetivos desta 

oficina foram os que se apresentam no Quadro 4.  
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Quadro 4: Objetivos gerais e específicos da Oficina “Jogos” 

 

Torneio de jogos  
 

Duração 1h 30min 

Destinatários/as Crianças e jovens (grupos: primária e intermédio) 

Recursos humanos Estagiária e acompanhante 

Recursos materiais  

Bola ao arco: 12 bolas (6 vermelhas e 6 azuis), arco; enigmas: 8 pares de enigmas, com cada 

enigma impresso numa folha A4, 8 envelopes, 6 paus; bowling: 1 bola, 10 pinos; jogo da 

memória gigante e 2 puzzles gigantes: 8 pares de figuras (cada figura numa folha A4), fotografia 

em A3, cartolina, cola, papel de encapar, x-ato; jogo da pinhata (construída pelas crianças e 

jovens com a acompanhante): venda, pau, cronómetro, chocolates, rebuçados. 

Nota: O jogo da memória e os puzzles foram construídos pela estagiária e com o apoio de 

algumas crianças e jovens, com o intuito de mostrar o potencial que todos/as têm para criar – 

neste caso, por exemplo, jogos personalizados (utilizaram-se fotografias do público e enfeitaram-

se as mesmas com motivos de Carnaval, dado ser esta época).  
 

Descrição  

  Esta atividade contou com uma única sessão. Iniciou-se com a escolha, pela estagiária, 

de duas crianças com a menor idade que foram designadas as capitãs de equipa, de forma a 

valorizá-las e a dar-lhes poder perante as/os mais velhas/os. Cada uma delas escolheu os 

elementos que formariam a sua equipa, formando-se assim duas equipas. Tiveram também a 

Objetivos gerais Objetivos específicos 

Incentivar uma participação 

genuína 

 

Promover a expressão de opiniões 

Construir a iniciativa e a responsabilidade 

Fomentar a capacidade de tomar decisões e o compromisso 

com as mesmas 

Estimular relações interpessoais positivas  

Promover o empoderamento 

ao nível individual e 

comunitário 

Construir um sentido de confiança e a autonomia 

Desenvolver um controlo emocional e autoestima 

Respeitar a diversidade de género, étnica e racial* 
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função de, por exemplo, determinar qual dos elementos da sua equipa retirava um cartão dos 

enigmas e qual a ordem das pessoas que jogaria ao jogo da pinhata. 

  Escolheram-se jogos que procuravam desenvolver diferentes competências (como: 

físicas, de raciocínio, de memória, de consciência espacial, etc.), de forma a valorizar-se e 

abranger as diferentes capacidades das várias crianças e jovens. Assim, jogaram-se os seguintes 

jogos: bola ao arco; enigmas; bowling; jogo da memória gigante; puzzle gigante em grupo; jogo 

da pinhata. Apesar do objetivo da competição (a cada equipa eram atribuídos pontos consoante 

os jogos que ganhavam, sendo que a equipa vencedora foi aquela que conseguiu concluir o 

torneio com mais pontos), pretendeu-se que os jogos promovessem a colaboração dentro da 

equipa. Esta conseguiu-se da seguinte forma: no jogo dos enigmas proporcionou-se a discussão 

entre pares; no jogo da memória e puzzle, foi necessária a comunicação e interação entre 

elementos da mesma equipa no sentido da construção de uma tarefa coletiva; no jogo da 

pinhata, ainda que fosse uma só pessoa a procurar a pinhata num dado momento, esta teve 

que ouvir e seguir as indicações dadas pelos elementos da sua equipa, que eram fulcrais para 

a execução do jogo. 

 

Treinos de futsal 
 

Duração 1h 45min 

Destinatários/as Crianças e jovens (grupo intermédio) 

Recursos humanos Estagiária e dinamizador comunitário 

Recursos materiais  

Bola de futebol, bola de vólei, mesas, apitos. 
 

Descrição  

 Esta atividade contou com três sessões. Antes de estas acontecerem, a estagiária 

conversou com o dinamizador comunitário enquanto jogador sénior de futsal e enquanto técnico 

que já tinha promovido alguns treinos de futebol no projeto – motivo pelo qual concordaram que 

este seria o treinador. Importa, ainda, realçar, que esta escolha teve em conta o facto de o 

dinamizador comunitário ser do bairro e ser altamente respeitado grupo, pois como defende 

Sarroy (2017) “[um técnico que] vem de uma comunidade popular. Tem a mesma cor de pele 

que os alunos, é imponente fisicamente, faz-se compreender e respeitar” (p. 108). Assim, foram 
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definidas algumas estratégias em conjunto, procurando estabelecer um paralelo entre os treinos 

e a sociedade (Galatti, Ferreira, Silva & Paes, 2008), tais como, promover um espírito de equipa 

e a capacidade de diálogo. Foi escolhida a capitã e decidiu-se analisar ao longo dos treinos quem 

teria a atitude adequada para se tornar sub-capitão/ã.  

  Na primeira sessão, a dupla (estagiária e dinamizador comunitário) apresentou a 

atividade ao grupo (nomeadamente os dois jogos planeados e as t-shirts que seriam feitas, tendo 

apontado o nome e número que cada um gostaria de ter na sua) e quem gostaria de integrar a 

equipa comprometendo-se a participar nos treinos e nos jogos. Em seguida, o treinador informou 

o grupo de algumas regras de futsal que desconheciam. Partiu-se então para o aquecimento 

(utilizando o futevólei em equipas de dois contra dois) e, seguidamente, treinou-se o jogo, só 

contando golo se a bola tivesse passado por todos/as os/as colegas de equipa, de modo a 

promover um jogo de equipa. 

 A segunda sessão foi realizada no ringue do bairro. A atividade começou com um 

pequeno aquecimento que consistiu em cada jogador/a rematar à baliza com o pé com o qual 

se sentia menos à vontade para o fazer. Seguidamente, cada jogador/a deveria tentar rematar 

à baliza, tendo um/a outro/a jogador/a à sua frente, forçando o/a outro/a a fintá-lo/a. Em 

seguida, era suposto ter sido feito um jogo, mas tal não foi possível por uma situação 

extremamente violenta e de conflito que surgiu entre dois participantes. Por este mesmo motivo, 

não foi possível passar o inquérito por questionário para avaliação da atividade. 

 Na terceira e última sessão, iniciou-se o jogo, sendo obrigatório, uma vez mais, passar 

por todos/as os/as colegas de equipa para contar golo. Tendo em conta a fraca presença de 

participantes tanto a estagiária como o dinamizador comunitário entraram no jogo de futsal. É 

ainda de notar que não foi possível passar o inquérito por questionário, novamente, por uma 

outra situação de agressão que ocorreu neste dia, após a finalização da atividade. 

 

4.1.4 Oficina “Consciência de si e do mundo” 

 A Oficina “Consciência de si e do mundo” é constituída pelo módulo “Como cuidar da 

nossa Terra?” (constituído pelas atividades: “Pensa global, age local!”, “DIY Recipientes de 

Reciclagem” e “Mural”) e pela atividade “Fotografar para (nos) conhecer melhor”.  

 Estas atividades foram organizadas de uma forma a incentivar a práxis, procurando a 

reflexão e ação sobre o mundo, visando a sua transformação social (Freire, 1979, 2002, 2003). 

Assim, o módulo concentrou-se na “importância da conscientização ambiental em suas diversas 
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ramificações para que as gerações presentes e futuras tenham equilíbrio ambiental mediante 

ações sustentáveis” (Reis, Semêdo & Gomes, 2012, p. 48). Neste sentido, procurou-se que as 

atividades promovessem uma maior compreensão sobre certos fenómenos (nomeadamente as 

mudanças climáticas e um consumo responsável, que passe pela redução, reutilização e 

reciclagem de materiais), uma reflexão sobre os mesmos e uma possível atuação (que culminou 

com a criação de um mural sobre algumas preocupações ambientais das crianças e jovens e a 

integração da reciclagem no projeto, através da criação de recipientes para o efeito).  

 A atividade “Fotografar para (nos) conhecer melhor” focou-se na vivência dos/as jovens 

nos seus bairros, procurando incentivar a compreensão e reflexão sobre preocupações, 

necessidades e aspetos positivos nos seus locais de habitação. Os resultados obtidos, através de 

fotografias e frases que expressavam as visões dos/as jovens, foram expostos num local público 

próximo dos seus bairros, procurando, por um lado devolver as fotografias às pessoas da 

comunidade como agradecimento (Wang, 2006), e por outro dar a conhecer as vozes dos/as 

jovens sobre “Crescer no Bairro” (título da exposição) a públicos diversos. 

 Desta forma, os objetivos desenhados para esta oficina são os que se encontram no 

Quadro 5.  

Quadro 5: Objetivos gerais e específicos da Oficina “Consciência de si e do mundo” 

 

Objetivos gerais Objetivos específicos 

Incentivar uma participação 

genuína 

 

Promover a expressão de opiniões 

Construir a iniciativa e a responsabilidade 

Fomentar a capacidade de tomar decisões e o compromisso 

com as mesmas 

Estimular relações interpessoais positivas  

Promover o empoderamento 

ao nível individual e 

comunitário 

Construir um sentido de confiança e a autonomia 

Desenvolver um controlo emocional e autoestima 

Impulsionar a criatividade e a reflexão crítica 

Respeitar a diversidade de género, étnica e racial* 

Incentivar uma consciência crítica das desigualdades sociais* 

Favorecer o desenvolvimento 

sustentável* 

Fomentar um consumo responsável 

Sensibilizar para as mudanças climáticas 



 

 

93 

� Módulo “Como cuidar da nossa Terra?” 

Pensa global, age local! 
 

Duração 1h 30 min 

Destinatários/as Crianças e jovens (grupo intermédio) 

Recursos humanos Estagiária e acompanhante  

Recursos materiais  

Excertos do documentário Before the Flood escolhidos e arranjados pela estagiária, computador, 

projetor, 3 smartphones + internet. 
 

Descrição  

  Esta atividade contou com uma sessão. Inicialmente o grupo teve a oportunidade de 

visualizar excertos do documentário Before the Flood, que foram selecionados pela estagiária, 

de forma a ter uma duração de cerca de 18 minutos. O documentário foi escolhido por 

apresentar as mudanças climáticas, explicando o que estas são e os seus impactos, com 

argumentos científicos apresentados de forma simples. Para além disso, aborda algumas 

questões políticas envolvidas e possíveis soluções para combater este fenómeno. De acordo com 

Schreiner, Henriksen e Hansen (2005), os pontos referidos são essenciais a ter em conta numa 

educação que promova o empoderamento da juventude, no sentido de atuar contra as 

mudanças climáticas.  

  Em seguida, foi realizada uma discussão acerca do documentário, estimulando a 

reflexão dos temas levantados pelo mesmo. Posteriormente, constituíram-se três grupos para a 

realização de uma competição (pelos motivos já acima apresentados na oficina anterior), que 

tinha como objetivo favorecer a reflexão e possibilitar aprendizagens sobre as questões 

apresentadas no documentário. Tendo em conta que as aprendizagens da geração millennial 

(geração do público) são segundo Nikirk (2012) facilitadas pela integração de tecnologia na 

atividade, pelo facto de sempre terem tido tecnologia integrada nas suas vidas, recorreu-se ao 

kahoot. Este é uma ferramenta online que possibilita a criação de jogos. Assim, a estagiária criou 

um quiz com várias questões múltiplas, sobre os assuntos discutidos no documentário, às quais 

os grupos foram respondendo através dos seus smartphones.  
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Mural 
 

Duração 1h/1h 30min 

Destinatários/as Crianças e jovens  

Recursos humanos Estagiária e acompanhante  

Recursos materiais  

Apresentação de Powerpoint com algumas esculturas do artista de rua português Bordalo II, 

computador, 4 folhas A3, lápis de cor, canetas.  
 

Descrição  

  Esta atividade contou com quatro sessões. Na primeira sessão criaram-se três grupos e 

em seguida, remetendo para a atividade anterior, foi dado um exemplo de reutilização do lixo 

em forma de arte, pelo artista de rua Bordalo II. Tal pretendia motivar cada grupo a refletir sobre 

a questão “O que podemos fazer para cuidar da nossa Terra?”, pensando especificamente no 

que é possível fazer na sua casa, escola, projeto Sinergi@s, sociedade. Cada grupo tinha a 

possibilidade de apresentar a sua resposta sob a forma de um cartaz (que posteriormente 

passaria a estar representado num mural), recorrendo a frases, desenhos, ou o que 

entendessem. Nesta sessão discutiu-se, posteriormente, o que poderia ser concretizado no 

Projeto Sinergi@s, tendo-se chegado à conclusão que se poderia passar a reciclar, pelo que se 

criariam os recipientes para esse efeito, posteriormente.  

  De forma a implicar a comunidade na qual o projeto Sinergi@s se encontra, a segunda 

sessão contou com a participação das técnicas, funcionárias/os e alguns/mas utentes da sede 

do projeto, que pontuaram um dos três cartazes que mais gostaram. Os votos foram contados 

e os resultados foram comunicados aos elementos que se encontravam no projeto naquele 

momento. Em discussão, o grupo foi questionado sobre a possibilidade de se aproveitar um 

elemento de cada cartaz para o mural, de forma a obter as contribuições de todos os grupos, 

ao que os elementos presentes concordaram. Decidiram em conjunto que elementos seriam 

usados de cada cartaz para o mural. 

  Na terceira sessão iniciou-se o mural e na quarta sessão este foi concluído.  

 

DIY Recipientes de reciclagem 
 

Duração 1h  
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Destinatários/as Crianças e jovens (grupos: primária e intermédio) 

Recursos humanos Estagiária  

Recursos materiais  

4 Caixotes de cartão, tintas (preta, amarela, verde, azul e branca), cola branca, pincéis.  
 

Descrição  

  Esta atividade teve três sessões. Na primeira, tendo em conta a decisão de reciclar no 

projeto, o grupo foi questionado sobre a importância da reciclagem. Havendo algumas dúvidas 

nas respostas, a estagiária esclareceu que este processo é importante para cuidar do nosso 

ambiente pois permite transformar objetos que não seriam aproveitados (resíduos) em novos 

produtos. Assim, de forma a colocar em prática um consumo responsável, as crianças e jovens 

reutilizaram cartões existentes na sede do projeto. Na primeira sessão iniciaram a pintura de 

três recipientes de reciclagem (de papel/cartão, plástico/metal e vidro) e um outro para o lixo 

orgânico, com as cores a que estes são normalmente associados.  

  Ainda nesta sessão, foi realizado o “jogo da reciclagem” com as crianças mais novas, 

de forma a distinguirem os diferentes materiais e, consequentemente, saberem em que balde 

os deviam colocar. Para isso, as crianças fizeram corresponder diversos objetos aos recipientes 

adequados de reciclagem (papel, plástico ou vidro). 

  Para a conclusão dos recipientes foram necessárias mais duas sessões. Após estas, 

colocaram-se os vários recipientes, juntamente com o mural, numa sala do projeto Sinergi@s. 

Neste momento, ficou também decidido em grupo que todos os dias, após o lanche, duas 

crianças e/ou jovens seriam responsáveis para tratar da reciclagem do lixo. 

 

 

Fotografar para (nos) conhecermos melhor 
 

Duração 1h a 1h 30min  

Destinatários/as Crianças e jovens (grupos: primária e grupo intermédio) 

Recursos humanos Estagiária e acompanhante  

Recursos materiais  

Computador, telemóveis com máquina fotográfica de cada criança e jovem, expositores, tinta 

branca, marcador preto, lixa, alicate, fio de pesca, tesoura, fotografias impressas.  
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Descrição  

 Esta atividade contou com quatro sessões com o público do grupo intermédio. Na 

primeira, começou-se por explicar que se pretendia que as crianças e jovens retratassem a sua 

perspetiva da vida no bairro, fotografando o que mais e menos gostavam, com os seus 

telemóveis. A utilização deste instrumento pretendeu torná-las/os conscientes dos seus 

recursos, tal como proposto pelas autoras Guariso, Paloma, Arias, Garrido e García-Ramírez 

(2016). Posteriormente, foram informadas/os que as fotografias seriam expostas, tal como 

acordado com o grupo, previamente, numa estação de metro do Porto. Foram explicadas as 

questões éticas ao tirar fotografias a outras pessoas (Wang & Burris, 1997; Wang, 2006) e, 

seguidamente, a estagiária acompanhou o grupo para fotografar as proximidades do projeto 

Sinergi@s. No final da atividade, o grupo foi alertado para a possibilidade de tirar fotografias 

noutros locais que considerassem relevantes. Na sessão seguinte podiam trazer seis fotografias, 

no máximo, que tivessem escolhido. Sugeriu-se que estas tivessem um título, uma legenda, um 

poema, uma palavra, um texto, etc., no sentido de facilitar a “leitura” da fotografia a quem as 

visse.  

  Constatando a dificuldade de compromisso do grupo com a tarefa proposta, na segunda 

sessão a estagiária esteve com uma parte do grupo de jovens a tirar mais fotografias pelo bairro. 

  Na terceira sessão, procurou-se uma reflexão sobre as fotografias já tiradas e que 

continham uma legenda. Nesta sessão, alguns dos elementos que tinham tirado fotos tiveram 

apoio para criar uma legenda, devido às muitas dificuldades em concretizar esta tarefa.  

  Entre a terceira e a quarta sessão decorreu a preparação dos expositores. Embora 

algumas das crianças tenham colaborado, num dado momento, grande parte do trabalho ficou 

a cargo da estagiária e da equipa técnica, uma vez que o prazo para terminar era curto. Foram 

estas que foram montar a exposição (cf. alguns dos resultados expostos no Apêndice 8.15.1) no 

local, inclusive. Destaca-se um pequeno livro que se deixou no final da exposição de forma a que 

quem a visitasse pudesse deixar a sua apreciação (cf. comentários deixados no Apêndice 

8.15.2).  

  Na quarta sessão, levou-se o grupo de crianças e jovens (grupos da primária e 

intermédio) que se encontravam no Projeto Sinergi@s, e que tinham a autorização escrita por 

parte dos/as encarregados/as de educação, a visitar a exposição de fotografia na estação de 

metro do Estádio do Dragão.  
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4.1.5 Atividades fora do contexto de estágio 

 Foram realizadas atividades extra que procuraram expor o projeto de estágio, 

apresentando: o plano de atividades (na Unidade Curricular de Projeto Seminário I, da Licenciatura 

em Educação da Universidade do Minho) e as atividades realizadas no âmbito da “Oficina Brincar 

com Ciência”. Estas últimas foram dadas a conhecer através de: (i) uma comunicação oral no 

Seminário de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária no Instituto de Educação da 

Universidade do Minho (no dia 23 de maio de 2018); (ii) um poster no congresso SciComPT 2018 

com o tema “Ciência: Aberta à Sociedade. Participação e Inclusão em Comunicação de Ciência”, 

em Figueira de Castelo Rodrigo (nos dias 10 e 11 de outubro de 2018); (iii) um vídeo (concebido 

com o generoso apoio da Dra. Fátima Lima) no encontro regional de Educação Permanente 

“Saberes em Festa” (nos 9 e 10 de novembro de 2018).  

 

 Fase da avaliação final 

 A avaliação final pressupõe uma consideração acerca dos resultados (desejáveis e, 

eventualmente, menos desejáveis) produzidos pelo projeto de intervenção, analisando-se, 

nomeadamente, os objetivos alcançados (Ander-Egg, 2011; Guerra, 2002; Minayo, 2009). Uma 

avaliação de projetos de intervenção social envolve, por exemplo, uma análise aos seguintes 

fatores: (i) eficiência (relativamente à utilização de recursos financeiros, materiais e humanos em 

relação às atividades); (ii) eficácia (das ações realizadas e os resultados obtidos); (iii) efetividade 

(das mudanças incorporadas pelos/as participantes); (iv) impacto (grau de influência e 

propagação do projeto/programa); (v) sustentabilidade (padrões sustentáveis de desenvolvimento, 

nomeadamente ao nível ambiental, económico e social) (Assis, Njaine, Minayo & Santos, 2005; 

Minayo, 2011). No contexto deste estágio seria impossível ter em conta todos estes fatores de 

avaliação. A análise da efetividade, impacto e sustentabilidade pressupõem uma avaliação após 

“um intervalo de tempo de, por exemplo, um ano a dois, depois de concluída determinada 

intervenção, para se observar, dimensionar e compreender os efeitos que provocou” (Minayo, 

2011, p. 7). Assim, centrar-nos-emos exclusivamente na eficiência e da eficácia do presente 

projeto de intervenção. Para tal, abordaremos em primeiro lugar os recursos mobilizados, a fim 

de permitir chegar a uma análise da eficiência, e passaremos, seguidamente, a uma análise e 

discussão dos resultados, em relação com a eficácia do projeto implementado.  
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4.2.1 Recursos mobilizados 

 O pedagogo e educador José Pacheco, por várias vezes, disse que “um formador não 

ensina aquilo que diz, transmite aquilo que é” (Szpacenkopf, 2016). Esta frase serviu de lema ao 

longo de todo o desenrolar do estágio. Neste sentido, a escolha dos recursos usados, a forma 

como foram mobilizados e como as atividades foram implementadas tiveram subjacente a ideia 

de afigurar-se, por um lado, como modelos de aprendizagem para as crianças e jovens e, ao 

mesmo tempo, promover a interação com a comunidade. 

 Os recursos materiais necessários obtiveram-se, essencialmente, através da reutilização 

e do empréstimo de materiais, só se comprando materiais quando estritamente necessário. A 

reutilização foi realizada através de materiais existentes no projeto, em casas das crianças e jovens 

e dos/as técnicos/as, concretizando o objetivo específico, do desenvolvimento sustentável, de 

consumir responsavelmente (exemplo desta prática são os inúmeros materiais utilizados para as 

atividades “Construção de instrumentos musicais” e “Cozinhar para alimentar”). O empréstimo 

de materiais foi feito por diferentes instituições (uma escola, uma instituição, a sede do projeto e 

o STOL), através de contactos anteriormente estabelecidas pelo projeto Sinergi@s e pela 

estagiária, praticando-se relações de solidariedade entre redes. Alguns exemplos de materiais 

emprestados são: material para o “Torneio de Jogos”; microfones, colunas e sistema de som para 

o “Karaoke The Voice” e “Espetáculo Sinergi@s tem Talento!”; expositor e transporte para o local 

da exposição da atividade “Fotografar para (nos) conhecer melhor”.  

 Os recursos humanos foram também variados, tendo-se recorrido: (i) às competências 

dos/as técnico/as (o monitor CID apoiou numa atividade que lidava com informática), do 

dinamizador comunitário (foi o treinador nos jogos de futebol, uma vez que é jogador sénior de 

futsal, e apoiou na música de rap, dado ter gosto para rimar) e de uma técnica externa (apoiou na 

dança dada essa ser a sua formação); (ii) à participação de técnicas, funcionárias e utentes de 

outras valências existentes na sede do projeto (votando na atividade “Mural” e sendo o público-

alvo da venda de bolos da atividade “Cozinhar para alimentar”); (iii) ao contacto com o presidente 

da sede da associação cultural, desportiva e recreativa do bairro (no sentido de ceder um palco 

que se encontrava neste, de forma às/aos jovens poderem fazer uma pequena “demonstração do 

espetáculo Sinergi@s tem Talento!”); (iv) ao contacto com a metro do Porto, especificamente com 

a responsável pelo Gabinete de Comunicação (no sentido da utilização de um espaço próximo da 

comunidade, facilitando assim o envolvimento da mesma); (v) ao contacto com uma empresa de 
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estampagem (para a confeção de t-shirts para as/os jovens utilizarem nos treinos de futebol e nos 

jogos que se viessem a realizar entre a equipa Sinergi@s e outra(s). 

 Os recursos físicos utilizados foram: (i) as duas salas que pertenciam ao projeto Sinergi@s, 

a biblioteca, o polivalente e o espaço exterior da sede do projeto; (ii) o palco da sede da associação 

cultural, desportiva e recreativa do bairro; (iii) o ringue do bairro e outros espaços exteriores do 

mesmo; (iv) estação de metro do Estádio do Dragão.  

 

4.2.2 Análise e discussão dos resultados 

 O conceito de resultados é geralmente associado ao contexto da avaliação final e é neste 

sentido que será utilizado. Isto não significa, contudo, que não existam efeitos desde a fase de 

diagnóstico (Ander-Egg, 2011; Minayo, 2011). Tal é visível, por exemplo, na avaliação contínua 

(apresentada neste relatório a seguir à descrição das atividades), onde se procurou evidenciar os 

efeitos previsíveis e imprevisíveis e se os objetivos estavam a ser adequadamente conduzidos 

(Guerra, 2002).  

 É de salientar que uma dada avaliação de resultados se refere ao que foi possível 

perspetivar num dado momento no tempo. A complexidade dos processos sociais, e o caráter 

provisório dos mesmos, faz com que não seja possível medir todas as mudanças provocadas por 

uma dada intervenção, até porque algumas podem só se manifestar mais tarde (Minayo, 2011).  

 Tendo todos estes aspetos por base, este tópico incidir-se-á sobre os resultados percetíveis 

após a conclusão do estágio. Procurar-se-á mostrar quais foram considerados os pontos positivos, 

desafiantes e eventuais modificações no projeto, e possíveis sugestões para o futuro (Assis, Njaine, 

Minayo & Santos, 2005, p. 222). Para tal, estes resultados serão analisados e discutidos à luz dos 

três objetivos gerais e da finalidade desenhadas neste projeto. 

 

� Objetivo geral: incentivar uma participação genuína 

 Relativamente a este objetivo geral é de salientar que tomamos como referência para uma 

análise inicial o esquema de Shier (2001) – cf. Figura 8, Apêndice 8.8. Consideramos que a nossa 

atuação se situa entre os níveis quatro e cinco (de um total de cinco) do seu esquema, uma vez 

que procurámos implicar as crianças em processos de tomada de decisão em inúmeras atividades 

e nos sentimos preparadas para partilhar o nosso poder adulto com as crianças, embora tal se 

tenha manifestado de formas distintas – para esclarecer melhor este ponto iremos analisar, 

posteriormente, algumas das atividades realizadas segundo a escada de Hart (1993). Embora não 
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houvesse nenhuma exigência política para a partilha de tomada de decisões e/ou poder com as 

crianças e jovens, consideramos ter criado mecanismos para facilitar a participação deste público, 

como: a passagem de inquéritos por questionário para averiguação dos seus interesses e de 

avaliação contínua (procurando cumprir as suas sugestões ao longo do processo); o 

desenvolvimento de atividades construídas diretamente com o público; as atividades que partiram 

de uma proposta inicial pela estagiária procurarem ter uma dada flexibilidade e liberdade, de forma 

ao público poder expressar as suas opiniões e tomar decisões.  

 Passando a uma análise de algumas das atividades tendo por base a escada de Hart 

(1993), cf. Figura 7, Apêndice 8.8, consideramos que a maioria das atividades possibilitou atingir 

o degrau número cinco (de um total de oito) desta escada, no qual o projeto é “desenhado e 

conduzido pelos/as adultos, mas as crianças são consultadas, têm compreensão sobre o processo 

e as suas opiniões são levadas a sério”. Foi-se, contudo, mais longe com os "Treinos de futsal". 

Aqui pretendeu-se implementar as sugestões das crianças e jovens, não se limitando à mera 

consulta e permitindo a efetiva concretização das suas sugestões (Mohajer & Earnest, 2009). Esta 

atividade aproximou-se do degrau sete da escada de Hart (1993), na medida em que as crianças 

tiveram a ideia inicial e decidiram, parcialmente, como o projeto devia ser conduzido. No entanto, 

o controlo do processo foi assumido pelos/as adultos/as, por se ter considerado que o grupo não 

se encontrava ainda capacitado para o fazer. Os conflitos que surgiram nesta atividade ou na sua 

sequência levam a ponderar a possibilidade deste tipo de atividade não ter continuidade no futuro. 

Contudo, devido à complexidade dos fenómenos sociais, não conseguimos afirmar com segurança 

que os conflitos resultaram da atividade em si ou de um conjunto de situações externas 

decorrentes em simultâneo. A ter continuidade deverão ser cuidadosamente analisados o balanço 

entre efeitos positivos e negativos.  

 No que diz respeito ao “Espetáculo Sinergi@s tem Talento!”, considera-se que se 

conseguiu alcançar o degrau seis (Hart, 1993), pois houve uma preocupação por implicar as 

crianças em todo o planeamento e implementação, apesar de a ideia inicial ter sido da estagiária. 

Desta forma, as crianças e jovens, fizeram as suas propostas de atividades em função dos seus 

interesses. Esta atividade foi uma das que mais objetivos permitiu trabalhar e de forma mais 

profunda. Para isso pode ter contribuído, por um lado, a expressão artística e desportiva que, 

segundo Vieira (2016) podem favorecer a redução das desigualdades, situações de exclusão e 

marginalização social e, por outro lado, o elevado número de sessões que implicou. Foi 

considerada pela acompanhante como “a melhor [...]” atividade, pois permitiu desenvolver a 
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“autoestima, [...] autoconfiança [...,] trabalhar em grupo”. Esta referiu ainda que “[...] naquele dia 

do espetáculo a união que havia naquele grupo que, durante todo o dia e a toda a hora eles estão 

sempre a implicar uns com os outros e a deitar-se uns aos outros abaixo... Naquele dia eles eram 

um grupo, independentemente das diferenças. Eles uniram-se, eles acreditaram todos uns nos 

outros, deram o seu melhor, apoiaram-se, foi inacreditável!” (cf. Apêndice 8.12 - entrevista 

semiestruturada à acompanhante). Na nossa perspetiva, esta atividade permitiu desenvolver todos 

os objetivos específicos da participação genuína e de empoderamento individual e comunitário 

(estes últimos serão comentados no próximo ponto). No dia do espetáculo a ansiedade, as 

atuações e os aplausos, contribuíram possivelmente para as ações que “alimentam as lembranças 

fortes” (Sarrouy, 2017, p. 208 - a propósito dos dias de concerto com os/as estudantes do El 

Sistema). Neste sentido, acreditamos que a realização de espetáculos, com os interesses das 

crianças e jovens, é possivelmente uma das ferramentas mais promissoras em termos de 

desenvolvimento geral.  

 A promoção de expressão de opiniões, a construção de iniciativa e responsabilidade, o 

desenvolvimento da capacidade de tomar decisões e o compromisso com as mesmas (em todas 

as atividades os/as participantes eram voluntários/as; a única condição era, se concordaram 

realizar a atividade, comprometerem-se a realizar a mesma, não desistindo ao primeiro obstáculo 

encontrado), foram objetivos específicos trabalhados em todas as oficinas tendo sido possível 

verificar algumas melhorias, embora consideremos que seja necessário aprofundar e desenvolver 

estas dimensões.  

 Quanto à participação dos familiares em atividades relacionadas com a criança/jovem de 

que é responsável, foi um objetivo pouco trabalhado. Os familiares foram convidados a estar 

presentes no dia da demonstração e no dia do espetáculo, sendo de ressaltar a maior adesão 

desta população no dia da demonstração (que se deu no próprio bairro) do que no dia do 

espetáculo (realizada no local onde o projeto está sediado). Consideramos que, para a implicação 

das famílias, o desenvolvimento de atividades no próprio bairro, com a permissão das pessoas, 

parece ser essencial. Contudo, salienta-se algum cuidado ao implicar mais os familiares em 

atividades, uma vez que há famílias bastante ausentes o que pode ser nefasto para estas crianças 

e jovens, por comparação com os pares.  
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� Objetivo geral: promover o empoderamento ao nível individual e comunitário 

 Relembra-se a dificuldade de avaliar este objetivo geral, especialmente ao nível 

comunitário, no âmbito deste estágio, uma vez que a sua duração é muito pequena, quando 

comparada com o tempo necessário para a ocorrência de mudanças sociais e políticas 

significativas (Laverack & Wallerstein, 2001). Assim, iremos analisar este objetivo geral, 

debruçando-nos sobre a forma como os seus objetivos específicos foram desenvolvidos. 

 Como referido pela acompanhante, o “Espetáculo Sinergi@s tem Talento!” contribuiu para 

desenvolver muito a “autoestima, [...] autoconfiança” que fazem parte de objetivos específicos do 

empoderamento individual e comunitário. Acrescentamos também que esta atividade teve um 

impacto bastante positivo no desenvolvimento de um controlo emocional.  

 Construir um sentido de confiança e autonomia, impulsionar a criatividade e a reflexão 

crítica foram objetivos específicos que foram bastante desenvolvidos na “Oficina Brincar com a 

Ciência”. A este nível, destacamos as evoluções percetíveis no grupo da primária, onde as 

atividades do “Teatro de Sombras”, “Cristais”, “Construção de instrumentos musicais”, 

permitiram constatar uma necessidade cada vez menor do feedback da estagiária. Nesta oficina 

foi, ainda, possível desenvolver relações interpessoais positivas - do objetivo geral “participação 

genuína” - pelo facto de se ter incentivado a interajuda na realização das tarefas propostas, 

individuais ou coletivas. Adicionalmente, consideramos que as atividades hands-on permitiram 

desenvolver algumas competências, não contempladas nos objetivos específicos. Como referido 

por Baran, Bilici, Mesutoglu e Ocak (2016) e Inan e Inan (2015) nos seus trabalhos, foi possível 

trabalhar capacidades: associadas à linguagem (comunicando ideias de várias formas, verbal ou 

não-verbalmente, ou usando termos científicos) e físicas (trabalhando, especialmente, motricidade 

fina durante as atividades). Convém referir que as ideias das crianças e jovens sobre conceitos 

científicos nesta oficina podem ter sido cientificamente imprecisas. No entanto, concordamos com 

Inan e Inan (2015) que referem que o mais importante é a curiosidade e o interesse que o público 

revela ao explorar a Ciência.  

 Para promover o respeito pela diversidade de género, étnica e racial, procurou-se que 

estas questões fossem abordadas na música de rap, explorando até que ponto algumas pessoas 

podem ser discriminadas por pertencerem a estas categorias. Adicionalmente, procurou-se que 

um conjunto de estereótipos não impedissem a participação de nenhuma criança e/ou jovem em 

qualquer atividade, para a qual tivessem demonstrado vontade em participar, ajudando a 

ultrapassar alguns receios em serem aceites no grupo. Assim, por exemplo, uma criança de etnia 



 

 

103 

cigana dançou breakdance, três raparigas cantaram a música de rap, duas raparigas fizeram parte 

da equipa de futsal sendo que uma delas foi escolhida para ser capitã, pela capacidade de unir o 

grupo. A propósito das questões de género apoiamo-nos no trabalho de Valaitis (2002) que revelou 

que para desenvolver a participação e o empoderamento com crianças e jovens se deve prestar 

especial atenção à implicação das raparigas, uma vez que estas “are socialized to be more 

compliant and cooperative; thus they feel less assertive to express themselves” (p. 248). As 

questões de género são aqui mais frisadas pois foram as mais visíveis à estagiária ao longo do 

projeto. 

 Procurou-se desenvolver estas questões também no teatro de sombras, uma vez que 

algumas das estórias demonstraram a reprodução de alguns estereótipos de género. Assim, 

convidou-se as crianças a criarem um bilhete de identidade da sua personagem, onde se procurou 

questionar os papéis tipicamente atribuídos aos sexos feminino e masculino. Num grupo de dez 

crianças (quatro raparigas e seis rapazes) foram criadas cinco personagens femininas (por quatro 

raparigas e um rapaz) e cinco personagens masculinas (por cinco rapazes). Destacamos as 

respostas relativamente às profissões e sonhos das personagens. Das personagens femininas: 

três escolheram ser cabeleireiras (neste grupo inclui-se o rapaz que fez uma personagem feminina 

ter atribuído esta mesma profissão à mesma) e duas referiram que eram uma “pintora” e uma 

“estudante”; três frisaram que o sonho delas era ser mãe, uma referiu que o seu sonho era 

trabalhar como pintora e uma outra trabalhar enquanto cabeleireira. Relativamente às 

personagens masculinas, três escolheram ser futebolistas, e os restantes referiram que a sua 

profissão era estudante e a de outra era ser rei; três mencionaram que o seu sonho era ganhar 

dinheiro e/ou ficar famoso, um não respondeu e outro mencionar que sonhava ir a Itália. Destaca-

se alguma uniformidade nas profissões escolhidas e sonhos, que pode estar relacionada com a 

reprodução social e cultural dos modos de vida e de ver o mundo das suas famílias (Tomanović, 

2004) (muitos familiares não trabalham, por exemplo) e que podem afetar consideravelmente as 

expectativas profissionais e objetivos destas crianças e jovens. Assim, parecem optar por modelos 

estereotipados (as meninas, o cabeleireiro; os meninos, o futebol). Por outro lado, as expectativas 

das raparigas parecem ser mais baixas do que as dos rapazes, pois ao “fazerem de conta” que 

são jogadores de futebol (prática desportiva hegemónica), estão a optar por uma profissão 

valorizada pela sociedade (Volpato, 2017). Assim, reforçando que para contribuir para a 

desconstrução de estereótipos de género é necessária uma intervenção muito mais contínua, esta 
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atividade permitiu averiguar a importância de dar a conhecer um conjunto de opções 

(profissionais, objetivos e não só), ao longo do tempo, a estas futuras mulheres e homens. 

 Relativamente a incentivar uma consciência crítica das desigualdades sociais, 

consideramos que este objetivo foi bastante difícil de desenvolver, sendo que uma análise 

relacionada com o mesmo se encontra no tópico “Finalidade: promover processos de 

conscientização, baseados na cooperação para um mundo mais justo”. 

 

� Objetivo geral: favorecer o desenvolvimento sustentável 

Para averiguar em que medida o objetivo geral “favorecer o desenvolvimento sustentável” foi 

desenvolvido iremos analisar cada um dos objetivos específicos (“fomentar um consumo 

responsável” e “sensibilizar para as mudanças climáticas”).  

 Relativamente ao consumo responsável, este foi desenvolvido de forma indireta em 

algumas atividades (como, por exemplo, nas atividades “Caleidoscópios”, “Construção de 

instrumentos musicais”, “Cozinhar para alimentar”), onde se procurou reutilizar materiais de 

diferentes formas. A forma mais direta de abordar esta temática deu-se com as atividades “Mural” 

e “DIY Recipientes de reciclagem”, embora tivesse também abordado na atividade “Pensa global, 

age local!”. De ressaltar que o conjunto destas atividades acabaram por provocar uma mudança 

no comportamento do público, que passou a integrar a reciclagem no projeto, sendo as crianças 

e jovens a fazerem a separação do lixo nos recipientes construídos por elas/es e a levarem o 

mesmo aos contentores todos os dias, após a hora do lanche. Três meses após o término do seu 

estágio, a estagiária observou o seguimento desta alteração, levando a crer que se fomentou um 

consumo responsável, pelo menos no que diz respeito à reciclagem.  

 O segundo objetivo foi abordado na atividade “Pensa global, age local!” (do módulo “Como 

cuidar da nossa Terra?”, da Oficina “Consciência de si e do mundo”), sendo de destacar que 

nenhuma criança e jovem evidenciou, no inquérito por questionário, ter aprendido o que eram as 

mudanças climáticas. Para além disso, creio que para uma grande parte do grupo este assunto 

foi considerado muito abstrato (talvez pela forma como foi abordado), pelo que não terá ficado 

sensibilizado para as mudanças climáticas, possivelmente não se concretizando este objetivo 

específico. Contudo, convém referir que houve alguns/mas jovens que evidenciaram alguns 

conhecimentos sobre o assunto e mostraram interesse em saber mais sobre o mesmo durante a 

atividade.  

 



 

 

105 

� Finalidade: promover processos de conscientização, baseados na cooperação para um 

mundo mais justo  

 Para facilitar processos de conscientização, nos quais a reflexão crítica se encontra 

comprometida com a ação, é essencial, como já referido, a pessoa oprimida reconhecer a sua 

opressão, saber “desvelar” a realidade para identificar os mitos que enganam e que ajudam a 

manter a estrutura dominante (Freire, 1979, 2002). Neste sentido, as atividades “Música de rap” 

e, principalmente, a “Fotografar para (nos) conhecer melhor” foram ferramentas que poderiam 

facilitar o desenrolar destes processos críticos.  

 Na primeira atividade, “Música de rap”, as crianças e jovens identificaram vários 

processos de discriminação (designadamente: raça, deficiência (física ou mental), aspeto físico 

(gordo/magro, bonito/feio), orientação sexual, género, dinheiro), sendo que a maioria revelou que 

sentia ou já sentiu discriminação por ser do bairro, denotando uma certa reflexão crítica.  

 Na atividade “Fotografar para (nos) conhecer melhor”, houve alguma dificuldade em 

aprofundar uma consciência crítica. Esta revelou-se, especialmente, numa elevada resistência em 

identificar problemas, necessidades, ou aspetos menos positivos do bairro, o que impediu uma 

reflexão conjunta sobre possíveis ações para combater os mesmos. Os aspetos considerados 

menos positivos foram, essencialmente, ao nível da perceção de julgamentos, discriminação, 

estereótipos que elementos externos ao bairro constroem sobre as pessoas que nele habitam 

(vejam-se as seguintes frases: “Os estereótipos prendem-nos a uma ideia só. Libertarmo-nos deles 

será sempre uma forma de expandir os nossos horizontes” e “As maiores prisões serão sempre 

os julgamentos que fazemos sobre alguém só por causa do lugar em que nasceu” – cf. Apêndice 

8.15.1). Apesar de existir uma fotografia na qual é percetível um carro da polícia e onde a legenda 

evidencia uma relação não muito positiva com a polícia (“A minha relação com a polícia não é a 

melhor” – cf. Apêndice 8.15.1), não se conseguiu averiguar os motivos que levaram esta pessoa 

a escrever esta afirmação. De uma forma geral, pode-se dizer que houve essencialmente a 

identificação de aspetos positivos no bairro, sendo de realçar um grande orgulho em ser e 

pertencer ao bairro (visível, por exemplo, na frase “Onde nascemos e onde moramos. Somos do 

bairro, venha quem vier!” – cf. Apêndice 8.15.1). Foi também possível percecionar a importância 

do projeto Sinergi@s para o grupo, havendo uma pessoa que o identifica como “a minha segunda 

casa” (cf. Apêndice 8.15.1). Tendo em consideração que houve liberdade para os/as participantes 

escolherem as histórias que pretendiam contar sobre si e as suas comunidades, determinando a 

forma como pretendem “ser vistos” (Meirinho, 2017, p. 277), pode-se dizer que, aparentemente, 
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os/as participantes demonstraram uma vontade de enaltecer o bairro e mostrá-lo como um 

conjunto de aspetos positivos. Apesar de fatores positivos como confiança na vizinhança, sentido 

de comunidade, família, diversidade e espírito de solidariedade (referidos no trabalho de Dlamini 

(2015)) não terem sido explicitamente indicados pelas crianças e jovens do grupo, acreditamos 

que, pelo menos, alguns destes fatores contribuem para a construção de uma identidade positiva 

do bairro. Possivelmente são também formas de enfrentar a discriminação que sentem por parte 

do exterior. 

 A identificação, quase unicamente, de pontos positivos no bairro afasta-se dos resultados 

do trabalho de Dlamini (2015), no qual os/as jovens fazem um retrato negativo da comunidade a 

que pertencem, questionam e contestam determinadas narrativas.  

 Para justificar a dificuldade, nesta atividade, em atingir a conscientização e vários dos 

objetivos a que se propunha, são levantadas algumas hipóteses. A primeira é a de que a atividade 

não foi desenvolvida de forma suficientemente motivadora para o público, pelo que, havendo mais 

tempo de estágio, se tentaria ter arrecadado máquinas fotográficas para todos/as e, 

eventualmente, feito um workshop sobre fotografia e montado uma sala de revelação no projeto. 

Adicionalmente, caso se tivesse conseguido provocar uma reflexão mais aprofundada, seria 

relevante convidar o presidente da Junta e outros representantes políticos para estarem presentes 

num debate com os/as jovens. Outra possibilidade foi a possível opção do grupo em não mostrar 

situações ou fotografias mais controversas sobre o bairro e a sua comunidade, pois poderiam ser 

alvo de conflitos ou hostilidades perante o resto da comunidade (Meirinho, 2017). Finalmente, 

pode ter havido uma certa negação ou evitamento do que se passa no bairro. Assim, como forma 

de regular sentimentos negativos e de lidar com situações de stress o bairro passa a ser encarado 

como lugar de veneração (Adams, Savahl & Fattore, 2017; Palomar, Lanzagorta, & Hernandez, 

2005).  

 Embora consideremos que não contribuímos de forma direta para desenvolver percursos 

de conscientização, acreditamos que criamos uma base importante para, eventualmente, serem 

desenvolvidos percursos de conscientização, no futuro. Mas até que ponto fez sentido criar uma 

finalidade tão complexa? Para responder a esta questão, deixamos as palavras de Freire (2002): 

A conscientização se autentica nesta ida e volta que é, em última análise, a unidade 
dialética entre prática e teoria, em que aprendemos que a verdadeira paciência não se 
identifica, jamais, com a espera na pura espera. A verdadeira paciência, associada sempre 
à autêntica esperança, caracteriza a atitude dos que sabem que, para fazer o impossível, 
é preciso torná-lo possível. E a melhor maneira de tornar o impossível possível é realizar 
o possível de hoje (p. 49) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Procurar-se-á, nesta seção final, olhar o trabalho realizado com uma lente mais ampla de 

modo a dar conta dos grandes desafios que foram enfrentados, bem como melhores soluções 

para os mesmos.  

 Comparando os trabalhos de Garcia (2016) e Lopes (2009), foi possível constatar que 

ambos apresentam uma intervenção com crianças e/ou jovens de contextos socioeconómicos 

vulneráveis (no ponto 2.4 do presente relatório), estando alicerçados em alguns objetivos 

semelhantes aos do presente projeto, nomeadamente ao nível da participação, do empoderamento 

e da conscientização. Garcia (2016) desenvolveu o seu projeto com um grupo de 12 crianças, 

escolhidas entre 25, entre os 7 e os 8 anos. Lopes (2009) trabalhou com um grupo entre os 6 e 

os 12 anos, mas apenas com 7 crianças/jovens) nem sempre constantes.  

No presente projeto, trabalhou-se com um total de 37 crianças e jovens entre os 6 e os 

17 anos. Embora grande parte das atividades fossem ou com o grupo da primária ou com o grupo 

intermédio, verificou-se uma dificuldade em reunir sempre os mesmos elementos num grupo. 

Possivelmente, teria sido mais fácil desenvolver algumas competências (ao nível individual e 

coletivo), expressas nos objetivos gerais e específicos, com um grupo menor e no qual houvesse 

uma assiduidade maior. Contudo, ao contrário do realizado por Garcia (2016), consideramos que 

escolher determinadas crianças e/ou jovens, de acordo com um conjunto prévio de critérios, 

poderia criar um efeito perverso nas crianças e jovens, pela sua exclusão, pelo que nos abstivemos 

desta decisão.  

 No trabalho de Garcia (2016) é referida como a relação interpessoal entre elementos do 

grupo era positiva, tendo sido possível “dialogar, trabalhar em equipa, participar e intervir no seu 

meio envolvente” (p. 159). Por outro lado, Lopes (2009) referiu a resistência em estabelecer 

diálogos e criar relações interpessoais positivas entre e com as crianças o que, segundo o mesmo, 

dificultou uma “ressignificação do discurso produzido, no sentido de se atingir uma consciência 

crítica dos sujeitos (conscientização)” (p. 66). No presente projeto o diálogo revelou-se um desafio 

(cf. narrativa da estagiária) tal como em Lopes (2009). Este foi dificultado por comportamentos 

agressivos e hostilidade (cf. Apêndice 8.13.3 - narrativa da orientadora científica) (Martins & 

Oliveira, 2017; Lopes, 2009; Sarrouy, 2017) e falta de motivação inicial para atividades (cf. 

Apêndice 8.13.2 - autonarrativa final da estagiária). A motivação está associada, segundo Almeida, 

Valentini e Berleze (2009), a uma necessidade de se sentir competente. Contudo, quando há uma 

perceção de competência baixa as crianças e jovens têm uma tendência a não aceitar desafios e 
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a não demonstrar curiosidade (Almeida, Valentini e Berleze, 2009), como foi possível constatar ao 

longo deste projeto. Na base destes sentimentos encontram-se sucessivos “fracassos” - assim 

percecionados pela sociedade em geral e incorporados na pessoa em questão – como, por 

exemplo, quando os/as alunos/as têm um baixo desempenho académico e repetem um ou mais 

anos na escola  (Martins & Oliveira, 2017). Talvez, por isso, se tenha notado uma maior 

curiosidade e capacidade a aceitar desafios por parte das crianças mais jovens, pois ainda não 

tiveram tantas experiências de “fracassos”.  

 Para combater estes desafios, há um conjunto de competências individuais e coletivas 

que se tornam importantes de construir e aprofundar, sendo algumas delas as que se encontram 

especificadas nos objetivos deste projeto. Tendo em conta a constatação da estagiária na sua 

autonarrativa final (cf. Apêndice 8.13.2), de que “cada criança/jovem tem a sua forma de estar e 

ser, [pelo] que nem sempre o que funciona com uma funciona com outra”, considera-se pertinente 

realçar a importância de realizar um conjunto de atividades diversas (podendo albergar um 

conjunto alargado de áreas, como as deste projeto: ciência, artes, culinária, desporto, jogos, etc.).  

 Para finalizar, faremos uma apreciação do estágio aos níveis: (i) pessoal; (ii) institucional; 

(iii) de conhecimento na área de especialização.  

 Ao nível pessoal, este estágio foi um propulsor de emoções intensas que proporcionaram 

inúmeras aprendizagens, indo de encontro ao referido por Demoly et al. (2017) que “se o que 

queremos é compreender que mundos estão emergindo nas ações humanas, é interessante lançar 

um olhar sobre as emoções que se mostram nas escritas, nas imagens, nas cores dos quadros, 

dentre outras formas que podemos indicar como inscrições do humano” (Demoly et al., 2017). 

Demo-nos conta de como emoções de alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa, frustração podem 

interferir no contacto com as outras pessoas. Foi notável a importância de aprender a gerir, em 

certo grau, e a saber lidar com essas emoções, em momentos apropriados. Assim, foi possível 

desenvolver competências que eram obstáculos pessoais (como por exemplo jogar futebol), 

superando alguns medos existentes. Além disso, a oportunidade de trabalhar com uma equipa 

fantástica evidenciou o impacto positivo do trabalho em grupo, quando bem articulado entre todos 

os seus elementos. A relação construída com as crianças e jovens, mostrou a importância dos 

afetos e como todas/os elas/es trazem consigo um conjunto de experiências com as quais foi 

possível aprender imenso, em diversas dimensões. A escrita do relatório e a contínua pesquisa 

bibliográfica permitiu desenvolver uma reflexão crítica sobre a atuação da estagiária e a do público, 

ao procurar justificações para determinadas situações e comportamentos. Adicionalmente, o 
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paradigma da complexidade e a teoria da autopoiesis, ainda que a estagiária seja uma pequena 

aprendiz neste domínio, afetaram profundamente a sua forma de olhar para o mundo. Resumindo, 

foi um enorme enriquecimento pessoal, difícil de colocar em palavras.  

 Ao nível institucional, as palavras da acompanhante referem que o estágio “foi bastante 

positivo. E seria ainda mais positivo se pudesses continuar... [...] Mudou muito a atitude de muitos 

dos miúdos, o que foi bom. De muitos dos técnicos, também. Tu és mais uma pessoa a trabalhar 

connosco, independentemente de ser um estágio...tu fazias parte da equipa. Tu fizeste parte da 

equipa [...]. Se não tivesses tido impacto positivo se calhar não teríamos tido o resultado que 

tivemos [...]” (cf. Apêndice 8.12). Desta forma penso que a participação da estagiária na instituição 

foi uma mais-valia, não só pelas atividades dinamizadas no projeto de estágio, mas também por 

ter colaborado nas atividades da instituição. Possivelmente, a equipa também teve a possibilidade 

de, com o estágio, ter um dado distanciamento que pode ter contribuído para uma maior perceção 

do que funciona melhor ou pior com o público. Neste sentido, o espetáculo foi uma atividade que, 

por ter desenvolvido competências há muito desejadas pela equipa técnica, pode ter sido um 

exemplo prático a repetir futuramente, com moldes próprios. 

Uma vez que foi bastante difícil encontrar projetos de intervenção realizados com crianças 

e jovens em bairros sociais portugueses, este trabalho pode ter contribuído para aumentar o 

conhecimento na área de especialização, especificamente ao nível da Educação Permanente e 

Intervenção Comunitária. Embora várias atividades realizadas estejam já contempladas na 

literatura, o mais relevante foi, talvez, a forma como algumas delas foram implementadas, 

procurando a participação do público (como por exemplo o espetáculo ou “Karaoke The Voice”, 

que pode também ser uma ferramenta importante para desenvolver a leitura). Alguns dos aspetos 

mais inovadores deste projeto encontram-se, possivelmente, na Oficina de “Brincar com a 

Ciência”, uma vez que a Ciência é pouco levada a este público. Em suma, este projeto pode 

constituir-se como uma ferramenta útil, com as devidas adaptações, para trabalhar com crianças 

e jovens de contextos socioeconómicos desfavorecidos.  
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7 ANEXOS 

 Declaração da instituição 
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8 APÊNDICES 

 Caracterização do Programa Escolhas 

 O Programa Escolhas é um programa governamental de âmbito nacional que foi criado 

em 2001, tendo sido promovido pela Presidência do Conselho de Ministros e integrado no Alto 

Comissariado para as Migrações (ACM, I.P.) (Programa Escolhas, s.d.). Financiado através de 

fundos europeus, no quadro do Portugal 2020, o Programa Escolhas procura “promover a inclusão 

social de crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis, tendo 

em conta a igualdade de oportunidade e o reforço da coesão social” (Programa Escolhas, 2015, 

p. 29304-(2)). Este programa estrutura-se em cinco áreas estratégicas de intervenção, que são: 

(i) Educação e Formação, (ii) Empregabilidade e emprego, (iii) Participação, direitos e deveres 

cívicos e comunitários, (iv) Inclusão Digital e (v) Capacitação e empreendedorismo. A cada área 

corresponde uma dada medida, como é possível ver através do Quadro 6 (Programa Escolhas, 

2015).  

 

Quadro 6: Áreas estratégicas de intervenção e respetivas medidas do Programa Escolhas. Fonte: 
Programa Escolhas (2015). 

Área estratégica de 

intervenção 
Medidas 

Educação e Formação Medida I: Visa contribuir para a inclusão escolar e para a educação não 

formal, bem como para a formação e qualificação profissional. 

Empregabilidade e emprego Medida II: Visa contribuir para a promoção do emprego e 

empregabilidade, favorecendo a transição para o mercado de trabalho. 

Participação, direitos e 

deveres cívicos e 

comunitários 

Medida III: Visa contribuir para a participação e cidadania, permitindo uma 

maior consciencialização sobre os direitos e deveres cívicos e 

comunitários. 

Inclusão Digital Medida IV: É de caráter transversal, potenciando as restantes medidas e 

visa apoiar a inclusão digital. 

Capacitação e 

empreendedorismo 

Medida V: Visa apoiar o empreendedorismo e a capacitação dos jovens. 

 

Participantes  

 Os projetos do Programa Escolhas deverão abranger participantes diretos/as e 

indiretos/as.  
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 Os/as participantes diretos/as são o público a quem o projeto dá prioridade, sendo 

aqueles/as que apresentam um maior risco de exclusão e, por este motivo, que requerem um 

acompanhamento mais regular. Segundo o Programa Escolhas, os/as participantes diretos/as 

são as crianças e jovens entre os 6 e os 30 anos, provenientes de contextos socioeconómicos 

mais vulneráveis, incluindo-se descendentes de imigrantes, comunidades ciganas e emigrantes 

portugueses, que se encontrem numa ou mais das seguintes situações: em absentismo 

escolar; com insucesso escolar; em abandono escolar precoce; em desocupação (incluindo 

jovens NEET16); em situação de desemprego; com comportamentos desviantes; sujeitos/as a 

medidas tutelares educativas; sujeitos/as a medidas de promoção e proteção; emigrantes em 

situação de vulnerabilidade (Programa Escolhas, 2015).  

 Os/as participantes indiretos/as são aqueles/as expostos a riscos mais reduzidos. Esta 

categoria engloba, assim, as crianças e jovens que não se enquadram nas características definidas 

acima ou apresentam menor risco, mas pelo facto de viverem nesta comunidade são 

indiretamente afetadas. Os familiares de todos/as os/as participantes são ainda considerados 

participantes indiretos/as, numa lógica de corresponsabilização no processo de desenvolvimento 

pessoal e social (Programa Escolhas, 2015). 

 

Princípios gerais 

 A conceção e implementação dos projetos regem-se pelos princípios gerais seguintes: (i) 

realização de um planeamento estratégico; (ii) formação de parcerias; (iii) procura da participação 

das crianças, jovens, comunidades e organizações em todas as fases do projeto; (iv) incentivo ao 

diálogo intercultural entre diferentes culturas existentes no território de intervenção e fora deste; 

(v) favorecimento de processos de mediação; (v) procura de inovação social, através da 

identificação de capacidades e recursos que potenciam soluções inovadoras para problemas 

antigos; e (vi) promoção de iniciativas que estimulem o empreendedorismo dos indivíduos, grupos 

e comunidades.  

 De notar que as (ii) parcerias implicam a formação de um consórcio, pelo reconhecimento 

de que é à escala local que os problemas poderão ser solucionados. O consórcio é constituído por 

uma instituição promotora (que desempenha a função de coordenação e de gestão) e por, pelo 

menos, quatro instituições parceiras (que devem cooperar na execução do projeto). Procura-se, 

                                                 
16 NEET: Not in Employment, Education or Training. Jovens NEET são jovens que não se encontram a trabalhar, nem a estudar ou a frequentar 
uma formação.  
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assim, a complementaridade, a articulação de recursos e a corresponsabilização pelas iniciativas, 

incentivando a sustentabilidade das ações.  

 

Projeto 

 Um projeto, no âmbito do Programa Escolhas, compreende o conjunto de atividades a 

desenvolver pelo consórcio do projeto e que se destinam a um conjunto de participantes. Estas 

atividades devem ir de encontro à medida IV (obrigatória e que é de caráter transversal, 

potenciando as restantes medidas e visa apoiar a inclusão digital) e a duas das restantes quatro 

medidas. Os projetos têm a duração de um ano, podendo estes ser renovados anualmente e 

podem ocorrer, no máximo, duas renovações.  

 A candidatura à Medida IV, como já foi referido, é obrigatória. No âmbito desta medida é 

constituído um Centro de Inclusão Digital (CID), que consiste num espaço que possibilita o acesso 

a: atividades ocupacionais e de desenvolvimento de competências, cursos de iniciação e 

certificação em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), apoio ao sucesso escolar e 

empregabilidade. Cada CID dispõe dos seguintes recursos: seis computadores em rede, uma 

impressora multifunções, uma máquina fotográfica digital, uma máquina de filmar digital, software 

e mobiliário. O CID tem um horário de funcionamento mínimo de 20 horas semanais ao serviço 

dos/as participantes, sob orientação e dinamização do/a respetivo/a monitor/a CID. Neste 

horário, 15 horas semanais, no mínimo, deverão ser dedicadas a atividades que promovam o 

desenvolvimento de competências e a certificação em Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC). 

 A equipa técnica de um projeto deve possuir obrigatoriamente um/a coordenador/a e 

um/a monitor/a CID. O Programa Escolhas prevê ainda a integração de um/a dinamizador/a 

comunitário/a na equipa técnica. Este estatuto deve ser preenchido por um/a jovem proveniente 

do(s) território(s) de intervenção, entre os 19 e os 30 anos, com o mínimo do 9º ano de 

escolaridade e o máximo do 12º ano, à data de início do projeto (no término do projeto, este/a 

deverá ter o mínimo do 12º ano ou uma qualificação adicional). O/a dinamizador/a comunitário/a 

tem um horário mínimo de 25 horas/semanais.  

 

Avaliação do projeto 

 A avaliação é constituída por uma avaliação financeira e uma avaliação técnica. A primeira 

é realizada pelo Programa Escolhas ou por uma entidade designada por este para o efeito. A 
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avaliação técnica compreende os seguintes processos: (i) autoavaliação, (ii) avaliação interna e 

(iii) avaliação externa.  

 Os parâmetros da autoavaliação devem ser definidos pela equipa técnica do projeto e o 

seu consórcio. Contudo, esta autoavaliação tem de compreender, obrigatoriamente, um relatório 

de autoavaliação semestral realizado pelo consórcio e um relatório que demonstre a avaliação que 

os/as jovens fazem do projeto. Para esta última avaliação, devem ser organizadas assembleias de 

jovens com os/as participantes diretos/as e indiretos/as do projeto (com uma periodicidade não 

superior a bimestral). A autoavaliação é complementada, ainda, com uma avaliação online 

obrigatória (a ser atualizada com uma periodicidade nunca inferior a semanal).  

 A avaliação interna, efetuada pela equipa técnica do Programa Escolhas, tem como 

referência a execução das atividades, os objetivos e os resultados definidos na candidatura. Este 

tipo de avaliação será feito através de visitas de caráter informal (em contexto de atividades, com 

ou sem aviso prévio), e visitas de caráter formal, reunindo a equipa técnica do projeto e o seu 

consórcio.  

 Para finalizar, a avaliação externa, é realizada por uma entidade independente contratada 

pelo Programa Escolhas.  
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 Informações adicionais sobre o Projeto Sinergi@s 

Participantes  

 Os/as participantes diretos/as são aqueles/as que têm entre os 6 e os 30 anos e que 

experienciam ou estão sujeitos/as a uma ou mais das seguintes problemáticas: medidas tutelares, 

medidas de promoção e proteção, insucesso escolar, abandono escolar, absentismo escolar, 

desocupação, comportamentos desviantes, negligência parental e/ou abandono, práticas 

parentais desadequadas.  

 Uma vez que é necessária uma inscrição no projeto, um critério importante a ter em 

consideração é a história de vida de cada um/a. Esta análise permite à equipa técnica do projeto 

Sinergi@s avaliar a capacidade que o mesmo tem, em articulação com o seu consórcio, de ajudar 

a resolver os problemas sociais enfrentados pela pessoa em questão, e posteriormente facilitar 

uma integração plena na sociedade, através do desenvolvimento de capacidades e competências 

essenciais. É de ressaltar que uma grande parte dos/as participantes diretos/as são crianças e 

jovens de etnia cigana que deveriam frequentar a escolaridade mínima obrigatória e que, por 

motivos de ordem cultural, apresentam desde cedo elevadas taxas de abandono e absentismo 

escolar. Sucintamente, todas as crianças que estão inscritas no projeto Sinergi@s e todas aquelas 

a quem é dado apoio na sala de aula são consideradas participantes diretos/as.  

 Os/as participantes indiretos/as, seguindo a linha orientadora do Programa Escolhas, são 

os familiares das crianças e jovens inscritos no projeto e todas as crianças com quem é feita a 

animação de recreios na escola.  

 

Consórcio 

 O consórcio é constituído pelas seguintes parcerias: 

� NorteVida – Associação para a Promoção da Saúde  

� CPCJ Porto Oriental  

� Agrupamento de Escolas de António Nobre  

� EAPN –Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal 

� Fios e Desafios – Associação de Apoio Integrado à Família  

� Junta de Freguesia de Campanhã  

� ACeS Porto Oriental (Centro de Saúde) 

� A Benéfica e Previdente – Associação Mutualista 
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 A intervenção é feita em articulação sistemática com os vários parceiros de forma a 

quebrar barreiras burocráticas e a dar respostas a problemas reais vivenciados pelas famílias.  

 

Avaliação do projeto 

 A avaliação do projeto é composta pela avaliação de: (i) equipa técnica; (ii) participantes 

diretos/as; (iii) diferentes parceiros do consórcio e outros elementos (como as famílias, por 

exemplo).  A equipa técnica é responsável por comparar o número de sessões propostas em 

candidatura e o número de sessões realizadas, para avaliar e ajustar, eventualmente, os horários 

das atividades com o público e proceder aos ajustes que considere necessários. Após esta análise, 

recorre a: (i) grelhas de avaliação (onde procura analisar a existência, ou não, de indicadores de 

desenvolvimento positivo das crianças e jovens, em termos escolares, artísticos, desportivos, 

pessoais, entre outros); (ii) inquéritos de satisfação (aos jovens, familiares, encarregados de 

educação e parceiros); (iii) contabilização dos/as participantes por atividades (através das folhas 

de presença).  

 Os/as participantes podem expressar a sua avaliação do projeto na assembleia de jovens, 

prevista pelo Programa Escolhas. Para além disso, a equipa técnica do Sinergi@s prevê a 

existência de reuniões com o/a presidente e vice-presidente dos/as participantes sempre que 

considere necessário, de forma averiguar o que tem acontecido e arranjar soluções para situações 

menos desejáveis.  

 A equipa técnica tem, ainda, em conta a perspetiva dos diferentes parceiros do consórcio, 

familiares e outros parceiros não formais sobre como o projeto Sinergi@s decorre, recorrendo a 

reuniões para o efeito.  

 

Objetivos gerais e específicos do projeto  

 A equipa técnica do projeto Sinergi@s, em articulação com o seu consórcio, propõe-se a 

realizar atividades que contribuam para o enriquecimento das competências sociais e culturais 

das crianças e jovens (que procura acompanhar, desde os 6 anos de idade), bem como dos seus 

familiares. Este projeto visa, ainda, aproximar os/as alunos/as e as suas famílias à comunidade 

escolar, da qual que se pretende que sintam fazer parte.  

 O objetivo geral deste projeto é o “desenvolvimento de capacidades e competências junto 

da comunidade, de modo a garantir o exercício pleno de direitos e deveres de cidadania e, desta 
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forma, inverter o estigma associado aos meios socialmente desfavorecidos, com especial enfoque 

na tríade escola-família-comunidade” (Morais & Capela, 2015, p. 18).  

 Os objetivos específicos são:  

� “Envolver participantes nas atividades que promovem o trabalho integrado criança/jovem, 

escola, família, comunidade local; 

� Envolver 100 participantes que permitam promover competências pessoais, sociais, 

cognitivas e morais de forma a definir projetos de vida sustentáveis; 

� Envolver 60 participantes por ano em atividades que promovem o aumento da 

coresponsabilização parental” (Morais & Capela, 2015, p. 18). 
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 Caracterização da freguesia de intervenção 

 O público sob o qual este projeto de intervenção incide é proveniente dos bairros sociais 

Engenheiro Machado Vaz, Contumil e zonas envolventes, pertencentes à freguesia de Campanhã. 

Para conhecer melhor as crianças e jovens em questão, é pertinente perspetivar o espaço onde 

estas/es vivem, segundo aspetos históricos, económicos e sociais. Será, assim, abordada a 

freguesia de Campanhã, de uma forma sucinta.  

 A freguesia de Campanhã é a freguesia do Porto situada mais a oriente e uma das 

freguesias desta cidade com maior área (ver Figura 1). Atualmente, vivem cerca de 32 mil pessoas 

em Campanhã (Pinto, 2017), entre as quais 8.571 habitam em bairros sociais (Domus Social, 

2017).  

 

 

Figura 6: Mapa das freguesias do concelho do Porto (delimitado a linha tracejada) e respetivas cidades 
com as quais o Porto faz fronteira. Fonte: SPI (2015). 

 

 Campanhã, pelo solo extremamente fértil que apresentava, vivia essencialmente da 

agricultura a partir dos séculos XIV e XV, embora registos do séc. XVIII apontassem também a 

existência de pescadores e de moleiros. A exploração da componente agrícola, fazia de Campanhã 

uma importante reserva agrícola e consequente fonte de alimentos à parte mais central e 

urbanizada da cidade do Porto (JFC, 2014; Porto., 2015).  
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 Com a construção da Estação Ferroviária de Campanhã17 e da Ponte Maria Pia, foi possível 

a deslocação de muita mão-de-obra e o transporte de mercadorias de outros locais do país para 

Campanhã. Como consequência, a indústria nesta zona foi desenvolvida e alargada. Para além de 

existirem as indústrias tradicionais, que se fortificaram (como a moagem e tecelagem), novas 

estruturas industriais surgiram (como fábricas e oficinas dedicadas: à destilaria, à saboaria, à 

marcenaria, aos curtumes, a trabalhos em filigrana, por exemplo) (JFC, 2014).  

 Com a mobilidade facilitada, pelo facto de novos acessos terem sido criados (com a 

Estação de Campanhã e a ponte Maria Pia), a população a habitar Campanhã começou a crescer. 

Consequentemente, houve a necessidade de construir novas infraestruturas para alojamento. Foi 

assim que surgiram as “ilhas”, tipo de habitação que se destinava aos/às operários/as, uma vez 

que estes/as detinham um reduzido poder de compra (Cardoso, 2010).  

 A partir das décadas de 50 e 60 do séc. XX, a Câmara Municipal do Porto iniciou um 

projeto denominado “Plano de Melhoramentos”, que procurava combater o problema da 

insalubridade das “ilhas”, construindo blocos multifamiliares18. Campanhã torna-se uma das zonas 

preferenciais para a construção de bairros de iniciativa camarária. Tal deve-se ao facto de estes 

bairros terem como principais destinatários o operariado, pelo que se procuravam construir estas 

estruturas nas proximidades da indústria, deixando o ocidente para a habitação dirigida a 

mercados poderosos ao nível financeiro (Cardoso, 2010). Entretanto, a partir da década de 80 do 

século passado, vários setores da indústria na zona oriental do Porto ficaram desativados ou 

deslocaram-se para outros municípios. Entre 2003 e 2012 este fenómeno de desindustrialização 

intensifica-se o que, aliado aos problemas económicos de Portugal nesta altura, se reflete numa 

taxa de desemprego elevada. A principal atividade económica da freguesia, que foi a indústria 

durante vários anos, passa a ser assim substituída pelo comércio e serviços (Ribeiro et al., 2015). 

Assim, os bairros sociais deixam de ser ocupados apenas pelos/as operários/as da indústria de 

Campanhã (até porque esta deixa de ser a principal atividade económica da freguesia), mas 

pelos/as desempregados/as, ciganos/as, por aqueles e aquelas que são mais vulneráveis e 

marginalizados/as na sociedade.  

 Atualmente, Campanhã apresenta uma paisagem com rastos da indústria, nas várias 

fábricas que se encontram desativadas e ao abandono, que contrastam com as áreas rurais que 

                                                 
17 A Estação Ferroviária de Campanhã e a Ponte Maria Pia foram inauguradas em 1877. Contudo, já era possível viajar de comboio desde Campanhã 
(Estação Sucursal de S. Roque da Lameira) a partir de 1875 (D’Ornellas, 1956; Porto., 2015). 
18 Relativamente aos bairros onde o público infantojuvenil habita, pode-se dizer que os bairros de Engenheiro Machado Vaz e de S. Roque da Lameira 
foram construídos na 1ª fase do “Plano de Melhoramentos”, em 1966, enquanto a edificação do bairro de Contumil terminou em 1975, na 2ª fase 
do mesmo plano (Cardoso, 2010). 
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ainda resistem (Rios & Freitas, 2013). E é neste cenário que são acolhidas uma grande parte 

daqueles e daquelas que são indesejados/as numa cidade que quer prosperar, fazendo desta 

freguesia uma das que apresenta maior taxa de pobreza e exclusão social da cidade (Alves, 2008; 

Moura, 2013). Não será, por isso, surpresa que Campanhã seja a freguesia da cidade do Porto 

que ocupa hoje o primeiro lugar no que diz respeito ao maior número de bairros de habitação 

social, contando com um total de 13 (Pinto, 2017). É também a freguesia portuense com o maior 

número de fogos deste tipo (12.616) (Domus Social, 2017).  
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 Inquérito por questionário ao público para avaliação diagnóstica (de interesses) 

 
 

 
 
 
 

Inquérito por questionário – avaliação diagnóstica de interesses 

 
Olá! Sou estudante do Mestrado em Educação – especialidade em Adultos e Intervenção 

Comunitária da Universidade do Minho. Encontro-me a realizar o estágio profissionalizante no 

Projeto Sinergi@s, sob orientação da Prof. Doutora Clara Costa Oliveira e acompanhamento da 

Dra. Joana Martins.  

Gostaria de desenvolver um projeto educativo com as crianças e jovens que se encontram no 

Projeto Sinergi@s, no âmbito do meu mestrado. Antes de desenhar este projeto, procuro conhecer 

um pouco melhor os vossos interesses através deste inquérito.  

Desde já agradeço a tua disponibilidade e participação -,  

 Inês Saavedra 

 

1. Sexo: Feminino ☐ Masculino ☐ 

2. Idade: ______ 

3. Escolaridade: ______ 

4. O que mais gostas de fazer nos teus tempos livres? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Das seguintes atividade seleciona, por favor, cinco que te interessam mais: 

Teatro ☐  Jogos (jogos de tabuleiro, caça ao tesouro, etc.) ☐ 

Culinária ☐  Artes (música, trabalhos manuais, pintura, etc.) ☐ 

Filmes ☐  Danças de povos (africanas, portuguesas, ciganas, etc.) ☐ 

Fotografia ☐  Desporto (jogos tradicionais, coletivos, etc.) ☐ 

Ciência (hologramas, pega-monstros, instrumentos musicais, etc.) ☐ 

Outra(s) ☐: _________________________________ 

6. Gostavas de formar um grupo de teatro? Sim ☐ Não ☐ 
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7. Se pudesses formar um outro grupo, do que gostarias que fosse? ___________________ 

8. Tens outras ideias? Sim ☐ Não ☐  

8.1. Se sim, quais? _____________________________________________________ 

 
 
  



 

 

150 

 Tratamento de dados resultantes do inquérito por questionário para avaliação diagnóstica 
(de interesses) 

 
 

Gráfico 1: Idades do público infantojuvenil. Fonte: estagiária. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Habitação social onde o público mora. Fonte: estagiária. 

Habitação social Número de crianças/jovens que 

moram no referido bairro 

Bairro Engenheiro Machado Vaz 19 

Bairro de Contumil* 8 

Bairro de S. Roque da Lameira  2 

Bairro do Cerco** 2 

 

* 3 Irmãos repartem a sua habitação entre este bairro - onde moram os avós - e Alfena, onde moram os pais. 

** Foram recentemente expulsos da sua habitação neste bairro, por motivos desconhecidos, encontrando-se 

atualmente a flutuar entre várias casas de pessoas familiares.  
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Gráfico 2: Ano de escolaridade frequentado pelo público infantojuvenil. Fonte: estagiária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3: Ocupações preferidas das crianças e jovens nos seus tempos livres. Fonte: estagiária. 
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Gráfico 4: Atividades, do conjunto proposto no inquérito por questionário, que interessam mais às 
crianças e jovens. Fonte: estagiária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5: Resposta à questão “Gostavas de formar um grupo de teatro?”. Fonte: estagiária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6: Ideias dadas pelas crianças e jovens para a formação de um grupo. Fonte: estagiária. 
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Gráfico 7: Ideias propostas pelo público infantojuvenil para outras atividades. Fonte: estagiária. 
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 Medidas de promoção e proteção a crianças e jovens 

 Uma das mais graves problemáticas associadas às crianças provenientes de meios e 

famílias socialmente excluídas é a negligência infantil ao nível da prestação de cuidados básicos 

às crianças e jovens, e/ou a falta de supervisão e proteção por parte da mesma. Quando tal se 

verifica podem ocorrer, em Portugal, sinalizações (feitas por qualquer cidadão/ã ou por 

estabelecimentos de ensino e de saúde) destas crianças e jovens à Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco (CPCJ). Por risco, entende-se a “[...] vulnerabilidade de a criança ou 

jovem se ver envolvida numa situação de perigo, não provando por si só a existência de uma 

qualquer situação de perigo. As situações de risco implicam um perigo potencial para a 

concretização dos direitos das crianças, embora não atingindo o grau elevado de probabilidade de 

ocorrência que o conceito de perigo encerra. A manutenção e agudização dos fatores de risco 

poderão, em determinadas circunstâncias conduzir a uma situação de perigo” (APAV, 2011, p. 

163).  

Para avaliar a incidência de perigo na criança ou jovem, é considerada uma diversidade 

de fatores que podem verificar-se juntos ou separadamente, designadamente: abandono familiar 

ou falecimento da figura que prestava os cuidados, não havendo outra capaz de a substituir; 

incapacidade para a imposição de regras e limites ao menor, comprometendo a sua segurança e 

bem-estar; carências ou privação alimentar; insuficiência ou ausência de hábitos de higiene; 

inadequação do vestuário face às estações do ano; absentismo escolar; falta de vigilância nos 

cuidados de saúde (como por exemplo incumprimento da vacinação); consumo de substâncias 

ilícitas por parte do menor ou da(s) figura(s) de referência; práticas criminais por parte do menor 

ou da(s) figura(s) de referência; qualquer forma de abuso físico, sexual ou psicológico contra o 

menor por parte de algum elemento do agregado familiar (APAV, 2011; CNPDPCJ, 2016; Vieira, 

2016).  

 Caso a existência de risco e/ou perigo se comprove, a CPCJ atua no sentido de um acordo 

de Promoção e Proteção com o representante legal da criança/jovem. Se não existir 

consentimento por parte do responsável ou tiver havido incumprimento do acordo celebrado, é 

instaurado, em última instância, um processo judicial de Promoção e Proteção. Nesta situação, 

as Equipas Multidisciplinares de Apoio aos Tribunais (EMAT) dão apoio técnico às decisões do 

tribunal (CNPDPCJ, 2016; Instituto de Segurança Social, I. P., 2007). Neste sentido, realizam a 

“elaboração de relatórios e informações sociais, na intervenção nas diligências instrutórias, nas 

audiências, conferências e debates judiciais, no acompanhamento da execução das medidas de 
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promoção e de protecção aplicadas quer em meio natural de vida, quer em acolhimento familiar 

e colocação institucional” (CNPDPCJ, 2016, p. 230).  
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 Comparação entre objetivos específicos do projeto e objetivos do desenvolvimento 
sustentável da ONU 

 
 
Quadro 7: Objetivos específicos delineados no projeto, tendo por base os objetivos estipulados pela ONU 

(UNRIC, 2016). Fonte: estagiária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objetivos específicos Objetivos da ONU (UNRIC, 2016) 

Desenvolver uma consciência 

crítica das desigualdades sociais 

� Reduzir as desigualdades no interior dos países 

e entre países (ODS 10: Reduzir as 

desigualdades) 

� Alcançar a igualdade de género e empoderar 

todas as mulheres e raparigas (ODS 5: Igualdade 

de género) 

Respeitar a diversidade de 

género, étnica e racial 

Fomentar um consumo 

responsável 

Garantir padrões de consumo e de produção 

sustentáveis (ODS 12: Produção e consumo 

sustentáveis) 

Sensibilizar para as mudanças 

climáticas 

Adotar medidas urgentes para combater as 

alterações climáticas e os seus impactos (ODS 13: 

Ação climática) 
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 Esquemas de participação 

 
 
 

 

Figura 7: Escada de participação infantil proposta por Hart (1993). Fonte: estagiária (adaptado de Hart 
(1993), Shier (2001) e utilizando alguma da tradução adotada por Fernandes (2005)). 
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Figura 8: Caminhos para a participação infantil, segundo Shier (2001). Fonte: estagiária (adaptado de 
Shier (2001) e utilizando a tradução em Fernandes (2005)). 
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 Calendarização das fases da intervenção/investigação 

 
Quadro 8: Cronograma do plano de atividades 

Fase Atividades 
2017 2018 

Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Transversal a 

todas as fases 

Pesquisa bibliográfica • • • • • • • 

Observação participante  • • • • • • • 

Diário de bordo • • • • • • • 

Conversas informais • • • • • • • 

Sensibilização/mot

ivação 

Apoio ao estudo • • • • • • • 

Participação e colaboração nas atividades promovidas pelo Projeto Sinergi@s • • • • • • • 

Karaoke The Voice (Oficina de Expressão Artística)  •      

Torneio de Jogos (Oficina de Jogos)  •      

Implementação 

Oficina “Brincar com a Ciência”  • • • • •  

Oficina “Expressão Artística”  • • • •   

Oficina “Jogos”  •     • 

Oficina “Consciência de si e do mundo”     • • • 

Avaliação Diagnóstica 
de necessidades: pesquisa documental • •      

de interesses: inquérito por questionário  •      
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Contínua: inquérito por questionário aos/às participantes; diário de bordo da 

estagiária (com registo da sua observação participante) 
 • • • • • • 

Final: entrevista semiestruturada à acompanhante; narrativas de orientadora 

científica e estagiária. 
      • 
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  Inquérito por questionário ao público para avaliação contínua 

 
 
 
 
 
 
 

Inquérito por questionário – avaliação contínua 

(Inquérito por questionário destinado a crianças/jovens que sabem ler – grupo intermédio) 

1. Gostaste da atividade? 

Sim ☐   Mais ou menos ☐   Não ☐ 

 

2. Aprendeste alguma coisa com esta atividade?  

Sim ☐   Mais ou menos ☐   Não ☐ 

2.1. Se sim, o quê?  

        _______________________________________________________ 

 

3. Deixa um ou mais comentários, se quiseres (por exemplo: o que correu melhor e menos 

bem, o que sugeres para as próximas atividades, etc.). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Inquérito por questionário – avaliação contínua 

(Inquérito por questionário destinado a destinado a crianças que: não leem, leem há pouco tempo ou têm 
dificuldades a fazê-lo – grupo primária) 

Rodear o boneco que corresponde melhor à tua opinião:  

 

           Sim                              Mais ou menos                           Não 

 

1. Gostaste da atividade?  

 

  

 

 

2. Aprendeste alguma coisa com esta atividade?  

 

 

 

 

2.1. Se sim, o quê?  

        _______________________________________________________ 

 

3. Deixa uma ou mais sugestões, se quiseres (por exemplo: o que correu melhor e menos 

bem, o que sugeres para as próximas atividades, etc.). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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  Tratamento de dados resultantes do inquérito por questionário para avaliação contínua e 
do diário de bordo 

 
� Oficina “Brincar com a Ciência” 

� Módulo “Luz” 

“Hologramas” 
 

Avaliação contínua  

Pelos/as participantes (nº de inquiridos/as: 8) 

 Todo o grupo respondeu ter gostado e ter aprendido algo com a atividade. Quando 

questionados sobre o que aprenderam, a maioria respondeu “a fazer um holograma”, 

destacando-se uma pessoa que referiu “geometria”. Relativamente aos comentários, quatro 

pessoas referiram que não gostaram de ter estado tanto tempo à espera para concluir o vídeo, 

uma frisou que preferia que não se usasse o PowerPoint e três deixaram comentários positivos 

sobre a atividade.  

Pela estagiária 

 Embora alguns dos jovens tenham demonstrado desinteresse pela atividade, sem 

saberem o que seria feito, assim que se apresentou o PowerPoint, iniciando cada dispositivo 

com questões, a maioria passou a participar com interesse. No debate realizado expressaram 

as suas opiniões, embora se tenha notado alguma dificuldade de refletir criticamente sobre o 

assunto. A construção da “pirâmide” possibilitou a constatação de diferentes níveis de 

autonomia dos diversos elementos do grupo, sendo que alguns pediam constantemente ajuda. 

Os elementos do grupo que terminaram esta tarefa mais rapidamente revelaram capacidade 

criativa (ao explorarem a “pirâmide” que tinham construído de diferentes formas) e de reflexão 

crítica (ao colocarem hipóteses para os fenómenos que estavam a observar). Infelizmente, 

embora o processo proposto tivesse sido testado previamente num dos computadores, só dois 

computadores permitiram a execução correta do pretendido. Isso fez com que nem todos/as 

conseguissem avançar ao mesmo tempo o que causou alguma desmotivação e a 

impossibilidade de concluir a atividade numa só sessão. 
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Sombras 
 

Avaliação contínua  

Pelos/as participantes (nº de inquiridos/as: 10) 

 Todo o grupo respondeu ter gostado e ter aprendido algo com a atividade. Quando 

questionados sobre o que aprenderam responderam: “o que são as sombras e a fazer 

fantoches” (1), “a fazer sombras e aprendi o que são as sombras” (1), “brincadeiras e aprendi 

o que são sombras” (1), “a fazer sombras” (3), “a fazer sombras e a fazer bonecos” (1), “brincar 

com os fantoches é muito fixe” (1), “podemos fazer personagens nas sombras” (1), “aprendi 

que devo brincar sem nos chatear e a fazer sombras” (1). 

Pela estagiária 

 Esta atividade foi recebida bastante bem pelo público, que demonstrou ter 

compreendido o que é uma sombra e de que forma esta acontece. O jogo “Qual é a coisa qual 

é ela?”, para além de ter possibilitado explorar noções espaciais, permitiu estimular relações 

interpessoais positivas. Tal foi percetível, por exemplo, na necessidade de serem pacientes uns 

com os outros, de se entreajudarem quando um elemento do grupo encontrou dificuldades no 

exercício. Relativamente ao teatro de sombras, convém notar a reação das crianças ao criarem 

ou desenharem, com total liberdade, uma personagem para o seu fantoche. Enquanto umas se 

sentiram confortáveis com o desafio revelando bastante iniciativa, autonomia e criatividade, uma 

grande parte solicitou a presença e opinião da estagiária para se sentirem mais confiantes no 

ato de criação. Destaca-se o entusiasmo com que as crianças que já tinham terminado mais 

cedo os seus fantoches começaram, imediatamente, a brincar com os mesmos, não só 

explorando as sombras de uma forma criativa, mas também construindo estórias em conjunto. 

Esta reação vai ao encontro da experiência de Sauer, Stetzenbach e Stetzenbach (2010), que 

consideram o teatro de sombras como uma das atividades que mais pode motivar as crianças 

na exploração do fenómeno físico das sombras. 

 

Caleidoscópios 
 

Avaliação contínua  

Pelos/as participantes (nº de inquiridos/as: 7) 
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 Todo o grupo respondeu ter gostado e ter aprendido algo com a atividade. Quando 

questionados sobre o que aprenderam responderam: “a fazer um caleidoscópio e a fazer coisas 

novas e bonitas para vender” (1), “aprendi a fazer caleidoscópios” (6).  

Pela estagiária 

 Quando esta atividade foi planeada a estagiária não imaginou que existiriam tantas 

dificuldades, por parte da maioria dos/as participantes. Embora tenha procurado incentivar 

os/as participantes a serem o mais autónomos/as possível, a estagiária acabou por se 

aperceber que esta atividade envolvia a existência de capacidades (como a motricidade fina) 

que, não estando suficientemente desenvolvidas, se revelaram um obstáculo, à concretização 

de alguns objetivos, designadamente a “construir um sentido de confiança e a autonomia” e a 

“construir a iniciativa e a responsabilidade”. Apesar das dificuldades da estagiária em gerir a 

atividade na primeira sessão, as sessões seguintes desenrolaram-se de forma positiva e 

interessante: constatou-se que os elementos mais avançados na construção do caleidoscópio se 

mostraram predispostos a ajudar aqueles que estavam mais atrasados – desenvolvendo, assim, 

relações interpessoais positivas. Ao construir os caleidoscópios com a reutilização de vários 

materiais foi possível alertar, também, para um consumo responsável. 

 

Fogo de artifício 
 

Avaliação contínua  

Pelos/as participantes (nº de inquiridos/as grupo primária: 6; grupo intermédio: 10) 

 Em ambos os grupos todos/as responderam ter gostado e ter aprendido algo com a 

atividade. Quando questionados sobre o que aprenderam, as respostas do grupo da primária 

foram: “a não mexer nos químicos” (2), “não devemos mexer com químicos nem brincar com 

o fogo” (1), “és fixe, adorei!” (1), “a ver fogo com cores diferentes” (1), “gostei muito de ver 

fogo às cores” (1). Relativamente à mesma questão, as respostas do grupo intermédio foram: 

“porque sim” (1); “aprendi coisas” (1); “a fazer foguete” (1); “aprendi como se faz artifício” (1); 

“aprendi coisas químicas” (1); “aprendi a fazer fogo de artifício” (3); “aprendi a ver o fogo a 

ganhar cor” (1); “aprendi a misturar produtos químicos” (1). Relativamente aos comentários, o 

grupo da primária demonstra uma vontade de repetir a atividade, enquanto o grupo intermédio 

faz uma apreciação positiva da atividade.  

Pela estagiária 
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 Esta atividade foi bem recebida pelos dois grupos, especialmente pelo grupo da 

primária. Este último demonstrou um enorme fascínio pelo fenómeno observado, revelando 

confiança e iniciativa para proporem novas experiências com os vários compostos químicos 

presentes. Mostraram, também, capacidade de reflexão crítica ao fazerem questões sobre as 

várias cores que observavam e sobre a formação das auroras boreais. Embora o grupo 

intermédio não tenha revelado grande curiosidade científica pelo processo, demonstraram ser 

responsáveis perante o manuseamento dos compostos químicos. Adicionalmente, a atividade 

procurou sensibilizar para as alterações climáticas. 

 

� Módulo “Som” 

Construção de instrumentos musicais 
 

Avaliação contínua  

Pelos/as participantes (nº de inquiridos/as: 11) 

 Todo o grupo respondeu ter gostado e ter aprendido algo com a atividade. Quando 

questionados sobre o que aprenderam, as respostas do grupo foram: “a fazer instrumentos” 

(6), “a fazer novos instrumentos” (1), “aprendi a fazer maracas e o instrumento do balão” (1), 

“a fazer instrumentos com balões e latas” (1), “aprendi a fazer instrumentos musicais, como o 

pau de chuva” (1) e uma pessoa não respondeu. Relativamente aos comentários, destaca-se 

uma autoanálise sobre a sua prestação na atividade (“correu bem, mas tenho que estar mais 

atento”) e uma criança que disse “fui a inventora da balaraca” (a criança em questão inventou 

um instrumento musical e, foi-lhe sugerido criar um nome; esta inventou a palavra “balaraca”, 

da junção de “balão” + “maraca”). 

Pela estagiária 

 Para a leitura da estória, duas crianças mostraram iniciativa para o fazer. Contudo, como 

uma delas começou a ler com alguma dificuldade, o grupo ficou um pouco desmotivado e 

impaciente. A estória não foi particularmente apreciada, tendo o grupo demonstrado mais 

atenção, curiosidade e espírito crítico perante as experiências práticas. Estas incentivaram, 

também, o grupo a exprimir as suas opiniões sobre hipóteses para o fenómeno físico que 

estavam a observar. Relativamente à construção dos instrumentos, foi notória uma grande 

evolução na capacidade de tomar decisões sobre o que queriam construir e que materiais 

pretendiam utilizar, na capacidade de iniciar este processo e serem responsáveis e 
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comprometidos perante o mesmo (levando-o até ao fim, com dedicação, motivação e 

criatividade). Apesar de terem revelado uma autonomia crescente na elaboração dos 

instrumentos, procurou-se que as crianças que estavam a construir os mesmos instrumentos 

ou semelhantes se juntassem de forma a promover a entreajuda e, assim, relações interpessoais 

positivas. Adicionalmente, esta atividade, ao ter reutilizado materiais e ao ter incentivado as 

crianças a trazerem de casa materiais que fossem deitar ao lixo, contribuiu para um consumo 

responsável. 

 
 

� Módulo “Laboratório na Cozinha” 

Cristais 
 

Avaliação contínua  

Pelos/as participantes (nº de inquiridos/as: 12) 

 O grupo todo respondeu ter gostado da atividade, 11 referiram ter aprendido algo com 

a atividade, enquanto um/a respondeu negativamente. Quando questionados sobre o que 

aprenderam, as respostas do grupo foram: “não sei” (2), “aprendi a fazer cristais” (2); “aprendi 

a fazer coisas novas com cristais” (1), “aprendi a fazer cristais muito bonitos” (1), “a fazer 

corações, bolas de futebol” (1), “a fazer bonés pequeninos e a fazer cristais” (1), “aprendi a 

fazer coisas com fitas e eu fiz um raio com as fitas que vão-se transformar em cristais” (1), “que 

não devemos mexer na água quente, não devemos mexer no borax, ter cuidado com o fogão e 

a fazer diamantes” (1), “brincar” (1).  

Pela estagiária 

 De uma forma geral, as crianças mostraram-se motivadas com esta atividade. Os 

primeiros resultados das figuras que elaboraram com cristais foram bastante apreciados pelo 

grupo, tendo-se notado que tal estimulou uma maior iniciativa em continuar a criar. Contudo, a 

maioria das crianças teve dificuldade em construir figuras distintas (com 2 ou 3 exceções), 

demonstrando um pouco de falta de iniciativa e dificuldade em tomar decisões - estas 

dificuldades foram acrescidas nas crianças que não tinham estado na sessão anterior. 

Inicialmente, tenderam a repetir uma figura, mas após algum incentivo apelando à criatividade 

de cada um/a, a maioria começou a construir figuras diferentes.  

 Na última sessão, várias crianças repararam que uns espetos na água pareciam 

quebrados e, com muita curiosidade, questionaram-se sobre o porquê, evidenciando a sua 
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capacidade de reflexão crítica. Esta questão foi aproveitada para falar de forma simples do 

fenómeno físico da refração da luz. 

 

Cozinhar para alimentar 
 

Avaliação contínua  

Pelos/as participantes (nº de inquiridos/as sessão 1: 3; nº de inquiridos/as sessão 2: 4) 

 O grupo todo respondeu ter gostado das duas sessões da atividade. Relativamente à 

primeira, 2 referiram ter aprendido algo com a atividade, enquanto um/a respondeu que 

aprendeu “mais ou menos”. Quando questionados sobre o que aprenderam, as respostas do 

grupo foram: “aprendi a fazer bolo de laranja e compal de pera tão delicioso”, “a fazer o bolo, 

a fazer compal de pera e que adoro cozinhar”, “a cozinhar” (sendo as duas primeiras respostas 

dos elementos que dizem ter aprendido algo com a atividade e a última do que aprendeu mais 

ou menos). A propósito da segunda sessão, 3 referiram ter aprendido algo com a atividade, 

enquanto um/a respondeu negativamente. As respostas daqueles/as que consideraram ter 

aprendido algo foram: “a fazer o recheio por cima” (1); “a fazer o bolo” (1); “a fazer bolo de 

chocolate e recheio”.  

Pela estagiária 

 Nas duas sessões, foi possível constatar bastante satisfação na realização da atividade. 

Deu para constatar que todos/as se dispuseram a aprender o que não sabiam e que, apesar de 

algumas dificuldades a converter unidades de medida, tinham facilidade a fazer as respetivas 

medições. Foi positivo ver como o grupo se organizou relativamente bem na distribuição de 

tarefas, com cada elemento a tomar a iniciativa, responsabilidade e compromisso para com a 

sua. Apesar de, por vezes, haver alguns conflitos por duas ou mais pessoas quererem realizar a 

mesma tarefa, destaca-se a capacidade de comunicação entre pares que foi sendo incentivada 

(de forma a contribuir para o desenvolvimento de relações interpessoais positivas) e a visível 

autonomia de cada pessoa na realização da sua tarefa. Chamou-se ainda a atenção para um 

consumo responsável, transformando frutas em sumos, não permitindo que os mesmos se 

deteriorassem. 

 
 
 
 
 



 

 

169 

� Oficina “Expressão Artística 

Karaoke The Voice 
 

Avaliação contínua  

Pelos/as participantes (nº de inquiridos/as: 25) 

 Todo o grupo respondeu ter gostado da atividade, sendo que 22 pessoas referiram ter 

aprendido algo com a atividade e 3 consideraram não ter aprendido nada. Quando questionados 

sobre o que aprenderam, as respostas do grupo foram: “não sei” (3); “a cantar” (5); “a dançar” 

(1); “músicas novas” (2); “a competir” (1); “a ter mais vontade de competição” (1); “a perder” 

(1); “trabalhar em conjunto” (1); “espírito de equipa” (1); “brincar em grupo é divertido” (1); “a 

ganhar mais à vontade e união entre os sinérgicos” (1); “aprendi a ganhar uma autoconfiança 

em mim mesmo” (1); “aprendi que não é preciso ter vergonha” (2); “aprendi a cantar à frente 

de todos sem ter vergonha” (1). Os comentários, de uma forma geral, tecem uma apreciação 

extremamente positiva sobre a atividade, revelando vontade de repetição da mesma.  

Pela estagiária 

 Faz-se um balanço muito positivo desta atividade. A maioria das crianças/jovens que se 

propuseram cantar revelaram à estagiária, em confidência, muita vergonha em cantar e 

demonstraram ter vontade de desistir, mesmo antes de iniciarem. O facto de lhes ser transmitido 

que podiam parar a qualquer momento e que a estagiária estava ao seu lado em todo o 

processo, foi importante e deu-lhes a confiança para prosseguirem. Ao ultrapassarem os seus 

receios de se exporem em público e ao comprometerem-se consigo próprios em concluir o 

desafio, foi possível desenvolverem: a capacidade de iniciativa e responsabilidade, um sentido 

de confiança, um controlo emocional e autoestima (contribuindo, possivelmente, para um 

sentimento de empoderamento ao nível individual). Adicionalmente, foi favorecido um 

sentimento de união e de respeito entre os membros do grupo (estimulando, assim, relações 

interpessoais positivas) pois, ao não serem admissíveis comentários depreciativos sobre as 

várias atuações, criou-se um ambiente favorável à expressão vocal de todos/as. 

 De destacar que alguns rapazes apenas queriam fazer parte da equipa do dinamizador 

comunitário. Tal não sendo possível, dado que as 3 equipas deveriam ser compostas por um nº 

semelhante de elementos, alguns começaram a chorar e recusaram-se a participar fora daquela 

equipa. De notar que esta situação aconteceu apenas com os rapazes que têm uma 

masculinidade hegemónica mais acentuada, o que demonstrou a necessidade de ter em conta 
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questões de género, procurando contribuir para a desconstrução de certos estereótipos de forma 

subtil ao longo das restantes atividades.  

 Finalmente, salienta-se que esta atividade teve um impacto tão positivo, que foi 

escolhida pela equipa técnica do Projeto Sinergi@s para ser replicada nas férias na Covilhã, no 

fórum Jovem Altamente (dinamizado pelo projeto “Quero Ser Mais”, do Programa Escolhas). 

 

 O “Espetáculo Sinergi@s tem Talento!”, desdobra-se em algumas atividades como foi já 

visto. Em quase todas as sessões de cada atividade foi passado um inquérito por questionário 

aos/às participantes. Por razões de economia de espaço, serão apresentados unicamente os 

dados recolhidos, através desse instrumento, que foram considerados mais pertinentes (pois ao 

longo das sessões as crianças e jovens repetiram algumas vezes os mesmos aspetos relacionados 

com as aprendizagens). Seguidamente, a estagiária fará uma apreciação geral de cada atividade. 

 

Espetáculo Sinergi@s tem Talento! 
 

Avaliação contínua  

Pelos/as participantes 

Dança e breakdance 

 O número de participantes foi muito variável, sendo o mínimo 6 e o máximo 20. De uma 

forma geral, os/as participantes referiram ter gostado da atividade (numa sessão uma pessoa 

referiu não ter gostado da mesma e em quatro sessões houve uma pessoa a mencionar ter 

gostado mais ou menos). Relativamente às aprendizagens efetuadas, a maioria considerou que 

aprendeu algo, havendo em algumas sessões um ou dois elementos que consideraram não ter 

aprendido nada ou ter aprendido mais ou menos. Sobre o que aprenderam, destacam-se as 

seguintes respostas: “aprendi a dançar”, “eu não sabia dançar breakdance e, graças a esta 

atividade, já aprendi”, “passos novos”, “dançar é divertido”, “a participar”, “a estar em grupo, 

a avaliar uma dança”, “a avaliar as coreografias”, “a avaliar as pessoas”, eu aprendi que 

devemos ser honestos”, “não me devo chatear com o que os outros dizem”, “trabalhar em 

grupo”, “a escutar os outros”, “cooperar em equipa”, “eu aprendi que devo respeitar os outros 

quando estão a representar”, “que os ensaios são importantes”. Alguns e algumas participantes 

aproveitaram a zona dos comentários para frisarem uma apreciação positiva da atividade 

(“correu muito bem” e “dançar é bom para mim”), outros/as para demonstrarem o seu 
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descontentamento relativamente a algo (“não gostei que estivessem a gozar”), ou para deixarem 

sugestões (“acho que da próxima devia ser mais trabalho em equipa” e, a propósito das sessões 

em que as crianças e jovens se avaliaram mutuamente: “acho que devemos participar 

ordenadamente” e “o que eu tenho a dizer é que deviam levar isto a sério, não a brincar, e que 

devemos fazer isto mais vezes!”). 

Música de rap 

 O número de participantes foi bastante variável, especialmente nas primeiras sessões 

(contando com um máximo de 12 pessoas). Nos ensaios encontravam-se 4 pessoas, tendo 

chegado, por vezes, a ser apenas com 3. De uma forma geral, os/as participantes referiram ter 

gostado da atividade (em duas sessões uma pessoa referiu ter gostado mais ou menos). 

Relativamente às aprendizagens efetuadas, a maioria considerou que aprendeu algo, havendo 

em algumas sessões dois ou três elementos que consideraram não ter aprendido nada ou ter 

aprendido mais ou menos. Sobre o que aprenderam, destacam-se as seguintes respostas: 

“aprendi que não devo gozar ninguém”, “a fazer rap”, “a rimar”, “palavras novas”, “trabalhar 

em equipa”, “a cantar”, “a cantar, mas tenho vergonha”, aprendi a avaliar uma música”. Nos 

comentários, a propósito das sessões em que se construiu a letra para a música, foi expresso: 

“eu quero dizer que eu amei!”, “que mais gente participasse e desse ideias”. A propósito dos 

ensaios a cantar a música destaca-se o seguinte comentário “temos de continuar a treinar e 

sermos melhores”.  

Teatro de sombras 

 Nesta atividade participaram entre 7 a 11 crianças, em cada sessão. Nos ensaios 

encontravam-se 4 pessoas, tendo chegado, por vezes, a ser apenas com 3. De uma forma geral, 

os/as participantes referiram ter gostado da atividade (apenas um/a respondeu negativamente 

numa sessão). Relativamente às aprendizagens efetuadas, a maioria considerou que aprendeu 

algo, havendo apenas dois elementos que referiram ter aprendido mais ou menos numa sessão. 

Sobre o que aprenderam, destacam-se as seguintes respostas: “a fazer teatro de sombras”, 

“aprendi a representar”, “a fazer histórias”, “eu aprendi a improvisar”, “aprendi a brincar com 

sobras com fantoches”, “temos que respeitar os outros e esperar pela nossa vez”, “podemos 

fazer sorrir”. Nos comentários, denota-se uma apreciação bastante positiva da atividade (“esta 

atividade foi muito fixe, o que eu gostei mais foi quando fui fazer a minha apresentação”, “gostei 

muito da atividade”, “eu gostei da atividade e aprendi muito”). 

Convite (nº de inquiridos/as: 13) 
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 Todo o grupo respondeu ter gostado da atividade, sendo que 3 pessoas consideraram 

não ter aprendido nada, 1 mencionou ter aprendido mais ou menos e 9 referiram ter aprendido 

algo com a atividade. Estes últimos elementos, quando questionados sobre o que aprenderam, 

responderam: “não sei”, “muita coisa”, “a fazer convites” (3), “a mexer em computadores”, 

“aprendi a estar nos PC’s”, “a pesquisar na net”, “a competir amigavelmente”. 

Demonstração (nº de inquiridos/as participantes: 9; nº de inquiridos/as que 

observaram a demonstração: 4) 

 Todo o grupo respondeu ter gostado da atividade, sendo que 1 pessoa mencionou ter 

aprendido mais ou menos e 8 referiram ter aprendido algo com a atividade. Estes últimos 

elementos, quando questionados sobre o que aprenderam, responderam: “dançar” (2), “a 

dançar em grupo”, “dançar e muita vergonha”, “aprendi a não ter vergonha e a superar os 

meus medos no palco”, “a não ter vergonha de dançar em público”, “aprendi a superar os meus 

medos no palco”, “a trabalhar em grupo”. 

 Relativamente às crianças e jovens que visualizaram a demonstração, todo o grupo 

respondeu ter gostado da atividade, sendo que 2 pessoas consideraram não ter aprendido nada 

e outras 2 referiram que tinham aprendido: “a apoiar o grupo”, “sinto que nós vamos conseguir 

ir longe”.  

Espetáculo Sinergi@s tem Talento! (nº de inquiridos/as participantes: 13; nº de 

inquiridos/as que visualizaram o espetáculo: 3) 

 Todo o grupo que participou respondeu ter gostado da atividade, sendo que 3 pessoas 

consideraram não ter aprendido nada e 10 referiram que tinham aprendido. Estes últimos 

elementos, quando questionados sobre o que aprenderam, responderam: “não sei”, “tudo”, 

“dançar” (3), “estar ao pé do público”, “aprendi que eu não devo criticar os outros”, “a entender 

as músicas (pois eu chorei como tu) e a não ter vergonha de dançar”, “eu aprendi a não ter 

vergonha de nada e a seguir o amor que eu tinha pela música e aprendi a superar os meus 

medos”, “trabalhar em conjunto”. 

 Relativamente às crianças e jovens que visualizaram o espetáculo, todo o grupo 

respondeu ter gostado da atividade e ter aprendido algo com ela, nomeadamente: “a ver um 

espetáculo” (2), “aprendi que o espetáculo foi muito fixe e que gostava muito de ter participado”. 

Nos comentários, sublinham o desejo de ter feito parte do mesmo com as afirmações: “gostava 

de ter participado no espetáculo” e “gostei do espetáculo e gostava de ter participado”. 
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 Para além do inquérito por questionário passado, a acompanhante realizou uma 

discussão com 22 crianças e jovens que participaram no espetáculo e que assistiram ao mesmo. 

Destacam-se comentários que parecem focar-se mais nos aspetos técnicos da atuação, 

revelando uma vontade de trabalhar mais para aperfeiçoar a mesma: “gostei muito, 

principalmente da parte do breakdance, mas acho que temos que melhorar”, “todos mostraram 

as habilidades e os talentos que tinham, foi muito bom. Só acho é que houve coisas que foram 

feitas à última da hora e por isso não correu tão bem”, “o futebol podia ter corrido melhor, acho 

que houve pouco treino, “gostei muito, estamos top, foi um pouco em cima da hora e com mais 

treino podíamos ter feito melhor”. Outros comentários parecem incidir mais no que a atuação 

lhes permitiu desenvolver em termos pessoais e coletivos: “espetacular! Gostei de tudo, foram 

todos espetaculares, correu tudo muito bem”, “top, estou sem palavras! Gostava de ter 

participado”, “adorei, quero voltar a repetir. Ajudou-me a ultrapassar alguns medos que tinha”, 

“adorei, correu muito bem, gostei de quando patinei”, “foi fixe, correu bem e estivemos todos 

muito bem. A música correu espetacularmente bem, acho que no início estava tudo muito 

nervoso, mas no final já estávamos à vontade e só queríamos mostrar talentos”. 

 

Espetáculo Sinergi@s tem Talento! 
 

Avaliação contínua  

Pela estagiária 

 Faz-se um balanço extremamente positivo do conjunto das várias atividades que vieram 

a compor o espetáculo (inclusive o teatro de sombras), pois, apesar dos desafios frequentes 

(como a estagiária ser ouvida e fazer a gestão de inúmeros conflitos entre participantes), foi 

possível desenvolver vários dos objetivos delineados. Convém referir que, sendo esta a atividade 

que contou com maior número de sessões, foi possível verificar a existência de altos e baixos 

nos comportamentos do público, não se podendo falar de uma evolução linear.  

 Como foi já referido, esta atividade procurou a participação genuína do público, pelo que 

a escolha das atividades a integrar no mesmo e a escolha de músicas, por exemplo, pressupôs 

a expressão de opiniões. Vários elementos do público foram demonstrando a sua capacidade 

de iniciativa ao irem propondo, por exemplo, elementos novos a acrescentar à atuação que 

estava a ser preparada.  
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 No início, praticamente todos/as tinham muito medo e vergonha de exporem a atuação 

que estavam a preparar aos seus pares, que frequentemente reagiam com risos e julgamentos 

negativos. Também as avaliações feitas entre pares, nas atividades dança e breakdance e da 

música de rap, permitiram analisar que vários elementos não se mostraram imparciais, 

favorecendo aqueles que são mais amigos, penalizando aqueles que não gostam tanto, por 

exemplo, e fazendo uma avaliação sem argumentos. Contudo, ao longo das mesmas procurou-

se que desenvolvessem a capacidade de expressar opiniões sustentadas numa reflexão crítica 

do que tinham observado e fazendo críticas construtivas, sem agressões verbais (no sentido de, 

também, promover relações interpessoais de confiança). Este tipo de ações e o facto de ser 

frisado que estavam a realizar um trabalho colaborativo, e não competitivo, permitiu começar a 

observar algum apoio, empatia e solidariedade de uns/umas para com os/as outros/as 

(melhorando, assim, as relações interpessoais). Construindo esta base, foi possível aos/às 

participantes começarem a desenvolver um sentido de confiança e de autoestima que era 

percetível na forma como se apresentavam nos ensaios e, posteriormente, na demonstração e 

no espetáculo.  

 A música de rap permitiu, pelo tema da letra, contribuir para um desenvolvimento de 

uma consciência crítica das desigualdades sociais e para o respeito da diversidade de género, 

étnica e racial.  

 O teatro de sombras favoreceu o desenvolvimento da criatividade, presente na criação 

de estórias improvisadas. Também promoveu a expressão de opiniões, a capacidade de tomar 

decisões, a criatividade e reflexão aquando da criação e apresentação do B.I. da personagem.  

 O solo de uma música promoveu o empoderamento da pessoa em questão, construindo 

confiança, controlo emocional e autoestima, o que lhe permitiu ultrapassar as limitações iniciais 

que a impediam de se expor perante o público, apesar da sua enorme vontade para tal. O 

resultado foi uma atuação segura e confiante. Esta atuação, ainda que individual, contribuiu 

para estimular relações interpessoais positivas, uma vez que esta jovem contou com o apoio e 

motivação do grupo inteiro.  

 O desenvolvimento do convite, para além de implicar ainda mais as crianças e jovens 

na preparação do espetáculo (condição importante para uma participação genuína), contribuiu 

para o desenvolvimento da criatividade e para a capacidade de tomar decisões em grupo. A 

votação dos/as mais novos/as possibilitou que os/as mesmos/as expressassem as suas 

opiniões acerca do convite que preferiam.  
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 Tanto a demonstração como o espetáculo decorreram de forma positiva e foram obtidos 

efeitos muito favoráveis. Para além de se ter dado visibilidade às várias capacidades que as 

crianças e jovens valorizam e escolheram, o que, por si só, pode contribuir para o seu 

empoderamento, estas atividades permitiram desenvolver capacidades de compromisso e 

responsabilidade na maioria do grupo, nomeadamente, ao comparecerem aos ensaios e ao 

cumprirem o código de roupa estipulado em grupo. Estas atuações foram também importantes 

para desenvolver o controlo de emoções que podiam ser paralisantes, como o nervosismo e o 

medo. Adicionalmente, foram momentos que potenciaram a participação dos familiares e da 

comunidade envolvente.  

 O espetáculo permitiu, pela primeira vez, que as crianças e jovens tivessem funcionado 

como um grupo unido, apoiando-se e comunicando entre si, praticando, finalmente, relações 

interpessoais positivas. Estes aspetos foram corroborados pela acompanhante de estágio, que 

salientou ter sido a primeira vez que ela viu espírito de união no grupo. A este propósito destaque-

se, por exemplo: apoio de duas jovens na colocação dos patins à menina que ia fazer patinagem 

e simultaneamente fazendo comentários positivos à atuação que está em curso; uma menina 

que deixou cair o seu copo, na atuação do “batucando com copos”, e imediatamente um rapaz 

que não estava a atuar lhe foi buscar o copo. Estas situações específicas mostram como 

todos/as sentiram que todas as atuações faziam parte do grupo. Durante a atuação do futebol 

freestyle (passes de bola) os jovens demonstraram controlo emocional, confiança e um sentido 

de compromisso, perseverando na atividade quando os passes não correram como tinham 

treinado nos ensaios. Assim, nestes pormenores que, aparentemente, poderiam ser 

interpretados como algo negativo, os vários elementos do grupo demonstraram capacidades até 

aí inexistentes. 

 

� Oficina “Jogos” 

Torneio de jogos 
 

Avaliação contínua  

Pelos/as participantes (nº de inquiridos/as: 20) 

 Todo o grupo respondeu ter gostado da atividade, sendo que 17 pessoas referiram ter 

aprendido algo com a atividade e 3 consideraram não ter aprendido nada. Quando questionados 

sobre o que aprenderam, as respostas do grupo foram: “aprendi que devemos trabalhar em 
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equipa” (7), “a brincar todos juntos” (3), “amizade” (1), “a saber ganhar e a perder” (1), “a ter 

boa qualidade de jogo” (1), “eu aprendi a partilhar com todos” (1), “aprender a dividir e 

respeitar” (1), “não se luta por doces” (1), “a mascarar-me e a ser boa jogadora” (1), “aprendi 

a jogar à pinhata” (1).  

Pela estagiária 

 A competição, embora tenha motivado o grupo, suscitou comportamentos menos 

desejáveis, como: durante um dos jogos uma pessoa ter ido à outra equipa e ter levado um dos 

elementos necessários à resolução do jogo; discussões por não quererem partilhar os doces que 

caíram da pinhata e porque todos queriam ser os primeiros a jogar à pinhata. Ao mesmo tempo, 

ao provocar estes intensos conflitos (existentes no dia-a-dia), foi uma oportunidade para intervir 

diretamente neles. Tal não foi tarefa fácil, mas conversando com os elementos em questão foi 

possível atenuar algumas das situações acima descritas e desenvolver maior controlo das 

emoções. 

 

Treinos de futsal 
 

Avaliação contínua  

Pelos/as participantes (nº de inquiridos/as na sessão 1: 9) 

 Todo o grupo respondeu ter gostado da atividade, sendo que 5 pessoas referiram ter 

aprendido algo com a atividade e 4 consideraram não ter aprendido nada. Quando questionados 

sobre o que aprenderam, as respostas do grupo foram: “não sei”, “a trocar mais a bola”, 

“aprendi a jogar melhor futebol”, “a passar a bola uns aos outros”, “futebol”. Nos comentários, 

duas pessoas mencionaram que a atividade correu bem, frisando que devia “continuar assim”. 

Uma sugeriu que seria importante ter “umas balizas de futebol”.  

Pela estagiária 

 Nesta atividade foi possível desenvolver a expressão de opiniões e a iniciativa do grupo, 

ao incentivar as ideias do grupo para a organização da própria atividade. Contudo, na altura em 

que esta atividade se desenrolou (após as aulas terem terminado), muitas crianças e jovens 

faltaram, dificultando a criação de um espírito de equipa ao longo dos treinos. Para além disso, 

esta atividade acabou por produzir, direta ou indiretamente, efeitos negativos, opostos aos 

objetivos que se pretendiam trabalhar. Porém, uma análise da literatura permitiu perceber que 

os jogos desportivos podem ter efeitos menos positivos, como propiciar ambientes de 
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discriminação e de competição excessiva (Camiré & Kendellen, 2016; Coakley, 2011) - no 

presente caso o futsal culminou em conflitos violentos. Segundo os/as autores/as 

referenciados/as, estas experiências negativas têm como base interações fracas com o/a 

treinador/a, familiares ou colegas de equipa. Neste caso, como se considera que a relação com 

o treinador era boa, acredita-se que estes conflitos podem ter sido desencadeados por relações 

menos positivas com alguns dos seus pares e, possivelmente, pela reprodução de 

comportamentos agressivos com os quais estão familiarizados. 

 

� Oficina “Consciência de si e do mundo” 

� Módulo “Como cuidar da nossa Terra?” 

Pensa global, age local! 
 

Avaliação contínua  

Pelos/as participantes (nº de inquiridos/as: 11) 

 Oito pessoas referiram ter gostado da atividade, enquanto três disseram que gostaram 

mais ou menos. Relativamente às aprendizagens, 3 elementos do grupo consideraram não ter 

aprendido nada, 1 referiu ter aprendido “mais ou menos” e 7 mencionaram ter aprendido algo. 

Destes últimos, quando questionados sobre o que aprenderam, as respostas foram: “não sei”, 

“aprendi coisas novas”; “geografia”; “a Terra”; “eu não sabia quem era o Leonardo DiCaprio e 

fiquei a saber” e 2 não responderam. Nos comentários, foi possível percecionar uma não 

completa satisfação com a atividade por algumas pessoas (“foi fixe, mas um bocadinho seca”, 

“gostei da atividade, mas não gostei do vídeo” e “o que correu melhor foi responder às 

respostas”), apesar de outras terem demonstrado a sua apreciação (“gostei, espero voltar a 

repetir” e “gostei muito da atenção das pessoas”).  

Pela estagiária 

 Através das respostas do inquérito por questionário, na primeira sessão, foi percetível 

que a maioria não ficou muito sensibilizada para as mudanças climáticas; ou por já conhecer 

muito bem esta temática (o que causa algumas dúvidas), ou por não ter conseguido estar muito 

atenta, ou por o conteúdo tratado não ter sido o mais adequado para o grupo em questão. Em 

alguns casos, é possível que não tenham conseguido colocar por palavras aquilo que 

aprenderam. 
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 Foi possível constatar que durante o documentário a maioria se mostrou desmotivada. 

A discussão, que pretendia promover a expressão de opiniões e estimular uma reflexão crítica 

sobre o tema, não foi muito profunda, apesar de algumas pessoas terem demonstrado a sua 

preocupação com o aumento do nível médio das águas do mar e da temperatura da Terra. Foi 

possível constatar um aumento de satisfação e motivação por parte do grupo, aquando do jogo 

de quiz. Este proporcionou a comunicação entre elementos do grupo e uma reflexão conjunta, 

tendo contribuído, assim, para o desenvolvimento de relações interpessoais positivas. Convém 

destacar o comportamento atento e participativo demonstrado por um elemento que costuma, 

em inúmeras atividades, estar desconcentrado e sem motivação. 

 

Mural 
 

Avaliação contínua  

Pelos/as participantes (nº de inquiridos/as: 8) 

 Seis pessoas referiram ter gostado da atividade, enquanto duas disseram que gostaram 

mais ou menos. Relativamente às aprendizagens, 2 elementos do grupo consideraram não ter 

aprendido nada, 1 referiu ter aprendido “mais ou menos” e 5 mencionaram ter aprendido algo. 

Destes últimos, quando questionados sobre o que aprenderam, as respostas foram: “a reciclar”, 

“a fazer o trabalho”, “a trabalhar em equipa”, “gostei de ajudar”, e 1 não respondeu. A pessoa 

que respondeu que teve uma aprendizagem “mais ou menos” escreveu “não fizeram com o 

grupo” (parecendo indicar algum descontentamento por os elementos grupo não estarem 

envolvidos de forma semelhante no trabalho proposto). Na parte dos comentários, dois fizeram 

uma apreciação positiva da atividade e um, que merece especial atenção pelo seu conteúdo, 

escreveu: “merecia ganhar [a votação do cartaz que serviu de base para o mural] depois do 

trabalho que tive”. Dá a entender que considera que o trabalho de grupo foi essencialmente feito 

por ele ou que o trabalho que ele fez no cartaz de grupo é o mais relevante, focando-se 

essencialmente nos resultados da votação, o que foge aos objetivos que se pretendiam obter.  

Pela estagiária 

 A criação do cartaz em grupo foi a atividade que melhor permitiu alcançar os objetivos. 

Tendo em conta o conhecimento dos seus interesses pessoais foi possível estimular 

individualmente cada elemento do grupo e, assim, aumentar-se a motivação no grupo. No 

entanto, houve conflitos significativos que nem sempre foram ultrapassados: uma das meninas 
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decidiu fazer um cartaz sozinha, pois não concordou com nenhuma ideia proposta pelo seu 

grupo; conflitos originados por haver vários elementos de um grupo que se recusaram a 

participarem ativamente na atividade. Apesar disso, acreditamos que foi possível trabalhar os 

seguintes objetivos com alguns e algumas dos/as participantes: favorecer o desenvolvimento 

sustentável, promover a expressão de opiniões, estimular a capacidade de tomar decisões em 

grupo e de se comprometerem com as mesmas, facilitar a relação positiva entre pares – ao 

saber falar e saber ouvir os vários elementos do grupo, impulsionar a criatividade e a reflexão 

crítica conjunta. 

 

DIY Recipientes de reciclagem 
 

Avaliação contínua  

Pelos/as participantes (nº de inquiridos/as: 6) 

 Cinco pessoas referiram ter gostado da atividade, enquanto uma disse que gostou mais 

ou menos. Relativamente às aprendizagens, 3 elementos do grupo consideraram não ter 

aprendido nada e outros 3 mencionaram ter aprendido algo. Destes últimos, quando 

questionados sobre o que aprenderam, as respostas foram: “aprendi como se faz a reciclagem”, 

“aprendi que já sabia fazer a reciclagem”, “gostei muito desta atividade, pois aprendi a fazer 

reciclagem”. Na parte dos comentários, é possível analisar um certo descontentamento perante 

uma participação não igualitária por parte de todos/as (“fui eu que fiz tudo” e “gostava que eles 

participassem mais”). 

Pela estagiária 

 O jogo da reciclagem, embora não fosse um jogo competitivo, provocou alguns conflitos 

entre as crianças, pois queriam ganhar e não queriam partilhar os cartões existentes. Tentou-se 

mostra que o jogo era uma brincadeira para aprenderem, que seria ainda mais divertido se 

partilhassem, se se ajudassem entre si (procurando, assim, estimular relações interpessoais 

positivas e a desenvolver um controlo emocional), tendo sido percetível algumas melhorias ao 

longo daquele dia. 

 O trabalho da pintura dos recipientes acabou por não ser tão coletivo quanto o 

pretendido, uma vez que houve vários elementos que demonstraram desinteresse e saíram para 

atividades que estava a decorrer em simultâneo. Apesar disso, com os elementos que se 
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encontraram presentes, conseguiu-se trabalhar: um consumo responsável, a iniciativa e a 

responsabilidade e o comprometimento com a atividade. 

 

Fotografar para (nos) conhecer melhor 
 

Avaliação contínua  

Pelos/as participantes (nº de inquiridos/as: 10) 

 Oito pessoas referiram ter gostado da atividade, enquanto duas disseram que gostaram 

mais ou menos. Relativamente às aprendizagens, 3 elementos do grupo consideraram não ter 

aprendido nada e outros 7 mencionaram ter aprendido algo. Destes últimos, quando 

questionados sobre o que aprenderam, as respostas foram: “a tirar fotos” (3), “a tirar fotos 

lindas”, “a trabalhar em equipa” (2); “aprendi a ver o bairro de outra forma”.  

Pelos/as crianças e jovens que visitaram a exposição (nº de inquiridos/as: 9) 

 Todos/as referiram ter gostado da atividade. Relativamente às aprendizagens, 2 

elementos do grupo consideraram não ter aprendido nada e outros 7 mencionaram ter 

aprendido algo, referindo: “gostei muito de ir”, “a ver uma exposição” (2), “estava muito bonito, 

gostei de ver” (2), “a ver o outro lado do bairro! Muito bonito!”, “a ver o bairro de outra forma”.  

Pela estagiária 

 Esta atividade não foi recebida com o interesse previsto, mesmo quando informei o local 

de exposição, que foi discutido previamente com o grupo. Esta falta de motivação para com a 

atividade talvez se tenha devido ao facto de não existir, no grupo, a demonstração prévia de uma 

grande vontade em aprender sobre como melhorar a sua qualidade de vida que, segundo Wang 

e Burris (1997), é uma condição importante para a implementação de um projeto de photovoice. 

Apesar disso, foi possível verificar que alguns elementos do grupo se dedicaram bastante à tarefa 

proposta, tendo sido possível constatar um sentido de responsabilidade, de compromisso, de 

criatividade, de reflexão e consciência crítica sobre as desigualdades sociais e como elas se 

relacionavam com as fotografias que tinham tirado. Contudo, a maioria, apesar de terem tirado 

várias fotografias, revelou muitas dificuldades em autonomamente referir o que gostavam nelas 

e quais os elementos que menos gostavam (sendo praticamente unânime, nestes elementos, 

que não existiam pontos negativos no bairro). Assim, houve a necessidade de os ajudar bastante 

na criação de uma legenda ou texto para as fotografias que escolheram, procurando incutir uma 

reflexão mais profunda sobre as mesmas e sobre o bairro. Para tal, procurou-se desenvolver a 
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comunicação em grupo e um espírito de entreajuda para, através da promoção de relações 

interpessoais positivas, conseguirem concretizar a tarefa proposta.  

 A sessão onde se procurava provocar uma discussão e reflexão crítica sobre o trabalho 

realizado foi muito difícil pois dois elementos líderes desvalorizaram o trabalho, dando a entender 

que só existiam aspetos positivos no bairro e que outro tipo de interpretação não seria 

admissível. Tal pareceu ter constrangido a participação do resto do grupo, que praticamente se 

recusou a falar depois destas intervenções. Esta situação pode ter sido devida (como Wang e 

Burris (1997) apontam a propósito dos efeitos menos positivos do photovoice), ao receio de 

represálias pela maioria dos membros da comunidade, onde são compartilhadas um conjunto 

de ideias sobre o bairro que, provavelmente, pretendem preservar.  

 Relativamente à exposição, foi possível constatar interesse e motivação pela maioria do 

grupo. Com o intuito de promover a expressão de opiniões e a reflexão e consciência críticas, 

foram questionados sobre as fotografias e vários elementos referiram que tinham gostado, 

salientando uma ou outra fotografia que lhes tinha chamado mais atenção e/ou pela frase que 

acompanhava a imagem. De notar um elemento, que costuma ter alguns problemas de 

integração com os seus pares, referiu com orgulho que a fotografia para a qual estava a apontar 

tinha sido tirada por ele. Convém, contudo, salientar que pareceu que algumas crianças/jovens 

não compreenderam exatamente o porquê da exposição. Aliás, um jovem questionou a 

estagiária sobre o porquê desta exposição e, após uma explicação com algum cuidado por parte 

da mesma, ele voltou a dizer que não compreendia. 
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  Inquérito por entrevista semiestruturada à acompanhante para avaliação final 

 
Guião 

1. Acha que as atividades que dinamizei, com o seu acompanhamento, tiveram algum 

impacto positivo nas crianças e jovens?  

1.1. Que resultados lhe parecem mais evidentes ou que aprendizagens/competências foram 

mais desenvolvidas?  

1.1.1. E em que atividade(s)? 

2. Quais as atividades que achas que correram melhor e pior? Porquê? 

3. Nas atividades que correram menos bem, acha que isso se deveu à minha atuação ou a 

outros fatores? Que aspetos lhe parece que tenho de melhorar? 

4. Consegue identificar competências ou áreas em que mais evoluí? 

5. Como considera a minha relação com as crianças e jovens do projeto? 

6. Tive dificuldade em passar os inquéritos em atividades que surgiram conflitos entre os/as 

participantes. Considera que esta minha postura foi correta? Ou deveria tê-lo feito, 

independentemente do conflito? 

7. Acha que as atividades realizadas no âmbito do meu estágio tiveram algum impacto 

positivo no Projeto Sinergi@s? De que forma? 

8. De modo geral, acha que me enquadrei no Projeto Sinergi@s? Tanto a nível da dinâmica do 

projeto como com a equipa técnica e os jovens?  

 

 

Transcrição 

Estagiária (E): Achas que as atividades que dinamizei, com o teu acompanhamento, obviamente, 

tiveram um impacto positivo nas crianças e nos jovens? 

Acompanhante (A): Sem dúvida! Claro que sim. Foi um trabalho muito bom, em que conseguimos 

trabalhar várias coisas com eles, desde sentimentos, autoconfiança, autoestima principalmente. 

Eles ganharem confiança em fazer x ou y foi ótimo. Acreditarem neles, principalmente, foi 

fundamental. Porque nós trabalhamos com crianças que, infelizmente, têm uma autoestima muito 

baixa e acham que não servem para nada. Muitos deles acham que não servem para nada. E 

então, descobrir aqueles talentos todos, que tu conseguiste descobrir, e fazer com que eles 

trabalhassem isso e conseguissem mostrar a tudo e a todos aquilo que conseguem fazer...foi um 
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trabalho inacreditável. E eu tenho mesmo muito orgulho do trabalho que tu fizeste e que 

conseguimos fazer em equipa com aquelas crianças e jovens.  

E: Então tu achas que uma das atividades que proporcionou mais o desenvolvimento de 

competências e de aprendizagens foi o espetáculo? 

A: Sim, sim, foi sem dúvida o espetáculo. Começou por ser uma descoberta, com o The Voice, 

começou por aí, essa descoberta. Por isso, o teres levado esse pequeno concurso de espetáculo 

do The Voice mais além, para além de ser uma evolução da atividade, foi uma evolução neles 

próprios.  

E: Sim, sim. E quais é que tu achas, das atividades que correram melhor...a melhor, acho que tu 

já disseste... 

A: A melhor foi sem dúvida o espetáculo “Sinergi@s tem Talento!”.  

E: Mas e as que correram pior? E porque é que achas que correram menos bem?  

A: A que eu acho que pode ter corrido menos bem, mas por falta de tempo, foi a do teatro...a do 

teatro de sombras com os pequenos. A ideia foi boa, tu conseguiste criar um grupo e criar um 

pequeno teatro com eles, o que foi bom. O problema foi depois concretizá-lo. Mas isso, a culpa 

não foi tua, porque foi falta de tempo, foi o ter que fazer tudo e mais alguma coisa muito rápido e 

integrá-los foi difícil por causa que, também, eles faltam muito. E não houve treino, eles gostavam 

mas não houve treino disso e eles não conseguiram se inserir naquilo que era o espetáculo. Por 

isso, infelizmente, não foi concretizado mas a culpa acabou por não ser tua. A ideia foi boa, 

conseguiste trabalhar com eles, eles conseguiram desenvolver a capacidade do teatro, de atuar, 

mas...não foi implementado no final, nem foi feita a peça, nem foi apresentada. O que foi uma 

pena.  

E: Eu também tive muita pena... 

A: Foi uma pena. Fora isso, também temos o futebol, que foi sempre muito pedido em todas as 

avaliações que tu recebias. Eles queriam o futebol. Nós, apesar de tu não conseguires concretizar 

isso...conseguiste os treinos de futebol e tudo, mas não conseguiste ter aquele momento de haver 

o jogo entre a nossa equipa do projeto com outra. Não conseguiste isso, conseguiste os treinos, o 

que já foi bom em si, mas isso vai acontecer. Apesar de tu não conseguires ver, vai-se dar 

seguimento à atividade, porque nós vamos fazer esse jogo, essa competição vai existir, porque tu 

começaste-a. Infelizmente não vais conseguir desenvolvê-la, mas ela vai-se realizar porque tu a 

começaste. Tu é que quiseste criar a equipa, e que foi criada, e que treinaste, com a ajuda do 

dinamizador. 
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E: Mas achas que há algum aspeto que eu pudesse, por exemplo, melhorar nas atividades que 

correram menos bem?  

A: Tu foste evoluindo. No início tinhas muito medo...havia um medo, uma insegurança em ti mas 

que depois, como a tua relação com eles foi crescendo, foi ficando cada vez mais próxima, tu já 

conseguias pedir, exigir mais deles do que no início. O que fez com que tu evoluísses nas 

atividades, já conseguias dizer que não, já conseguias pedir para que eles te ouvissem, o que é 

muito difícil, porque eles só ouvem quando querem. E já conseguiste trabalhar com eles muitas 

coisas que eles até nem se aperceberam. Isto da autoestima e da autoconfiança é algo que eles 

nem se aperceberam que foi trabalhado, percebes? O trabalhar em grupo...eles nem se 

aperceberam que fizeram isso. E tu sabes, eu acho que tu sabes perfeitamente, que naquele dia 

do espetáculo a união que havia naquele grupo que, durante todo o dia e a toda a hora eles estão 

sempre a implicar uns com os outros e a deitar-se uns aos outros abaixo... Naquele dia eles eram 

um grupo, independentemente das diferenças. Eles uniram-se, eles acreditaram todos uns nos 

outros, deram o seu melhor, apoiaram-se, foi inacreditável! E eles nem se aperceberam o que é 

que estava a ser trabalhado com eles e acabou por os mudar, mesmo eles nem se apercebendo. 

Por isso, acho que evoluíste a nível de trabalho. Foste sempre mediando alguns conflitos, também, 

que foste reparando. Conflitos, problemas...mas conseguiste sempre remediar, foste evoluindo. 

Porque se calhar se acontecesse no início, não saberias o que havias de fazer. Mas percebeste 

que era o separar, conversar, dialogar, até chegar a um consenso e resolver o problema...foste 

fazendo isso. Realmente foste evoluindo no teu trabalho e acabou por resultar muito bem.  

E: Achas que essa relação... 

A: A relação ajudou imenso. É visível. Porque se tu chegasses lá e exigisses deles algo que tu 

ainda nem sequer tinhas dado, nunca irias ter os mesmos resultados que tiveste agora. Por isso, 

a ligação que foi feita, e que permanece, porque eles ainda questionam pela Inês, quando é que 

ela vai voltar, porque é que ela não pode ficar... Por isso, tudo isso demonstra que realmente a 

relação que tu tiveste com eles foi um impacto muito grande e vai ser um impacto muito grande 

na vida deles... 

E: E na minha!  

A: E espero que na tua. Que tenha sido positivo na tua vida profissional e... 

E: E pessoal, até. Sem dúvida, Joana. Relativamente, já agora, à parte em que falaste do futebol. 

Eu tive dificuldade em passar os inquéritos nas atividades em que surgiram conflitos, que foi em 
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duas situações, que tu não estavas presente, mas que aconteceram nos treinos de futebol. Tu 

achas que eu devia ter passado os inquéritos à mesma, independentemente do conflito? 

A: É assim, os inquéritos servem para uma avaliação formal e muitas vezes nós não conseguimos 

ter essa avaliação formal, mas conseguimos ter uma informal, conseguimos avaliar o que é que 

acontece. E nós não vamos promover a que aquele conflito e problema evolua negativamente ao 

passar o inquérito. É preferível resolver o problema, resolver aquele conflito para que as coisas 

fiquem bem e depois tu consigas, ou nós técnicos consigamos, fazer com que a atividade continue. 

Porque, se calhar se tivesses passado o inquérito, depois do conflito, não ias ter... Ias ter uma 

avaliação negativa devido ao conflito negativo. Assim como se acontecesse algo positivo, tu passas 

e a avaliação é positiva porque aconteceram coisas positivas. Mas, na realidade, há muito mais 

para além disso, que não vai, que não passa no inquérito. Por isso, o inquérito é uma avaliação 

formal mas que é sempre muito questionável...nós não sabemos se é verdade ou não. Por isso, 

acho que o não passar o inquérito naquele momento acho que foi uma decisão acertada e tiveste 

uma boa decisão em nem sequer passar, porque irias ter uma avaliação que não era real. Ia ser 

avaliada por um momento negativo que acabou por ser resolvido. Que tu resolveste, que mediaste 

e tiveste muito bem. Por isso, não vejo problema nenhum. Acho que se precisares da avaliação 

desse dia podes tu fazê-la ou nós técnicos, que temos essa capacidade para o fazer, de avaliar 

com a nossa opinião. Acho que estares a pedir a avaliação não ia ser real, não ia ser bom, nem 

ia contribuir com absolutamente nada de novo.  

E: Certo. E tu achas que as atividades que desenvolvi no âmbito do meu estágio tiveram um 

impacto positivo no projeto, de uma forma mais geral? 

A: Sim, tiveram, tiveram. Foi bastante positivo. E seria ainda mais positivo se pudesses continuar... 

Mas acho que sim, mudou muito a atitude de muitos dos miúdos, o que foi bom. De muitos dos 

técnicos, também. Tu és mais uma pessoa a trabalhar connosco, independentemente de ser um 

estágio...tu fazias parte da equipa. Tu fizeste parte da equipa, da avaliação psicológica de muitos 

deles, nossa, da equipa... Se não tivesses tido impacto positivo se calhar não teríamos tido o 

resultado que tivemos e, por isso, acho que foi fundamental e vai continuar a ser.  

E: Por isso, achas que me enquadrei no projeto? Tanto a nível da dinâmica com a equipa, jovens...? 

A: Enquadraste, em equipa e com o grupo. E foi positivo tanto para um lado como do outro. Porque 

acabamos nós por crescer. Tanto nós técnicos, como eles crianças e jovens, como tu, como 

estagiária e na tua vida profissional. Acabámos todos por evoluir um bocadinho com a tua 

presença. É como...eu deixei-te aquela mensagem do “Nós nunca vamos sós nem nunca estamos 
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sós. Deixamos um bocadinho de nós em todo o lado” e isso faz com que as coisas mudem para 

o bem.  

E: Muito obrigada pela colaboração! 
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  Narrativas escritas 

8.13.1 Autonarrativa da estagiária no início do projeto de estágio 

 Os primeiros dois dias no estágio foram complicados para mim, em termos emocionais. 

Inicialmente, as crianças e jovens não demonstraram interesse em conhecer-me, não falaram 

sequer comigo, e isso fez-me sofrer bastante, pois percebi que ainda me encontrava a fazer o luto 

do anterior estágio (tive, inclusive, muita dificuldade para começar a escrever o diário de bordo e 

a caracterização da instituição). Felizmente, com o decorrer de algumas das atividades, as 

crianças e jovens, talvez por perceberem que eu iria estar ali algum tempo, começaram a abrir-se 

e a conversar comigo. Senti que foi ótimo ter tido a sorte de entrar na altura das férias de Natal, 

pois o facto de serem realizadas quase só atividades lúdicas (excetuando o apoio ao estudo que 

foi necessário dar às crianças que tinham trabalhos para casa) possibilitou uma aproximação ao 

grupo em duas semanas, que dificilmente seria atingível na altura de aulas, nesse período de 

tempo. Por isso, considero que o facto de ter ido quase todos os dias ao local de estágio (nesta 

altura), foi importante, pois permitiu criar alguns laços e iniciar uma relação de maior proximidade 

com as crianças e jovens. Creio que este tempo também permitiu à equipa técnica conhecer-me 

melhor, não só enquanto pessoa, mas como futura profissional da área.  

 Tenho sentido que tenho aprendido muito. Nunca tinha lidado, propriamente, com (pré-

)adolescentes (a não ser quando era uma), o que se tem revelado um desafio bastante 

interessante. Tenho aprendido com a criatividade e a resiliência que as crianças e jovens trazem 

com elas, mas também com a equipa técnica. As pessoas que integram esta equipa, embora 

completamente diferentes em termos pessoais e na forma de trabalhar, levam muito a sério o 

trabalho que desempenham, percebendo-se que observam constantemente os vários elementos 

do grupo, e discutem entre eles/as possíveis formas de contornar um dado problema de que se 

apercebem. É, por isso, muito bom encontrar-me num local de estágio com estas condições. 

Destaco em particular a minha acompanhante, pois é a pessoa de quem estou mais próxima. 

Apesar de esta não ter muitos anos de experiência, nota-se um grande empenho e criatividade 

nas atividades que desenvolve, pelo que a considero uma boa professora para mim em termos 

práticos.  

 Após a análise do inquérito por questionário, fiquei um pouco preocupada por as 

crianças/jovens terem dado um grande destaque ao desporto, em particular o futebol (embora já 

estivesse um pouco à espera), pois é uma área que sai completamente da minha zona de conforto. 

Ao mesmo tempo, sinto-me desafiada pelo mesmo motivo.  
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 No geral, tem sido uma experiência muito positiva.  

 

8.13.2 Autonarrativa da estagiária no final do projeto de estágio 

 Embora este estágio tenha começado três meses depois do que seria suposto, devido ao 

meu inicial estágio não ter sido possível continuar por falta de comparência do público, os 6 meses 

e meio que estagiei no projeto Sinergi@s foram uma experiência muito intensa e rica, tanto em 

termos profissionais como pessoais.  

 Como referi na minha primeira auto narrativa, escrita no início do estágio, a minha 

aproximação ao público infantojuvenil não foi fácil inicialmente. Contudo, o facto de ter estado com 

o mesmo todas as manhãs e tardes durante as férias de Natal fez com que um contacto mais 

próximo tenha começado a surgir. Com isso, começaram a surgir, também, alguns atritos com 

algumas das crianças e jovens que passaram a estar mais à vontade comigo e não souberam, por 

vezes, perceber os limites da nossa relação. A proximidade e confiança são essenciais, mas senti 

que, por vezes, se esqueciam que eu era uma figura com autoridade que deviam respeitar. A 

equipa técnica enfrenta, também, estas dificuldades frequentemente, ainda que de forma distinta 

(há, frequentemente, a necessidade de gerir conflitos, o que não é simples especialmente quando 

estes se tornam num confronto físico). Embora a equipa sempre tenha deixado claro que eu 

deveria ser respeitada da mesma forma que eles e que as minhas decisões contavam tanto quanto 

o dos restantes elementos da mesma, senti muitas vezes que, para conseguir ir mais longe nas 

atividades, teria de ser uma técnica. Apesar de acreditar que uma parte já me via quase como 

parte da equipa técnica (especialmente os mais novos), não me consegui libertar do estatuto de 

estagiária, associado a um papel com menos autoridade que qualquer elemento da equipa técnica. 

E, embora acredite que tenha sido assertiva na maior parte das situações que assim o exigiam, 

mantendo-me firme com as decisões que tomei mesmo quando a criança/jovem ficou revoltada/o 

com as mesmas, senti bastantes dificuldades em ser ouvida muitas vezes.  

 Ainda relativamente à forma como as crianças e jovens se relacionaram comigo, posso 

dizer que, de forma geral, estas relações deram-se com altos e baixos, com afastamentos e 

aproximações, ao longo do tempo. Cada criança/jovem tem a sua forma de estar e ser, e constatei 

que nem sempre o que funciona com uma funciona com outra, sendo por isso importante estar 

atenta e aberta a estratégias diferentes de me relacionar. Apesar de tudo, creio que estabeleci 

ligações muito fortes com algumas crianças e jovens. Aliás, após a dinamização da primeira sessão 

de “Cozinhar para Alimentar”: 
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“o grupo começou a dizer que não queria que eu fosse embora e que iam fazer uma 
manifestação para eu “ficar lá para sempre” e começaram a gritar bastante “queremos a 
Inês!”.” (DB, 27 de abril) 

 Também numa atividade dinamizada pela acompanhante, mas na qual eu estava 

presente, um jovem 

“colocou como questão a debater [...] “a Inês ficar no Sinergi@s para sempre”. A 
acompanhante falou como sente que, para ela, eu nem sou uma estagiária, mas uma 
técnica, parte da equipa, mas que o projeto termina em Dezembro, que nem sabem se 
vai continuar e que pouco dinheiro existe até para pagar aos/às técnicos/as atuais (que 
recebem mal), dando-lhes a entender que dificilmente continuarei lá. L. perguntou-me, 
então, se eu não ia passar o Verão com eles e ficou mesmo triste quando lhes disse que 
não, e eu também… [...]” (DB, 2 de maio). 

 Aproximando-se do final do meu estágio, já de férias na Covilhã: 

“Após o jantar, estávamos a ir para o acampamento e eu estava com D. e com a N., e 
soltei um “Ai, amanhã é o meu último dia de estágio!”. Assim que o disse, sem imaginar 
as reações que viriam, N. ficou tristíssima, agarrou-se a mim e começou a chorar imenso. 
Fiquei triste também, não consegui conter as lágrimas, mas disse-lhes como ia continuar 
a visitá-las e tentei apaziguar a situação, embora no meu íntimo estivesse a sofrer bastante 
por as ver sofrer” (DB, 28 de junho). 
 
“J. foi a primeira a vir abraçar-me a começar a chorar (com os seus óculos de sol postos) 
e a dizer que seria o último dia que estaríamos juntas. A partir daí, vieram tods xs outrxs. 
C., que parecia que ainda não tinha caído nela que eu me iria embora, ficou 
verdadeiramente triste com isso e olhou para mim o resto do tempo com imensa vontade 
de chorar e de estar sempre perto de mim” (DB, 29 de junho). 

 De forma a criar uma relação assente em reciprocidade, com o público com quem 

trabalhei e também com a equipa técnica, considerei que era importante participar nas atividades 

promovidas pelo projeto Sinergi@s ao longo de todo o meu estágio.  

 As férias da Covilhã, embora tenham sido uma ótima oportunidade difícil de recusar, 

fizeram com que deixasse de existir uma semana com a qual eu estava a planear para dinamizar 

o que não tivesse ainda conseguido. Como não soube atempadamente disto, de forma a organizar 

as atividades de uma outra forma, acabei por não conseguir realizar os jogos de futebol e a feira. 

Embora, talvez, devesse ter tido mais em conta as imprevisibilidades, aponto como grande 

limitação o tempo fixo de estágio. Acredito que neste tipo de projetos, no qual se age segundo 

uma metodologia de investigação-ação (tão participativa quanto se consiga), há vários imprevistos 

que vão surgindo (como: a oportunidade de ganhar uma semana de férias no exterior, problemas 

pessoais de técnicas/os, conflitos entre jovens, etc.) que fazem parte do processo, sendo por isso 

importante que haja um tempo flexível para implementar o projeto de intervenção. De facto, 
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acredito que uma atividade, de forma a possibilitar desenvolver os objetivos a que se propõe, deve 

também ela ser flexível. Não só na forma como é implementada, suscetível de alterações e 

improvisações numa dada sessão, como ao longo do tempo. Embora teoricamente soubesse isto, 

a verdade é que na prática senti-me, por vezes, frustrada por uma atividade não decorrer da forma 

como tinha previsto. Contudo, analisando situação a situação, fui capaz de: (i) reconhecer que, 

efetivamente, o público com o qual trabalhei não se motiva facilmente; (ii) perceber que houve 

atividades nas quais eu coloquei expectativas demasiado elevadas; (iii) perspetivar aspetos que 

correram menos bem e que, caso continuasse a trabalhar com este mesmo público, seriam 

passíveis de alterações. De facto, ao refletir sobre as atividades que desenvolvi ao longo do tempo, 

vejo aspetos que teria conduzido de forma diferente.  

 Houve, também, atividades que me parece que seriam importantes ter desenvolvido, mas 

que, por diferentes motivos, acabaram por não ser concretizadas. Uma era a visualização do vídeo 

do espetáculo “Sinergi@s tem Talento!”, com um posterior diálogo sobre a união entre todos/as 

que foi possível vivenciar e que dificilmente se viu mais entretanto. Esta atividade acabou por não 

acontecer pois o projetor estragou-se na semana em que esta seria implementada e a 

acompanhante realizou, posteriormente, uma atividade onde falavam sobre o espetáculo. Embora 

eu não tenha estado presente na mesma, pareceu-me que insistir mais no mesmo assunto poderia 

não ser produtivo.  

 Convém referir que normalmente este público rejeita inicialmente as atividades que lhe 

são propostas, mesmo quando vão exatamente de encontro aos seus interesses, pois criticam um 

ou outro aspeto, não querendo segui-los – o que, enquanto dinamizadora de uma atividade é, por 

vezes, difícil de gerir emocionalmente. Gostava de ter explorado mais esta falta de motivação 

inicial, especialmente em forma diálogo. Contudo, reconheço que o diálogo é algo difícil de 

implementar, porque a maioria o rejeita. Para além disso, acho que, a partir de uma dada altura, 

percebi que precisava de uma relação mais duradoura com o meu público (que ultrapassa a 

duração do estágio) para insistir em pontos mais sensíveis, como trabalhar a questão do diálogo. 

Isto levanta-me uma grande questão, que é: sendo o título do meu projeto “Percursos de 

conscientização em contexto de bairro social: Um projeto de intervenção com crianças e jovens”, 

até que ponto fui eu capaz de desenvolver processos de conscientização, se este processo tem 

como grande base o diálogo e este mal foi desenvolvido? Esta é, seguramente, uma questão sobre 

a qual tenho que pensar com algum cuidado.  
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 Trabalhar segundo um paradigma da complexidade, exige compreender que enquanto 

educadora eu investigo e intervenho sob uma realidade, da qual eu própria faço parte e vou 

interferir. Daí que tenha sido tão importante analisar-me e criticar-me ao longo de todo este 

processo, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa. Nesta profissão, creio, estes dois 

aspetos andam de mãos dadas, pelo que foi essencial ter tomado consciência de como o meu 

estado emocional pode influenciar o público com o qual estou a lidar, e vice-versa, sendo por isso 

importante conhecer-me para saber controlar algumas emoções e aperfeiçoar o meu desempenho 

em termos profissionais.  

 

8.13.3 Narrativa da orientadora científica 

 O estágio da Inês começou na junta de freguesia num dos bairros considerados mais 

problemáticos da zona norte do país. Aquando da ida ao local do estágio, tínhamos agendado uma 

reunião com o acompanhante de estágio que nos acompanharia na visita guiada. Atrasou-se 

bastante; mal começámos gostei dele por ser uma pessoa emocionalmente exposta e com 

convicções fortes, o que sempre me gratifica neste mundo de conexões fugazes e líquidas. Mas 

gradualmente a sua assertividade e autoconfiança assustaram-me. Tinha já tudo definido na sua 

cabeça sobre o trabalho da Inês, sendo que a primeira tarefa seria elaborar um inquérito à 

comunidade cigana do bairro para concurso a fundos de modo a criar infraestruturas que viessem 

diminuir os conflitos do bairro em questão. Falou muito e com conhecimento, mas não dava 

espaço para negociação; a intervenção não poderia ser elaborada neste ano letivo dado que 

caberia à Inês recolher, tratar dados (nº muito elevado de população-alvo), fazer a candidatura, 

negociar a mesma, etc. Consegui estabelecer a criação de algumas atividades apesar da 

inexistência de recursos físicos para tal, negociando estratégias de utilização de espaço de um 

espaço para crianças e do próprio edifício da junta. O inquérito foi feito, revisto por mim e por ele, 

corrigido, num enorme trabalho, pois o inquérito acabava por ter cerca de 50 questões fechadas 

e semiabertas de modo a abranger toda a informação que a instituição pretendia obter. A par 

disto, a Inês deslocava-se quase diariamente ao bairro e tentava contactar a população para os 

ouvir sobre possíveis atividades. Ele acompanhou-a rapidamente ao bairro mas percebemos que 

a sua autoconfiança face à comunidade cigana não correspondia à realidade. Estava atolado de 

trabalho e não conseguia apoiar devidamente a Inês no seu trabalho com a população, que se 

mostrava relutante (exceção às crianças), como nos era fácil de compreender.  
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 O tempo foi passando e após reunião da Inês com a entidade à qual o inquérito iria ser 

submetido, foi para ambas claro que ela andava a perder tempo, que iria ter imenso trabalho de 

secretária e sem acompanhamento que lhe garantisse intervenção na comunidade do bairro, o 

que a prejudicava face à sua área de especialidade do mestrado, e face às suas expectativas e 

anseios, o que a deixava nervosa e frustrada. Decidimos que era melhor mudá-la de instituição 

face a este cenário, o que foi possível dada anuição do acompanhante e ao facto de pouco tempo 

ter decorrido desde o início oficial do estágio, ainda que o montante de horas que ela já despendera 

era muito grande. 

 Foi com a ajuda de um técnico, de uma instituição onde a Inês esteve a trabalhar como 

voluntária (no bairro onde estava inicialmente a estagiar, para se aproximar das crianças), que ela 

foi então para uma instituição com projeto financiado de intervenção com crianças e jovens de um 

bairro social. 

 Fiquei bastante aliviada por a encontrar num espaço com uma estrutura montada, mas o 

facto de haver um projeto financiado fez-nos de imediato perceber que teríamos que ser bastante 

criativas e simultaneamente com grande capacidade de ajustamento. O relacionamento 

quotidianamente conflituoso entre os jovens e crianças e os pouco recursos humanos da 

instituição face ao público-alvo (extenso para intervenções curtas como a do estágio) contrapôs-se 

desde logo ao bom ambiente com a acompanhante de estágio e com a técnica que de mais perto 

iriam trabalhar com a Inês. As três constituíram uma verdadeira equipa entre si, ajudando-se 

mutuamente nos dois projetos que obviamente se cruzavam mas que também se distinguiam 

entre si. 

 A doçura da Inês conseguiu conquistar as crianças mas houve momentos em que temi 

pela sua segurança física. Criámos estratégias de comunicação não verbal e elas funcionaram, e 

isso foi uma grande conquista face ao temperamento da Inês, que incorpora a empatia e a 

compaixão. Penso que uma das suas grandes aprendizagens foi saber gerir o seu amor pelas 

pessoas. A nível pessoal foi um ano muito difícil para ela e a nossa relação estreitou-se 

humanamente, até por eu estar numa fase positiva da minha vida.  

 O facto de a Inês vir de uma formação diferente da do mestrado causou-me alguma 

preocupação inicial que foi sendo diminuída gradualmente aquando da entrega das partes escritas 

do seu relatório ao longo do ano letivo. Tendo ela própria consciência de que a sua formação era 

insuficiente na área educativa não formal, investigou, e os nossos encontros eram debates sérios 

de alguém que pensava e tinha humildade para perguntar ou até discordar daquilo que ia lendo. 
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A minha formação epistemológica na área das ciências ditas da natureza foi uma mais valia nesses 

encontros, pois recorri sempre que possível a analogias entre o seu campo de formação básico e 

o do mestrado. 

 No que respeita às sessões de cariz científico a situação foi para mim algo caricata, dado 

que ambas já nos conhecíamos como membros do STOL, ou seja possuíamos um relacionamento 

entre pares, pelo que a orientação que fornecia era sempre mais de nível pedagógico mas sem 

grande relevo dado que a política do STOL de comunicação da ciência a qualquer tipo de público 

era já algo familiar à Inês, sendo que o crivo mais minucioso, a terminologia científica experimental 

foi sempre corroborada pela colega responsável pelo STOL (Alexandra Nobre). 

 A sua dedicação, capacidade de ajustamento e persistência surpreenderam-me e 

assustaram-me pois havia situações nas quais a via envolvida sem nelas ter qualquer 

responsabilidade.  

 O término do seu estágio representou um alívio para ela, pois o seu desgaste físico era 

visível. Não sei se teria aguentado gerir o que ela geriu sem perder a cabeça. 
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  Letra da música de rap “Discrimina-som” 

 
Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti 

O respeito é importante, não interessa se és daqui ou dali 

Diferenças todos os dias encontramos 

Não importa a cor, pois todos somos seres humanos. 

 

Respeito e dignidade é o que tem de haver 

A discriminação não pode nem deve crescer 

A escolha é tua, tu fazes a diferença 

Segue o que tu sentes, não vás pela tendência. 

 

Mesmo vivendo num bairro, tu não és diferente, 

Não interessa onde tu vives, mas sim o que te vai na mente. 

Amigo que é amigo não olha aos bens, 

Pois tu és o que és, não aquilo que tens.  

 

Rapaz ou rapariga, só muda aos olhos de cada um 

Não julgues, todos temos algo em comum. 

Quando fazes o que amas, o género vira detalhe. 

Quando estás decidido, não há quem te baralhe. 

 

Não vás pela aparência, isso não é solução. 

Não fiques pelo que vês, pois quem vê a cara não vê o coração. 

 

Faz o bem sem olhar a quem! 
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  Exposição “Crescer no bairro” 

8.15.1 Algumas das fotografias e legendas exibidas 

 
� Desafios, discriminação e estereótipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Orgulho no meu bairro 

 

 

 

 

 

 

 

 

� O nosso bairro proporciona... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os estereótipos prendem-nos a 

uma ideia só. Libertarmo-nos deles 

será sempre uma forma de 

expandir os nossos horizontes. 

A minha relação com a 

polícia não é a melhor. 

As maiores prisões serão sempre os 

julgamentos que fazemos sobre alguém 

só por causa do lugar em que nasceu. 

Onde nascemos e onde moramos. Somos do 

bairro, venha quem vier! 

Grafitar não é estragar! 

Azul e branco é o coração! Onde jogamos à bola e estragamos 

sapatilhas. É no ringue, para sempre! 
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� Escolhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha segunda casa. Bairro com natureza dá alegria!  

O destino da nossa vida somos nós que o 

traçamos. Nenhum trilho é errado, se te deixa 

realizado/a. 

Tudo é relativo. A nossa 

perceção do lugar onde 

nos encontramos depende 

da nossa forma de ver as 

coisas. 

Obrigatório seguir em 

frente. 

O sítio em que cresci em nada define os 

passos que darei. O bairro pode e deve 

ser um lugar de oportunidades. 

Conto mil às vezes.  
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8.15.2 Comentários deixados  

 

� “Adorei, mas a minha preferida é a da corrente.” 

� “É muito bonito e muito concreto naquilo que se refere!!! Para sempre bairrista.” 

� “Adorei a exposição, mas as fotos que gostei mais foram a da folha e a da corrente.” 

� “Adorei a exposição, mas a melhor é a de portas vermelhas.” 

� “Gostei muito das vossas fotos.” 

� “Também amei a vossa exposição.” 

� “No caminho que traças existem escolhas, essas feitas por ti, por isso se escolher ser 

uma pessoa melhor ou pior, não importa de onde vens... Ser do bairro é só mais um lugar 

para viver.” 

� “Gostei muito, parabéns!” 

� “O mal da sociedade é apontar o dedo seja no que for, mas para estender a mão é lixado. 

“Parabéns, protejam os jovens porque são o futuro.” 

� “Pena só lembrar do pessoal do bairro de “longe a longe”. É necessária mais integração 

na sociedade, mais pela positiva do que pela negativa. Apoio a geração de qualidade seja 

de onde vier.” 
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