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Resumo
Quotidianamente somos surpreendidos com a criatividade que os jovens
apresentam no espaço digital. A iniciativa da ambientalista Greta Thunberg contra a
persistente inação política – “Change the system not the climate” – tem sido largamente
mediatizada e seguida por milhares de jovens por todo o mundo, mostrando ser sintoma
de novas formas de ativismo e de interação social. Mobilizam-se por esta ideia, fora dos
estabelecimentos de ensino, nas redes sociais, chats online e contam com o apoio de
instituições não governamentais, partidos políticos e outros atores sociais. O estudo
apresentado insere-se precisamente neste enquadramento em que as questões da
cidadania são indissociáveis das questões ambientais e a educação não pode ignorar o
ativismo jovem e os media.
O trabalho apresentado procura responder a dois desafios, compreender as
novas interações sociais dos jovens num contexto de cidadania digital e o desenho de
intervenções educativas que visem melhorar as capacidades de comunicação, críticas e
cívicas dos jovens. O “Comunica com Energia pela Cidadania Ambiental”, um programa
desenvolvido em parceria entre a EDP e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto,
foi a oportunidade para o desenvolvimento desta intervenção. Os resultados do
processo de investigação-ação realizado são apresentados bem como a caraterização
geral dos jovens face a estas dinâmicas sociais.
Discute-se ainda como as questões ambientais e os direitos humanos são uma
preocupação para os mais jovens, mas a falta de compreensão e pensamento crítico
sobre esses assuntos pode esfriar qualquer tipo de ação cívica. Ficou esclarecido que as
plataformas online devem ser consideradas ferramentas mobilizadoras em prol do
ativismo ambiental, sobretudo na escola enquanto espaço de socialização.
Palavras-chave: juventude, cidadania digital, literacia digital, educação 3.0, avaliação de
impacte
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Abstract
Every day we are surprised by the creativity that young people exhibit in the
digital space. The initiative of the environmentalist Greta Thunberg against the
persistent political inaction - "Change the system not the climate" - has been widely
reported in the media and followed by thousands of young people around the world,
which proves to be a symptom of new forms of activism and social interaction. They
mobilise in defence of this idea, outside of educational establishments, in social
networks, in online chats and they have the support of non-governmental institutions,
political parties and other social actors. The present study fits precisely the framework
in which citizenship issues are inseparable from environmental issues and education
must not ignore youth activism and the media.
This study aims to address two challenges: to understand not only the new social
interactions among young people in a context of digital citizenship, but also the design
of educational interventions aiming to improve young people’s critical and civic
communication skills. "Comunica com Energia pela Cidadania Ambiental", a program
developed in partnership between EDP and the Faculty of Arts of the University of Porto,
was the opportunity to develop this intervention. The results of the action-research
process are thus presented, as well as the general characterisation of young people in
the light of these social dynamics.
There is also discussion about how environmental issues and human rights are a
concern for young people, but the lack of understanding and critical thinking on these
issues can undermine any kind of civic action. It became clear that online platforms
should be considered as mobilizing tools on behalf of environmental activism, especially
in school as a space for socialization.
Keywords: youth, digital citizenship, digital literacy, education 3.0, impact assessment

XIII

Índice de Figuras
Figura 1. Conceitos chave para compreender o funcionamento da economia digital .. 26
Figura 2. Características da Educação 3.0 ...................................................................... 34
Figura 3. Estrutura organizativa dos momentos de investigação e investigação-ação:
objetivos, abordagens e técnicas metodológicas e momentos de aplicação ................ 54
Figura 4. Objetivos e públicos-alvo dos inquéritos ........................................................ 59
Figura 5. Objetivos e públicos-alvo das entrevistas semiestruturadas .......................... 61
Figura 6. Quadro conceptual do projeto piloto: pontos temáticos e argumentos ........ 65
Figura 7. Satisfação com programa por parte da turma-piloto (N=18) ......................... 78
Figura 8. Saber-estar/Saber-fazer digital (N=36) ........................................................... 84
Figura 9. Saber-fazer digital (N=33)................................................................................ 85
Figura 10. Resultados Confiança nas instituições (N=36) .............................................. 88
Figura 11. Diversas conceções de “Media Culture” ..................................................... 114
Figura 12. Paradigmas para compreender a Literacia Mediática ................................ 114
Figura 13. Fotografia da árvore de conceitos-chave sobre Cidadania Ambiental contruída
no projeto-piloto .......................................................................................................... 140
Figura 14. Exemplo de publicação para avaliação da credibilidade utilizado no projetopiloto ............................................................................................................................. 142
Figura 15. Fotografia da árvore de conceitos-chave sobre as fases de produção
audiovisual construída no projeto-piloto ..................................................................... 148
Figura 16. Elementos a considerar na estratégia de comunicação.............................. 149

XIV

Índice de Tabelas
Tabela 1. “Actualizing citizen” versus “Dutifiul citizen” ................................................... 9
Tabela 2. Características da Literacia mediática ............................................................ 31
Tabela 3. Confronto de procedimentos por António Esteves (1986) com os
procedimentos desta investigação-ação ........................................................................ 51
Tabela 4. Caracterização sociodemográfica da turma-piloto (N=19) ............................ 57
Tabela 5. Caracterização sociodemográfica da turma-controlo (N=12) ........................ 58
Tabela 6. Programação das atividades desenvolvidas no programa-piloto (“Comunica
com Energia pela Cidadania Ambiental”) ....................................................................... 67
Tabela 7. Média e desvio padrão nos dois momentos de avaliação: turma-piloto e turmacontrolo .......................................................................................................................... 76
Tabela 8. Diferença de pontuações entre pré-programa e pós programa nas turmaspiloto e turma-controlo ................................................................................................ 139

XV

Lista de abreviaturas e siglas

EDP ……………………………………………………..ENERGIAS DE PORTUGAL
FLUP ……………………………………………………FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO
INE ………………………………………………………INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

XVI

Introdução: Uma geração que se quer fazer ouvir
“(…) em cada tempo histórico são muitas vezes os mais jovens os
primeiros a serem tocados por certas mutações (…)” (Pappámikail, 2010,
p. 399).

A juventude designa um estágio etário (entre os 10 e os 30 anos) que se
caracteriza por uma série de fatores de ordem biológica, psicológica e sociocultural que
conferem ao conceito uma relevância muito própria na sociedade contemporânea.
Dentro da primeira sequência de fatores, durante a juventude (mais precisamente na
adolescência), o indivíduo conhece alterações físicas e emocionais – “um inevitável
tempo de stress e tempestade” (Pappámikail, 2010, p. 398) que o levam a questionar as
variadíssimas formas de autoridade a que este se vê sujeito e as maneiras de agir dos
seus pares, levando-os, com frequência, a serem reconhecidos pelos seus
comportamentos desviantes ou de resistência. Relativamente à segunda ordem de
fatores, a democratização do acesso ao ensino e o prolongamento da sua
obrigatoriedade atribuíram à escola “o único território legítimo para a vivência de
grande parte da juventude (…)” (Pappámikail, 2010, p. 397).
É durante a juventude que o indivíduo vai adquirindo competências necessárias
para a sua participação na vida quotidiana – competências morais, de justiça,
competências cívicas e políticas (ainda que, até certa idade, lhe seja negado o acesso ao
voto) (Jenkins, Shresthova, Gamber-Thompson, Kligler-Vilenchik, & M. Zimmerman,
2016). Os fatores de ordem psicológica e biológica descredibilizam, com frequência, o
comportamento dos mais jovens. A falta de maturidade é o argumento mais utilizado
para excluir os jovens das decisões tomadas na sua comunidade (Holmberg & Alvinius,
2020):
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“É tanto o que se projeta para a juventude que muitas vezes é difícil discutir o que estão
a fazer, e porquê, sem que a observação seja obscurida por ideias do que eles deveriam
ou não estar a fazer. Os jovens raramente são vistos como merecedores de agência e
são, ainda, julgados com base no que escolhem fazer […] as pessoas pensam que sabem
algo sobre a juventude seja porque já foram jovens ou porque são pais de um jovem”
(danah boyd, 2014, como citado em Scolari, 2018, p. 12).

São vários os estudos que se têm debruçado sobre o distanciamento da camada
mais jovem face às formas tradicionais de participação política/cívica e como estas ainda
não estão internalizadas no discurso político “legítimo” (Aparici, García-Marín, & DíazDelgado, 2019; Bennett, Wells, & Rank, 2009; Hobbs, 2011; Jenkins et al., 2016; Maher
& Earl, 2019; Campos, Simões, & Pereira, 2018). A Internet permite que, por um lado, o
indivíduo esteja desde cedo exposto a uma enorme quantidade de informação que lhe
chega através dos meios de comunicação digitais e, por outro lado, que veja nesse
espaço uma oportunidade de expor os seus pontos de vista e sociabilizar com os seus
pares em ambientes visuais, virtuais, colaborativos e altamente interativos (como é o
exemplo dos jogos online).
Apelidados de “digital natives” (termo cunhado por Prensky, em 2001) por serem
“native spearkers” da linguagem digital e, por isso, aparentarem um certo conforto com
as dinâmicas digitais (Girão et al., 2014, p. 80) , estes jovens nem sempre possuem as
capacidades técnicas e críticas/reflexivas e o conhecimento necessário para “tirarem o
maior partido das suas experiências online” (danha boyd, 2014, como citado em Scolari,
2018, p. 8; Cardoso, 2013, p. 62). Uma educação para os media deverá encorajar o
indivíduo a tomar consciência de si e dos outros, envolver-se mais ativamente na sua
comunidade e responsabilizar-se pelos seus atos (Jenkins et al.,2006, Silverstone, 2007,
como citados em Jenkins, Clinton, Purushotma, Robison, & Weigel, 2009, p.191).
Para isso, é importante que as agências socializadoras – família e escola –,
proporcionem momentos de discussão e de aprendizagem sobre estes novos moldes de
2

comunicação e agência política. No entanto, também para estas agências, o novo
contexto traz novos desafios (Bakker & de Vreese, 2011). Num quadro de recomposição
familiar decorrente da modernização das estruturas familiares (famílias monoparentais,
número de irmãos reduzido), a falta de liderança demostrada pelos adultos
significativos, a rara relação quotidiana entre gerações e a escassa discussão no quadro
familiar são fatores que justificam a perda da influência da família no comportamento
dos mais jovens (Reis, 2000). Aquilo que se observa, recentemente, é um processo de
socialização invertida no que toca à aprendizagem de competências técnicas digitais – a
“aprendizagem tecnológica é feita em boa medida com o auxílio dos próprios filhos (…)”
(Ponte, 2016, como citado em Amaral, Reis, Lopes, & Quintas, 2017, p.111). Além disso,
devido ao livre acesso a informação nas plataformas online, vemos também aqueles pais
com maior envolvimento político alterarem as suas opções políticas com maior
regularidade, influenciado a socialização política e cívica dos mais jovens (Pettifor,
2012).
Do lado da escola, existem constrangimentos curriculares e administrativos que
não permeiam a proliferação de atividades ligadas à promoção de uma cidadania e
literacia digitais (falta de formação de professores e de espaço na carga horária, assim
como constrangimentos políticos). Depreende-se que a escola não tem capacidade para
acompanhar a efemeridade da informação online e que não se recorra à utilização das
“novas” tecnologias na sala de aula pela inexperiência digital e/ou ceticismo/ansiedade
dos docentes quanto à sua efetivação na aprendizagem dos estudantes (Hobbs, 2011,
p. 128; Jenkins et al., 2009, p. 60).
Os protestos avançados autonomamente pelos mais jovens em relação à
presente crise climática é resultado de um pensamento crítico e reflexivo e demostração
de liberdade de expressão em relação ao seu futuro (Holmberg & Alvinius, 2020). A
recente onda de manifestações offline e online contra a inação política (resultado, ainda
que não exclusivo, das manifestações avançadas pela Greta Thunberg, em 2018)
3

constituem exemplos práticos da importância de uma cidadania e literacia mediática e
digital para estes jovens. Em resultado, surgiram (ou solidificaram os atuais) grupos de
trabalho (liderados por jovens) dentro da escola que se dedicam à criação de projetos
em prol do meio ambiente, numa perspetiva de “currículo orientado para a ação”
(Holdsworth, 2019). Mais uma vez, deve-se celebrar a criação de novos espaços para
discussão entre os jovens, mas questionar o suporte que estes têm (ou não têm) para
tornar as suas ações efetivas.
Um trabalho dual

Lançado o repto, resta-nos apresentar a estrutura da presente dissertação. Este
trabalho foi concebido através de dois exercícios – um trabalho de investigação e um
trabalho de intervenção (investigação-ação e avaliação de impacte). Para o primeiro, o
principal objetivo passou por compreender o contexto social em que se articulam as
novas formas de ativismo ambiental, avançadas pelos mais jovens, em espaço digital;
para o segundo - elaboração, aplicação e avaliação de impacte de um projeto inovador.
Este projeto surge de uma parceria entre a EDP e a FLUP, num trabalho de aplicação e
posterior avaliação de um projeto que visa promover as competências de comunicação
e de liderança, capacidades técnicas e de literacia mediática e digital e competências de
produção audiovisual numa turma do 9.ºano, no concelho de Vila Nova de Gaia.
Assim, esta dissertação está dividida em cinco capítulos e uma conclusão. Os
primeiros três são dedicados à revisão da literatura – (1) Novas formas de participação
e mobilização cívica, (2) Um novo paradigma comunicacional e (3) O papel da escola na
promoção de uma cidadania digital. O quarto capítulo – Um exemplo de investigaçãoação – “Comunica com Energia pela Cidadania Ambiental” – inclui a apresentação do
projeto-piloto, os objetivos e as opções metodológicas decorrentes da convergência do
trabalho entre investigação e investigação-ação, a apresentação das ferramentas de
inquirição, os resultados da aplicação do programa e a apresentação de um manual. No
último capítulo – Resultados e discussão da investigação – apresentam-se todos os
4

resultados da investigação e discussão dos mesmos considerando a revisão da literatura.
As Considerações finais servirão para refletir sobre os objetivos iniciais e os próximos
passos da intervenção.

5

1. Mudança nas formas de participação e mobilização cívica
1.1. Repensar o conceito de cidadania
Avançar para a demonstração de novas formas de participação e mobilização
cívica, implica, antes de mais, repensar o quadro conceptual envolvido no conceito de
cidadania, “a qualidade que faz o cidadão.” Tudo o que se apresente como novidade
requer a negação ou a modificação de um contexto já estabelecido. Neste caso, implicou
um alargamento da atuação do conceito referido, assim como a sua adaptação a novos
contextos relacionais e comunicacionais.
O cidadão, na sua condição prematura, “começou por ser o homo suffragans,
como homem abstracto, simples elemento de uma unidade nacional, dotado da
capacidade de votar.” (Fernandes, 2009, p. 189). A conceção de cidadania alargou-se
quando o estado-nação permitiu que o poder político controlasse o setor económico e
este, por sua vez, influenciasse a atividade económica familiar e individual; desta feita,
ao conceito de cidadania já estariam incluídas outras dimensões e “sem se restringir à
mera participação política. São direitos de cidadania os referentes, entre outros, à
habitação, à educação, à saúde, assim como à cultura que está na base da identidade de
cada um.” (Fernandes, 2009, p. 189).
A cidadania vem assumindo uma dimensão holística e com novos contornos –
“um fenómeno social vivo, plástico, de geometria variável” (Garcia, 2011, p. 5) – e um
variado conjunto de autores apresentam reflexões que apontam para as seguintes
transformações que marcam a contemporaneidade e a evolução do conceito:
•

Os trabalhos de Inglehart (1997) mostram-nos uma mudança de valores –
“pós-materialistas” –, que se caracterizam por uma diminuição da relevância
do Governo e crescente insatisfação com o funcionamento dos processos
democráticos (como citado em Bennett et al., 2009, p. 106), imperando a
6

necessidade de pertença e a criação de comunidades de interesse, ao invés
de uma procura de correspondência aos deveres da nação (Reis, 2000);
•

Maior relevância nas questões ambientais, direitos humanos e consumo
político (Bennett et al., 2009) assim como a exclusão social, o emprego e
desemprego, os direitos das minorias e até a utilização das tecnologias de
comunicação (Reis, 2000, p. 115);

•

Ulrich Beck (1999) e Anthony Giddens (1991), entre outros, perceberam que
a restruturação da economia e da produção, num contexto de Globalização,
alterou a forma de vigência de determinadas instituições – família e partidos
políticos –, fazendo com que os comportamentos cívicos se revistam de um
caráter mais intersubjetivo do que formal (como citados em Bennett et al.,
2009);

•

Anthony Giddens (1991) considera a emergência dos media, uma
característica-chave na vida moderna atual e no exercício da cidadania
através do seu papel como agente de reflexividade (como citado em Cardoso,
2006, p. 402); os media contribuem para o exercício de uma cidadania
através do volume de informação e pontos de vista divulgados, fornecem aos
cidadãos meios para que estes possam propor alternativas e apresentar
soluções e, por fim, “constituem um referencial de representações”
(Cardoso, 2006, p. 403);

•

Ao mesmo tempo, a cidadania “traduz cada vez mais o valor da qualidade de
vida, do respeito pelo Outro, do respeito por si próprio e pela natureza.”
(Santos & Gonçalves, s. d., p. 1448).

Neste contexto, aparece uma variedade de conceções que surgem da renovação
do conceito de cidadania. Não só de cidadania, em si, apresentada como um atributo
que é proporcionada ao indivíduo, mas da atuação que está envolvida no conceito. Ou
seja, o debate não aparece apenas em torno da conceção de cidadania, mas da própria
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participação que lhe é inerente, neste novo contexto. Numa perspetiva sociológica, Beck
(1997) e Giddens (1991) deram algumas pistas para esta reconceptualização quando
apresentaram os conceitos de “sub-politics”1 e “life politics”, respetivamente (como
citados em Allaste & Saari, 2020, p. 139).
Estas propostas serviram de motivação para o surgimento de outras, como a de
Sue Bennet (1998), em Bennett et al. (2009). A autora desenvolveu um tipo-ideal de
novo cidadão – um modelo “atualizado” que se contrapõe ao denominado “dutiful
citizen”. Este último continua a prestar o seu apoio às organizações modernas –
partidos, Igreja, uniões sindicais, etc. e vê no voto o ato máximo de participação
democrática. Pelo contrário, o modelo “atualizado” reduz a sua sujeição ao Governo e
estabelece uma maior conexão com um propósito individual – “These people favour a
loose network of community action, and they harbour mistrust towards the media and
politicians, which is reinforced by a negative mass media environment.” (Allaste & Saari,
2020, p. 140). De acordo com Bennet (1998), nas sociedades pós-industriais
democráticas, o “dutiful citizen” dá lugar a um “actualizing citizen”, estimulando a
mobilização em rede para tratar de questões que refletem valores individuais (Bennett
et al., 2009, p. 140). A Tabela 1 apresenta as características de ambos os modelos quanto
à sua identidade e estilos de aprendizagem cívica.
Importa realçar que esta oposição não está diretamente relacionada com uma
geração ou uma faixa etária – pressupõe a autora que haja uma substituição natural.
Aliás, subsistem casos de indivíduos (nascidos depois dos anos 80/90) que pela sua
socialização continuam a apresentar comportamentos característicos de um modelo
orientado pelo Dever (Bennett et al., 2009).

1

Ver mais em: Prophet of a New Modernity: Ulrich Beck’s Legacy for Sociology (Woodman et al., 2015).
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Tabela 1. “Actualizing citizen” versus “Dutifiul citizen”
Identidade
“Dutiful citizen”
Elevado sentido de participação tradicional –
o voto enquanto ato máximo de participação
democrática; elevada confiança nos media,
nas organizações sociais e partidos;
comunicação através dos media massificado;
Estilos de aprendizagem cívica
“Dutiful citizen”
Consumo mediático passivo; conhecimento
e avaliação por padrões externos
(autoridade).

“Actualizing citizen”
Focado num estilo de vida politizado:
reflexão sobre consumo, voluntariado e
ativismo social; desconfiança face aos
media; comunicação através das redes
sociais;
“Actualizing citizen”
Partilha com pares; criação participativa de
media; participação na criação de conteúdos
e avaliação da credibilidade.

Nota: Adaptação do esquema inicial por Bennet (1998) como citado em Bennett et al., 2009,
pp. 107–108.

Uma outra perspetiva, direcionada para os jovens, é-nos apresentada por Amnå
e Ekman’s (2013), cujo conceito de “standby citizens” serve para descrever aqueles
jovens que revelam comportamentos moderados de participação, isto é, que estando
informados e levantando algumas questões políticas nos contextos da vida quotidiana,
estão em “alerta” e dispostos a participar, caso necessário. Quando mobilizados, estes
parecem reagir nas seguintes circunstâncias: (1) um sentido de dever; (2) relevância dos
temas; (3) existir um apelo para participar; (4) sensação de que podem fazer a diferença
e que as suas ações terão impacte e, finalmente, (5) pelo significado ou sentimento que
a atividade representa em termos de realização pessoal (como citado em Allaste & Saari,
2020, p. 140). Esta perspetiva aponta mais uma vez para o dualismo inerente ao
conceito de cidadania – o comportamento é motivado quer pela pertença a uma
comunidade, quer pela procura de autorrealização.
A “plasticidade” e “geometria variável” contida no conceito de cidadania que é
referido por Garcia (2011) dá espaço para que se acredite que existam determinados
comportamentos que não estão a ser ainda suportados por uma “qualquer ideia
institucionalizada de poder” (Garcia, 2011, p. 5). Como referem estes teóricos, os
“cidadãos agregam-se em ondas, ascendentes, descendentes e horizontais, que assim
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como nascem, também morrem, ondas de agregação em função da defesa de direitos
ou interesses, muitos não sediados em específicos territórios, mas todos mobilizadores
de empenhos e vontades.” (Garcia, 2011, p. 5). Noutra linha de pensamento, Jenkins et
al. (2016) apresentam o conceito de “cívico” para explicar aquelas práticas que visam
uma melhoria da qualidade de vida e o reforço de laços sociais entre a comunidade,
quer esta seja definida geograficamente num local específico, ou em termos dispersos.
Ora, quando os conceitos de cidadania e/ou de cívico escalam para o âmbito global e
ganham abstração – “organização em ondas” ou “termos dispersos” –, torna-se
desafiante aferir os critérios que definem o cidadão, repensando, assim, os conceitos. O
próprio estado-nação, hoje, glocal na sua natureza, perde âmbito de ação quando a
cidadania, em termos práticos, se manifesta num quadro híbrido entre o local/global, as
ruas/o digital (Araújo, 2008, p. 82).

1.2. Redes sociais e comportamentos cívicos
É verdade que com a ascensão da WEB a sociedade pôde conhecer múltiplas
formas de se conectar, permitindo, assim, revelar comportamentos cívicos num outro
espaço, o virtual. Desde logo, pela criação de redes sociais online que facilitaram a
reprodução dos modos de vida individuais em plataformas altamente personalizáveis.
As redes sociais facilitam o processo de mobilização ativista e participação cívica por
diversas razões. Em primeiro lugar, cedem um espaço onde os indivíduos podem
partilhar experiências e opiniões relativamente a várias causas; em segundo lugar, as
comunidades onde os indivíduos estão inseridos providenciam suporte, discussão e
organização de atividades; por fim, facilitam a entrada de pessoas fora destas
comunidades online, para negociarem novas realidades (por exemplo, através do uso
do hastag) (Greijdanus et al., 2020).
De facto, esta realidade leva-nos a crer que houve uma mudança na forma como
as pessoas se organizam, não precisando de sindicatos, partidos ou outras formas
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convencionais de organização social. Chamamos assim uma “ação conectada” (Bennett
& Segerberg, 2012, como citado em Greijdanus et al., 2020; Allaste & Saari, 2020) para
definir atividades políticas assentes na partilha de ideias e recursos. O acesso à Internet
e, consequentemente, às redes sociais veio, de alguma forma, democratizar o acesso a
informação e a plataformas coletivas – uma mobilização bottom-up que escala mediante
a conexão de múltiplas pessoas.
No olhar de Ethan Zuckerman (s.d.), muitas organizações que hoje nascem
começam a perceber que, para influenciarem a ação governamental, é necessário
enveredar pela educação e mudança cultural. Por isso, a cidadania e posterior
participação cívica alteraram a sua natureza. Numa perspetiva mobilizadora, o uso de
tecnologias mediáticas de tipo colaborativo vieram mudar a rotina que faz parte da
execução do movimento social (como citado em Jenkins et al., 2016, p. 5).
No entanto, existem desafios que se colocam a uma ação online efetiva e é sobre
eles que nos vamos debruçar. Por um lado, a existência de (a) “espirais de silêncio” e
“câmara de eco” que originam monoculturas sem que os indivíduos pertencentes se
apercebam; e o aparecimento de (b) um dualismo digital – segundo os autores as
pessoas adotam diferentes “personas” online e offline; vêm no anonimato uma
possibilidade de dizerem aquilo que pensam, o que, por um lado, pode facilitar o
ativismo online, mas, por outro lado, podem perder o autocontrole (Greijdanus et al.,
2020). Por outro lado, existem desafios que se colocam à própria mobilização. Vejamos.
Ainda sobre a reconceptualização do conceito de cidadania, há uma terceira
abordagem mencionada em Allaste and Saari (2020) que nos parece pertinente incluir
neste ponto. Na proposta de Maria Bakardjieva (2009), orientada sobretudo para o
comportamento cívico nas redes sociais, está presente o conceito de “subativismo” para
se referir à política que se desenrola ao nível da experiência subjetiva e está submerso
na vida quotidiana, muitas vezes difícil de enquadrar num quadro de participação
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política, mas que envolve decisões individuais num quadro ético e/ou moral (como
citado em Allaste & Saari, 2020). Isto quer dizer que, tal como defendem outros autores
(Greijdanus et al., 2020), o ativismo online pode assumir diversas formas, desde a
alteração da fotografia de perfil nas redes sociais, com uma sinalização simbólica, até à
escrita de um post ou um tweet sobre uma questão/causa social. Para Theocharis and
Quintelier (2016), este tipo de atividades demostram valores democráticos que
potenciam o envolvimento das pessoas em diferentes formas que se ajustam às
definições clássicas de participação – o fornecimento de informações, a introdução de
pressão social e o abrilhantar dos debates (como citado em Allaste & Saari, 2020).
Apesar do online ser apresentado como um espaço que promove atitudes de
livre expressão, descolado da legitimação de grupos de influência em termos de diálogo
político, não deixa de haver discussões sobre a eficácia da participação cívica.
Questionamo-nos se a eficácia do ativismo no espaço virtual vai ao encontro do ativismo
tradicional (nas ruas) e em que medida tais comportamentos microscópicos nas redes
sociais se podem traduzir numa efetiva participação. A par do conceito de
“subativismo”, surgem outros, tais como “slacktivism” (Morozov, 2010, como citado em
Smith, Krishna, & Al-Sinan, 2019), “couchtivism” (Campos et al., 2018), “like activism”
(Campos et al., 2018) ou “clicktivism” (Fatkin & Lansdown, 2015; Glenn, 2015, como
citado em Smith et al., 2019, p. 183). “Slacktivism” dita uma forma de ativismo online
ineficaz, uma participação de baixo custo e baixo risco, por exemplo, assinar uma
petição online ou partilhar determinado conteúdo nas redes sociais. Está também
associado ao “clicktivism”, dada a falsa sensação de uma participação efetiva através do
click. A “limitação da indignação à tela do computador” (Bastos et al., 2015, como citado
em Smith et al., 2019), através do like ou share não retrata nenhum tipo de ação efetiva
e, por isso, torna o ativismo ineficaz. Ainda que, como vimos, seja um fator de liberdade
de acesso a informação e a outro tipo de ações para além do espectro da nossa
envolvência quotidiana, este tipo de atos individuais podem causar a impressão de um
envolvimento ativo, conferindo uma sensação de bem-estar, mas são capazes de
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ameaçar a ação coletiva (Fento & Barassi, 2011, como citado em Allaste & Saari, 2020,
p. 141) pela precariedade do envolvimento. A verdade é que o ativismo online
enfraquece pelas relações efémeras que os indivíduos criam nas redes sociais. O
protesto pode sobreviver enquanto for uma “tendência”. Segundo investigações
académicas (Keating & Mells, 2017), apesar de as redes sociais promoverem um
envolvimento de âmbito alargado, não existem evidências de que estas integrem
aqueles que já tinham perdido o interesse pela agência política (como citado em Allaste
& Saari, 2020, p. 141). A Internet beneficia essencialmente aqueles que são
“politicamente envolvidos” (Bimber, 2003, Xenos & Moy, 2007, como citado em Bakker
& de Vreese, 2011, p. 454). Portanto, as redes sociais podem ser pouco sedutoras para
aqueles que pouco se interessam pela agência política.
Para o envolvimento (ou engagement2) se traduzir numa efetiva participação
deve haver uma conexão com a prática, num registo face a face, de forma a que os
indivíduos se sintam empoderados; um ativismo “significativo” requer força, robustez e
uma estrutura organizativa; para escalar, necessita de ultrapassar o “tokenismo” de
apenas informar ou ser alvo de consulta, precisa de ações encaminhadas, “musculadas”
e do compromisso e do esforço físico, assim como a presença e habilidade para
mobilização (Dahlgren, 2009, como citado em Jenkins et al., 2016; Maher & Earl, 2019,
Fatkin & Lansdown, 2015, Arnstein’s, 1969, como citado em Smith et al., 2019; Campos
et al., 2018). O ativismo online estimula os indivíduos para que protestem offline, caso
estejam reunidas algumas das seguintes condições: (i) existência de identidades sociais

2

Numa outra perspetiva, o conceito de Engagement não diz respeito apenas ao like ou à partilha, diz
respeito a um comportamento psicológico imersivo que envolve “antecedentes”, “atributos” e
“outcomes”. Envolve uma atenção “focada”, capacidades técnicas, durabilidade (Kang, 2014; O’Brien,
2016; Oh & Sundar, 2016; como citado em Smith et al., 2019, p. 185) e um sentido de desafio (O’Brien,
2016, como citado em Smith et al., 2019, p. 185). O que motiva o engagement ? (1) necessidade de
interações sociais e apoio, (2) necessidades informacionais, (3) necessidades de autoexpressão e, por
fim, (4) necessidades de entretenimento. É após este processo que há um efetivo engagement, refletido
nos likes ou nas partilhas.
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coletivas bem unidas, caracterizadas por um alinhamento de interesses online e offline3,
(ii) existência de uma moralidade, uma solidariedade ou uma crença compartilhada
sobre o assunto4, (iii) existência de um sentido de autoeficácia5 e (iv) de injustiça6
(Greijdanus et al., 2020, p. 3).
A discussão do quadro concetual conduz-nos a uma série de interrogações sobre
a sua aplicação ao segmento da população jovem. De que forma é que os jovens
integram estas reconfigurações cívicas? E quais serão os principais entraves?

1.3. Jovens, redes sociais e comportamentos cívicos
Vários estudos têm-nos mostrado que as formas de participação política por
parte dos mais jovens estão em declínio, mas apenas aquelas que fecham a participação
no caráter institucional – o voto, a militância, etc. (Jenkins et al., 2016). Os jovens, aos
quais está associada uma apatia política generalizada, inauguram uma panóplia de outro
tipo de comportamentos, menos atraídos pelas formas tradicionais de envolvimento
político (Phelps, 2004; Zukin, et al., 2006, como citado em Bakker & de Vreese, 2011, p.
453), nomeadamente exigindo uma voz ativa para que possam contribuir para a vida
cívica como atores políticos, mesmo na ausência de uma estrutura completa de direitos
e obrigações legais (Hayward et al., 2015, p. 20). Em Portugal, o estudo da Universidade
Católica, em 2008, denominado “Os Jovens e a Política” permitiu confirmar que há
alguma resistência quanto às formas tracionais de participação política, “sobretudo
indicada através dos partidos.” (Magalhães & Sanz Moral, 2008, citado por Brites, 2015).
Na tipologia de Sue Bennet (1998), apresentada no início do capítulo, os jovens
estão a descolar das formas convencionais de cidadania baseadas no dever. Procuram,
3

Ver os trabalhos de: Boulianne, Theocharis (2018); Davis, Love, Fares (2019); Kahne, Bowyer (2018) e
Rohlinger, Bunnage (2018).
4
Ver os trabalhos de: Rohlinger, Bunnage (2018); Alberici, Milesi (2018); Smith, McGarty, Thomas (2018);
Thomas, Cary, Smith, Spears, McGarty (2018) e Velasquez, Quenette (2018).
5
Ver o trabalho de Velasquez, Quenette (2018).
6
Ver o trabalho de Chon, Park (2019).
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agora, um modelo mais personalizado de ação política através das redes socais (Tossutti,
2016).
Enquanto que, por um lado, a geração mais velha vê na cidadania uma obrigação
onde o voto é mecanismo privilegiado para manter uma democracia estável, por outro
lado, o aumento da desconfiança nos media por parte dos mais jovens significa que
estão mais conscientes e críticos em relação ao que ouvem, leem ou veem. De facto, os
jovens contemporâneos parecem focar-se mais na expressão individual por oposição ao
trabalho coletivo típico das gerações anteriores.
Quando questionados sobre “o que é que faz um bom cidadão?”, no estudo de
Jenkins et al. (2016), os jovens explicaram que existe uma contradição entre aquilo que
eles desejam fazer para promover uma mudança (ajuda mútua, empreendedorismo
criativo, etc.) e aquilo que é suposto ser o “bom cidadão” (votar, escrever aos seus
representantes políticos, etc.). Ora, de acordo com Loader, Vromen, and Xenos (2014),
estamos a olhar para um novo perfil – “um jovem cidadão em rede” – que com pouca
probabilidade se associará a uma organização política, cívica ou sindical; estará mais
disposto para participar em redes horizontais de participação baseadas em ideias de
projeto; envolver-se-á com maior frequência em questões relacionadas com o lifestyle
(a procura de um consumo sustentável, por exemplo); será menos obediente, mas mais
realizado; com menor probabilidade subescreverá o capitalismo moderno como ponto
de vista privilegiado, mas o capitalismo em rede, glocal, cujas interações são cada vez
mais ensaiadas num ambiente de redes sociais online (como citado em Campos et al.,
2018, p. 492).
Não deixa de ser curioso, neste cenário, os resultados do último levantamento
do “Future of Humanity” (Amnesty, 2019), junto de 1000 jovens com idades
compreendidas entre os 18 e os 25, de 22 países, para compreender quais as suas
grandes preocupações mundiais. No que respeita à eficácia da participação política, os
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jovens revelam que votar nas eleições é “muito eficaz” (41% das respostas); 37% dos
inquiridos indicam que postar nas redes sociais é “razoavelmente eficaz”; assinar uma
petição e integrar um protesto são “razoavelmente eficazes” (36% e 35% dos
estudantes, respetivamente). O ato com menor eficácia é “escrever uma carta a um
político”. De facto, a maioria dos inquiridos parece questionar a eficácia do voto, mas
não deixam de também duvidar da eficácia das redes sociais.
É recorrente associar-se um certo grau de apatia ao segmento mais novo da
população em termos de participação política, sem que essa apatia seja questionada
sobre o ponto de vista das motivações individuais e dos fatores sociais que envolvem
um maior (ou menor) grau de pensamento crítico.
Dahl et al. (2018), explicam a diferença entre “apatia política” e “alienação
política” para explicarem a passividade política dos jovens, contemplada no não-voto. A
primeira, tem que ver com a falta de desejo para, de motivação ou interesse sobre o
que envolve a agência política; a segunda está intimamente relacionada com a falta de
poder, de normas, de significados e, portanto, uma situação de isolamento. No mesmo
estudo introduziu-se também o fator “participação em atividades não-convencionais”,
tais como “Painted or stuck political messages or graffiti on walls”, “Taken part in an
occupation of a building or public space”, “taken part in a political event where there
was a physical confrontation with political opponents or with the police” (Dahl et al.,
2018, p. 289). Os resultados dos inquéritos demonstraram que a passividade da
juventude (abstenção eleitoral) é mais bem explicada pela apatia política (falta de desejo
e interesse para) do que pela alienação. Esta, por sua vez, parece ser o fator mais forte
dos dois quando se trata de explicar a participação política não convencional.
Note-se que a consciência dos não-eleitores sobre a política vai distinguir um
não-voto apático de um não-voto alienado. Alguns jovens não se importam o suficiente
para se fazerem representar (não-voto apático), que é, de resto, a perspetiva
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denunciada pelos autores de “By any media necessary: the new youth activism” (Jenkins
et al., 2016), em contexto americano –
(…) they do not see themselves as having anything to contribute to larger conversations
about politics, they fear that they can not live up to society’s impossible ideas about
what constitutes an informed citizen; and they lack the social connections to adopt a
more monitorial perspective on social change. (Jenkins et al., 2016, p. 277).

Outros abstêm-se porque houve, da sua parte, uma consciencialização e uma
avaliação (não-voto alienado). Pela sua falta de poder, os mais jovens recorrem a outras
formas de influenciar as decisões políticas. Na mesma investigação, os autores recorrem
aos contributos de Fox (2015) e Neuman (1957) para sugerirem que apatia e alienação
política podem ser contínuos – “political alienation is a “conscious rejection of the whole
political system which expresses it self in apathy”” (como citados em Dahl et al., 2018,
p. 286).
Quais são, então, os maiores entraves/desafios que se colocam à participação
política e cívica dos mais jovens? A escola e a família são instâncias basilares na
socialização destes indivíduos que precisam de orientações morais e cívicas para
integrarem a sociedade. No entanto, estas instituições têm vindo a perder âmbito de
influência aquando do aparecimento das comunidades online e, além disso, os jovens
cujos amigos e familiares são menos solidários perante determinados níveis de
envolvimento político (seja por apatia política ou menor envolvimento e/ou maior
desconfiança perante as ferramentas digitais), estão mais propensos a evitar a
participação política, mesmo com questões que os preocupavam (Maher & Earl, 2019).
Quereremos com isto fazer notar que a desaprovação ou o desencorajar por parte dos
pares (família, amigos) pode ser muito poderoso na explicação da passividade
demonstrada por parte dos jovens. Aliás, defende Smith (1999) que é essencial que se
promova a criação de redes entre estes, de forma a aumentar a probabilidade de um
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maior envolvimento político e cívico nas idades mais avançadas7 (como citado em
Tossutti, 2016). De acordo com Jenkins, et al. (2016), os jovens que participam em
comunidades online estão mais propensos a participar num movimento social do que
aqueles que não pertencem a nenhum grupo (Jenkins et al., 2016, p. 54). Daí a
importância da micromobilização, seja por convites diretos (que parece ser o fator com
mais força para mobilizar) ou exposição indireta aos assuntos políticos e até por via dos
pares (familiares, principalmente). As famílias e os amigos podem assumir o papel de
filtros sociais ao sinalizarem determinados problemas sociais nos seus feeds,
influenciado o envolvimento do jovem, mais tarde, no processo político (Maher & Earl,
2019, p. 872).

1.4. Uma cultura (mais) participativa
De uma maneira geral, os jovens ativistas têm dificuldades em aceder aos meios
de produção e distribuição cultural, sejam computadores ou câmeras de vídeo (Jenkins
et al., 2016, p. 11), dificultando a difusão das suas mensagens. No entanto, para aqueles
que usufruem das redes sociais e outras plataformas online para esse propósito,
colocam-se outros desafios.
No estudo “Digital media, youth practices and representations of recent activism
in Portugal” (Campos et al., 2018), desenvolvido junto de jovens ativistas, estes
chamaram a atenção para a (a) excessiva quantidade de informação disponível online;
(b) a dificuldade de combinação de estratégias de divulgação para indivíduos de
diferentes gerações (o espaço virtual para os mais novos e os media tradicionais para a
população mais velha) e, por último, (c) o desafio de escalar o movimento para outros
patamares, nomeadamente chegar a instâncias políticas superiores (Campos et al.,
2018, p. 503). A verdade é que, mesmo quando os jovens têm um comportamento ativo

7

Smith (1999) referia-se à participação em associações de voluntariado ou organizações religiosas para
garantir esse envolvimento (como citado em Tossutti, 2016).
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e de resistência nas redes sociais, ou enveredam por outro tipo de atividades não
convencionais, estes deparam-se com a dificuldade de influenciar o discurso público
(Clua, Ferran-Ferrer & Terren, 2018, como citado em Aparici et al., 2019, p. 206; Dahl et
al., 2018, p. 294).
Neste cenário, gostaria de destacar a abordagem de Jenkins et al. (2016) em “By
any media necessary: the new youth activism”, para relevar o papel ativo da juventude
na agência política. Na proposta dos autores, uma “cultura (mais) participativa” levará a
uma “política participativa”, através de uma conceção imaginativa e criativa de vários
fatores que envolvem a participação política.
Uma “cultura participativa” explica um “conjunto diversificado de atividades e
compromissos sociais compartilhados” (Jenkins et al., 2016, p. 40) que podem incluir
desde a criação de grupos de fãs a criação de jogos, “através do qual as pessoas
coletivamente criam um espaço para expressão e aprendizagem” (Jenkins et al., 2016,
p. 40). Estas atividades destacam-se pelas seguintes características: (1) possuem baixos
obstáculos à expressão artística e ao envolvimento cívico, (2) permitem um forte apoio
social para criar e compartilhar, (3) são práticas informais que fornecem orientação e
formação para os possíveis participantes e (4) demonstram um sentido de relevância
naquilo que compartilham. O digital storytelling é um exemplo de uma prática
participativa que permite dar voz a grupos minoritários. Para estes, atividades que
envolvam uma “conversa quotidiana” são medulares para o desenvolvimento de uma
consciência política levando, assim, à criação de visões alternativas da cultura
“dominante” (Jenkins et al., 2016, p. 24). Em termos de ação política/cívica, o digital
storytelling é uma prática mais democrática, por se encontrar fora dos limites das
instituições mediáticas convencionais (Couldry, 2008).
De acordo com os autores, estas atividades exigem uma capacidade de criação e
de abstração face ao momento vivido. Daí a introdução de conceitos-chave como “civic
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imagination”, “political imagination”, “imagining communities” e “digital civic
imagination”. Para efetivar uma cultura participativa procuram-se alternativas para as
situações ou problemas sociais, políticos ou económicos – “Put bluntly, one cannot
change the world unless one can imagine what a better world might look like.” (Jenkins
et al., 2016, p. 29). A imaginação é fulcral para a criação de empatia por outras pessoas,
sendo uma condição de preparação para um despertar político. Este é o conceito de
“civic imagination”. A busca de imaginação é, ainda assim, contestada pela agência
política. Apesar de se promover uma busca de soluções alternativas às tradicionais
formas de resposta social (“political imagination”), o grau de distanciamento com os
moldes dominantes enfraquece a legitimidade destas propostas. Por esse motivo, os
jovens sentem-se frequentemente excluídos e as suas agendas marginalizadas (Jenkins
et al., 2016, p. 30). É contra esta exclusão que os jovens lutam. A autora Benedict
Anderson (1983) propõe o termo “imagining communities” para desafiar a constituição
de grupos que partilhem uma identidade para que possam alimentar as suas campanhas
e expressar as suas visões sobre como seria uma sociedade melhor (como citado em
Jenkins et al., 2016, p. 36). Ao contrário dos movimentos nacionalistas do século XIX e
XX, que são o foco de estudo da autora, os “nativos digitais” possuem a vantagem de
contarem com uma rede comunicativa muito mais aberta e personalizada. Por último
surge a “digital civic imagination”, um conceito originado por Christma Evans (2015),
para se referir à maneira como os jovens reconfiguram as práticas sociais mediáticas,
ilustradas no seu quotidiano, passíveis de serem consideradas atos de cidadania ou
participação cívica (como citado em Jenkins et al., 2016, p. 39).
Assim, chegamos à conceção de uma “política participativa”, que resulta do
encontro de uma “cultura participativa” com a participação política. Caracteriza-se pela
circulação de informação, um diálogo ativo e construção de feedback, a produção de
conteúdos, a mobilização de conteúdos e pessoas e, de forma a validar a participação,
um processo de investigação e avaliação. Portanto, este será um tipo de política baseado
em práticas interativas “peer-based” através dos quais os indivíduos e os grupos
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procuram exercer uma influência junto de questões de interesse público. Neste
encadeamento conceptual, é útil incluir o conceito de “comunidades de prática”
(Jenkins, Ito & Boyd, 2016) – conjunto de indivíduos que se envolvem num processo de
aprendizagem colaborativo, movido por uma partilha de afinidades perante um
determinado tema. No espaço online estes aglomerados caracterizam-se pela interação
constante, a fim de se alcançar propostas a desenvolverem na sua dimensão prática
(como citado em Aparici et al., 2019, p. 201). É, então, um conceito direcionado para
uma ação estratégica.
A “política participativa” pode assumir a forma de compartilha de informações
através das redes sociais, o envolvimento em conversas online, fóruns, blogs ou
podcasts. Atividades menos restritas e também menos ligadas ao Governo, originando
conteúdo nas várias formas de vídeo ou memes com o objetivo de comentar, avaliar ou
criticar um problema atual. O Twitter e outras ferramentas de microblog podem ser
plataformas ou meios para a reunião da comunidade com o objetivo de se tomarem
decisões sobre a ação coletiva (Cohen & Kahne, 2012, Dalton, 2009, como citado em
Jenkins et al., 2016, p. 247). Este trabalho participativo tem como consequência a
otimização de determinadas competências, a saber: (i) planificação e organização do
trabalho, (ii) adoção de uma cultura colaborativa (cultura de feedback), (iii)
conhecimento da linguagem e dos géneros dos novos meios digitais interativos
(exemplo dos conteúdos audiovisuais) e (iv) aprendizagem da gestão da privacidade
(Aparici et al., 2019, p. 204).
Numa vertente mais reativa, focada no ativismo, discute-se uma “nova forma de
política”. Demos conta que a juventude tem hoje mais ferramentas que permitem a sua
ação no espectro político. Organizações de fãs, políticas que recorrem à criação e
partilha de vídeos, políticas que se opõem a corporações de produtoras e distribuidores
cujos conteúdos moldam os comportamentos quotidianos, apresentam-se como novas
agências, novos reportórios e novos alvos, respetivamente, substituindo as
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convencionais eleições (Norris, 1999, como citado em Jenkins et al., 2016, p. 256). Os
autores apontam este tipo de ativismo, conduzido pela criação ativa de conteúdo, como
um “ativismo transmedia” que marca uma transição para um conteúdo criado da
agregação, curadoria, remix e recirculação de mensagens mediáticas através de uma
rede de formação de movimentos – “mobilização trasmediática” – expande o que “conta
como” participação pela cocriação e colaboração de diferentes atores (não
necessariamente as autoridades convencionais nos processos políticos tradicionais)
(Sasha Costanza-Chock, 2010, 2012, como citado em Jenkins et al., 2016, p. 25). O
espírito DIY (Do It Yourself) ilustra a essência de uma criação trasmediática que está na
base de uma cultura participativa, assim, transfere-se a agência de instituições formais,
“elites reconhecidas” e “protocolos validados” para jovens que conseguem trabalhar
numa maneira menos centralizada e hierárquica.

1.5. A importância do audiovisual: o Youtube
O estudo europeu “EU Kids Online Portugal” (Ponte & Batista, 2019) realizado
junto de quase 2000 crianças e adolescentes, entre os 13 e 17 anos, demonstrou que
“ouvir música e ver vídeos” é a atividade mais referida (80%) entre os respondentes. No
setor das competências criativas, 62% dos inquiridos afirmam saber criar e publicar
vídeos e músicas online. Um outro estudo avançado por Pereira, Pinto, e Mouro (2015),
desta vez com jovens do 12.º ano, pôde demostrar que 85% dos estudantes apontam
“ver videoclips” como atividade mais frequente na Internet. Junto de uma população
inquirida mais ampla (dos 16 aos 64 anos), o levantamento “DIGITAL 2020”, orientado
por Simon Kemp (2020), veio mostrar que o Youtube foi, em 2019, a aplicação mais
utilizada em Portugal e a segunda mais acedida em termos globais e, na mesma linha,
96% dos inquiridos afirmam que ver “vídeos online” foi a atividade mais frequente na
Internet.
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O audiovisual é, assim, a forma de comunicação e de criação privilegiada entre
os jovens. Residem, na maioria das vezes, em práticas amadoras e autodidatas que
revelam novos exercícios de comunicação, sociais e educativos (Skripcova, 2017, como
citado em Vizcaíno-Verdú, Contreras-Pulido, & Guzmán-Franco, 2019, p.96). O Youtube
ilustra um espaço composto por enumeras comunidades criadas em função de
interesses ilimitados, onde há lugar para liberdade de expressão de crenças e valores,
costumes e modos de vida associados a conteúdo e pontos de vista diversificados – “(…)
hibridación cultural y la contienda contra la homogeneidad, en un espacio de afinidade”
– em que os jovens baseiam os seus comportamentos em interesses e objetivos comuns,
para além da base cultural que os distingue (Gee, 2012, como citado em Vizcaíno-Verdú
et al., 2019). O Youtube é lugar de exercícios mais proativos como, por exemplo, o
videoblog (vlog) – um modo de comunicação em rede reativo, filmado e adaptado a um
público limitado (Scolari, 2018, Frobenius, 2014, como citado em Vizcaíno-Verdú et al.,
2019, p. 97).
Segundo Fedele (2011), das três principais funções sociais dos media, para além
de entreter e promover o consumo, é a capacidade de socialização – construção
identitária, comunitária, aprendizagem sobre a realidade, modelagem de valores, etc.
(como citado em Aran-Ramspott, Fedele, & Tarragó, 2018). A verdade é que a
plataforma confere uma sensação de intimidade entre o usuário e o youtuber e, ao
mesmo tempo, a possibilidade de navegação, através da construção de algoritmos
baseados no Big Data. O youtuber (ou influencer, pela capacidade de mobilização) pode
ser um adulto significativo na socialização do jovem e na construção de uma identidade
juvenil (Aran-Ramspott et al., 2018, p. 72). Por isso, as instâncias familiares e escolares
devem prestar atenção a este alargar de influências que podem convergir ou divergir
com a socialização dita convencional.
O youtuber é visto como “microcelebridade” (Abidin, 2015) por combinar, por
um lado, um sentido de autenticidade e, por outro, uma autopromoção interessada,
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negociando a sua intimidade com fins comerciais e, ainda, uma eficaz capacidade de
comunicação, mostrando que talvez os seus gostos sejam homólogos aos dos seus
seguidores mais jovens (como citado em Aran-Ramspott et al., 2018, p. 73). O que mais
atrai os pré-adolescentes para este tipo de plataforma é o entretenimento e a sensação
de fazer parte de uma cultura digital, onde podem partilhar os seus interesses. Sendo
assim, os jovens podem ver no youtuber um role model não só em termos de consumo,
mas essencialmente, em termos éticos e morais que encaminharão o jovem para uma
cidadania ativa. As crianças, os adolescentes ou os jovens imitam os mestres (Scolari,
2018) para alcançarem objetivos pessoais e os youtubers atuam como tal, “contribuindo
constantemente para a cultura participativa, mostrando o caminho para o que
produzir.” (Wernholm, 2018, p. 51).

1.6. O outro lado da moeda: o papel das corporações digitais
We live in the world in with media power is more concentrated than ever before and
yet the ability of everyday people to produce and distribute media has never been more
free. (Jenkins et al., 2009, p. 58).

De facto, parece-nos importante incluir o “outro lado da moeda” e circunscrever
esta última parte do primeiro capítulo a um dos grandes constrangimentos que se
colocam à efetiva participação em redes digitais. Queremos aqui contextualizar o
trabalho das grandes corporações digitais que procuram oferecer um espaço de livre
expressão ao utilizador, sem nunca o alertar, da mesma forma que o seduz, para o
trabalho corporativo que está por detrás de cada plataforma. Desde logo, Jenkins (2013)
chama-nos a atenção, em “Spreadable Media”, para a diferença entre distribuição e
circulação de media. A primeira é realizada de forma corporativa, controlada por fluxos
de informação e a segunda caracteriza-se por um sistema híbrido que envolve fluxos,
em parte, baseados em decisões individuais e grupais (como citado em Jenkins et al.,
2016, p. 17). Portanto, a questão comercial é, aqui, um foco na medida em que, por
exemplo, por procurarem lucro associado às atividades mais realizadas na Internet, no
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entretenimento, conferem menos expressão a sites relacionados com a questão cívica,
tornando-os menos desejáveis (Bennett et al., 2009, p. 116).
Num artigo escrito por Aparici, et.al., (2019), os autores discutem o conceito de
“cultura participativa” e questionam a imagem conciliadora associada ao
comportamento cívico e político nas redes sociais. A crítica reside, desde logo, nas
consequências do uso da tecnologia, associadas à mercantilização dos dados dos
usuários através dos seguintes mecanismos: (a) “câmaras de eco” criadas pela
personalização da navegação do usuário na Internet e (b) definição de nichos de
mercado derivado da segmentação das opções comerciais. No caso dos mais jovens,
plataformas como o Youtube conferem um certo envolvimento com a “marca”
mediática, que lhes favorece um lugar numa comunidade e, consequentemente,
respondem ao procurado sentimento de pertença (Aparici et al., 2019, p. 199). Para
além disso, os jovens procuram serem reconhecidos pelo seu trabalho criativo nas suas
comunidades online (Aparici et al., 2019, p. 203). A obtenção de um feedback é
importante para os motivarem a ficarem mais tempo nas plataformas, para criarem mais
conteúdos. Num ciclo comercial, são as grandes corporações que lucram com esta troca
de ideias e trabalhos originais – designado por “capitalismo informacional” ou,
conforme os autores, “vampirização da criatividade online” (Aparici et al., 2019, p. 205).
A autora Natalia Sokolova (2012) destaca a existência de um paradoxo na forma
como, por um lado, os jovens recebem vastas oportunidades para a autoexpressão,
desconhecidas em tempos passados, mas, por outro lado, como é que esse conteúdo é
alvo de negócio pelas grandes companhias digitais (como citado em Aparici et al., 2019,
p. 206). Num esquema simples, a Figura 1 procura demonstrar como é que a economia
digital funciona. Esta economia é, assim, paralela, a uma economia da oferta e da moral:
ora, dá-se a oferta de dons, refletidos no tempo gasto na produção, na edição e na
promoção da divulgação de conteúdo (no caso dos youtubers), em troca de estatuto e
reconhecimento (Aparici et al., 2019, p. 206). Há, de facto, uma procura de lucro
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comercial, da parte destes “trabalhadores do digital”, mas o reconhecimento é o
combustível que alimenta a motivação para a criação de conteúdos, produção de afetos
e relações sociais; os traços espirituais e simbólicos estão alojados nas leis da procura e
da oferta, refletidos na procura de relações justas entre os criadores e os membros da
comunidade que consomem esses conteúdos (Aparici et al., 2019, p. 207). Numa lógica
de poder há uma condição implicitamente aprovada por ambas as partes, de um
“feudalismo informacional” que se dá pela transferência de ativos de conhecimento do
intelecto coletivo para posse privada (Drahos & Braithwaite, 2002, como citado em
Aparici et al., 2019, p. 207).
Figura 1. Conceitos chave para compreender o funcionamento da economia digital

Economia da
oferta
•Produção de
conteúdos pelo
utilizador da
plataforma;
•Empresas vendem
os conteúdos e
metadados a
terceiros –
anunciantes;

Capitalismo
informacional

•Produção de
afetos e
relações sociais;
•Caráter
espiritual e
simbólico
alojados nas
leis da procura
e oferta;

•A economia de
oferta é uma
forma económica
baseada sobre o
valor de uso dos
objetos ou ações;
•Ofertas de –
produção, edição
e partilha de
conteúdo – em
troca de
reconhecimento;

Feudalismo
informacional
•Transferência
de ativos de
conhecimento
do intelecto
coletivo para a
posse privada;

Economia moral

Nota: Conceitos adaptados de Aparici et al. (2019).

São os jovens aqueles que possuem um maior consumo digital. Isso decorre da
maneira como esta nova força produtiva – uma economia baseada não só em
capacidades técnicas, mas também relacionais e morais – conseguiu tornar-se mais
eficiente e, portanto, oferecer mais espaço e tempo para atividades de lazer,
nomeadamente aquelas de caráter colaborativo. Tudo isto deu lugar à criação de grupos
de fãs, tal como vimos no subcapítulo “Uma cultura (mais) participativa”,
protagonizados por esta geração de digital natives que veem no espaço online a
oportunidade de partilhar as suas atividades. Surge, neste cenário, uma cultura do “fã
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2.0”. É uma cultura caracterizada pela produção de significados culturais que funcionam
como força produtiva para um processo de criação contínua. Do lado das corporações,
(i) a vigilância, através da medição de todas as atividades (criação de perfis muito
detalhados), (ii) a coerção e alienação, pela violência simbólica implícita caso haja
abandono das plataformas digitais e a (iii) redução de todas as experiências humanas a
dados capitalizados pelas empresas, parecem ser uma força diferenciada e pouco
acutelada por quem está do lado da procura digital. Portanto, o fã na Web 2.0 gravita
entre uma gama alargada de oportunidades e livre expressão, mas a sua participação e
criatividade são estabelecidas entre infotainment, medo de rejeição e o consumismo
(Correa, 2017, como citado em Aparici et al., 2019, p. 210). Isto levar-nos-á sempre a
questionar a efetiva participação do jovem no espaço digital. Repare-se, então, na
diferença apontada pelos autores entre “participar em” e “participar através”: enquanto
que qualquer um está livre de carregar vídeos no Youtube, a sua governação é
controlada por uma corporação, o Google. Ninguém pode ser um “cidadão” no Youtube.
Isto é importante porque os grupos usam a plataforma, mas a plataforma limita as suas
ações (Jenkins et al., 2016).
Neste primeiro capítulo pudemos, inicialmente, problematizar o conceito de
cidadania e dar conta de significados que explicam o alargamento do conceito a outras
práticas da vida social. Vale a pena recordar que é hoje um conceito mais complexo pelo
caráter pessoalizado que reside nas representações das práticas sociais e plástico pela
manifestação de outras práticas que transcendem o mero voto como ato democrático e
inclusivo da nação. Conferimos maior relevância ao papel da participação política devido
às alterações no modus operandi da comunicação e mobilização social levada a cabo
pelos jovens. A imagem democrática e conciliadora das redes sociais possui um outro
lado da moeda que nos levará sempre a questionar a efetiva participação de qualquer
indivíduo no meio online. Por isso, nos próximos capítulos veremos ferramentas que
auxiliarão os indivíduos na sua integração na realidade online.
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2. Um novo paradigma comunicacional
Para que os jovens utilizem os meios tecnológicos e digitais no sentido de uma
participação cívica mais ativa, precisam de ser mobilizadas determinadas habilidades
críticas e reflexivas. Importa realçar uma literacia para os media e para o digital como
ferramentas de promoção de uma cidadania ativa.

2.1. Uma cultura mediática
Os nossos modos de estar, de dialogar, os nossos gostos e valores espelham
aquilo que observamos nos meios de comunicação social, manipulando grande parte do
nosso dia a dia, desde a nossa relação com os pares até à construção da nossa
identidade. Em tempos seria o jornal, as revistas, o rádio, depois a televisão e hoje a
Internet e as redes sociais. Como apontam Roger Silverstone (2006) e Manuel Castells
(2004), o “quotidiano é produto do vivido e do representado” e, por isso, qualquer um
dos meios mencionados funcionam com mediadores de comunicação e construtores das
nossas práticas sociais (como citados em Cardoso, 2006, p. 399).
É certo também de que vivemos numa cultura mediática pautada por uma
“medicracia”, uma democracia dos media nos termos de Meyer e Hinchman (2002) para
descrever um novo regime político8 (como citado em Cardoso, 2006). Assim, é uma
cultura mediática porque “assume formas mediáticas”, ou seja, um conjunto de
funcionalidades organizacionais, tecnológicas e estéticas que trabalham através de
regras formais e informais, alocando recursos materiais e simbólicos (Couldry, 2008). Ao
mesmo tempo, é objeto de mediação pelo efeito geral das instituições mediáticas
(nomeadamente pela introdução da tecnologia9) na sociedade contemporânea,
8

“(…) por um lado, a forma como os media representam um campo político de acordo com as suas
próprias regras e, por outro, o modo como a política é transformada como resultado da sua submissão ao
poder destas regras” (como citado em Cardoso, 2006, p. 406).
9
De acordo com Cardoso (2013) o mundo da experimentação cede o seu lugar ao mundo da mediação
provocado pela inclusão da tecnologia em prol da “experiência do local” (Cardoso, 2013, p. 68).
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passíveis de transformarem o contexto (Couldry, 2008). Por fim, resta adicionar outra
característica a este quadro comunicacional:
A grande mudança social das duas últimas décadas na esfera da mediação reside na
multiplicação dos ecrãs, mas também na sua articulação em rede. O ecrã migra do
modelo tradicional de comunicação em massa para o modelo de comunicação em rede
(Cardoso, 2013, p. 20).

De facto, esta “cultura de convergência”, onde Jenkins (2004) dá conta da
multiplicação de dispositivos e convergência de conteúdos, junto de uma abordagem
em rede (Castells, 2002), caracterizada pela constante troca de fluxos de dados,
motivam

um

novo

paradigma

comunicacional

capaz

de

proporcionar

o

desenvolvimento de atividades que se caracterizam por uma elevada interatividade (na
Internet, por exemplo) quer por indivíduos, quer pelas coletividades, tal como vimos no
capítulo anterior (como citado em Cardoso, 2013).
Em suma, podemos afirmar que a cultura mediática é definida pelo seguinte
conjunto de características (complementar com conceções no Anexo 1): formas
organizacionais, tecnológicas, estéticas, simbólicas e materiais que medeiam as
mundivivências individuais e coletivas (estado, governo, instituições socializadoras).
Assim, esta cultura exige a cada indivíduo uma capacidade reflexiva e crítica, não só pelo
livre e mais facilitado acesso a uma panóplia de meios de comunicação, mas porque os
indivíduos encontrarão nesses meios aquilo que os possa servir enquanto informações
pertinentes e valores relevantes para responderem às suas necessidades sociais
(pertença e reconhecimento).
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2.2. Literacia mediática
Para compreender o conceito de literacia mediática, importa realçar que este
pode ser visto de diferentes maneiras (Anexo 2), sendo que nesta investigação,
pretendemos debruçar-nos sobre a perspetiva que considera a literacia mediática como
parte da responsabilidade dos cidadãos. Literacia mediática pressupõe a aquisição de
uma “metalinguagem” (Buckingham, 2003), isto é, uma maneira de descrever as formas
e estruturas dos diferentes modos de comunicação, capacidades técnicas (saber
manipular) e reflexivas/criativas. Envolve uma compreensão mais ampla dos contextos
sociais, económicos e instituições da comunicação e como isso afeta as experiências e
práticas sociais (como citado em Erstad & Amdam, 2013, p. 86). Para isso, incluem-se
interrogações reflexivas sobre, por um lado, os media perante o self – quem está por
detrás desta informação? Como a formulou? De que modo beneficia? O que é que
pretende transmitir? E, por outro lado, o self perante os media – qual informação é
relevante para mim? Como é que eu posso ter um papel ativo? Tal como defendem as
autoras Peicheva and Milenkova (2017) – “People are not just passive consumers (…)
but also creators” (Peicheva & Milenkova, 2017, p. 52). Numa sociedade democrática,
orientada para um empoderamento individual, é considerado um dever de cada um
regular o seu uso mediático (Erstad & Amdam, 2013, p. 85).
Assim, em termos de avaliação de competências, maiores níveis de literacia, em
termos de manipulação das ferramentas (pesquisar num browser de pesquisa, alterar
definições de privacidade, eliminar o histórico de pesquisas, carregar uma foto na rede
sociais, etc.), não significam necessariamente maiores índices de literacia (Verniers,
2009, como citado em Cardoso, 2013), porque, de facto, este é um conceito que inclui
outras dimensões sociais que são necessárias para o acionamento de tais capacidades.
Na Tabela 2 são apontadas as principais dimensões de análise do conceito.
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Tabela 2. Características da Literacia mediática
Dimensão de
análise
Capacidades
individuais

Subdimensão
de análise
Acesso
Capacidades
Interpretação

Produção e
Criatividade

Práticas e
interações
sociais

Participação

Cidadania
Emancipação

Conteúdos e
sistemas
mediáticos

Criação de
conteúdo
Conteúdo

Estética
Sistemas

Instituições

Atitude operacional, crítica e o uso responsável e eficiente da
informação;
Análise, avaliação e interpretações críticas. Relações entre
media e audiência, informação e poder;
Participação ativa dos indivíduos, por exemplo, através da
produção de vídeos;
Criatividade provém do uso diferenciado dos media para
comunicar uma mensagem, por exemplo, através dos jogos
online que permitem novas formas de comunicação;
Cidadãos como consumidores críticos;
Um maior envolvimento da comunidade – Cultura
participativa;
Atitude inclusiva; diminuição e/ou prevenção os riscos da
exclusão da vida em comunidade;
Empoderamento de segmentos da população subrepresentados, dando-lhes uma voz ativa, articulando a sua
crítica às mensagens mediáticas dominantes e um significado
capaz de desafiar representações estereotipadas deles
próprios, disseminadas entre os media;
Uso efetivo das tecnologias digitais;
Diferentes pessoas interpretam as mensagens de maneiras
diferentes. O processo de descodificação é diferente entre
produtores e consumidores, para isso é preciso considerar as
indústrias de media, as mensagens mediáticas, as audiências e
os efeitos dos media – não esquecendo que as mensagens são
construídas e moldadas de acordo com os interesses dos
produtores;
Diferentes elementos relacionados com a “Sintaxe visual” e a
“gramática mediática”;
A um nível macro, um olhar multidisciplinar (História,
Sociologia, Economia); num olhar micro, analisar os media
como objeto de estudo – o mercado envolvido, quais os usos
dos públicos, qual a sua imagem, etc.;
Motivações, propósitos e pontos de vista dos produtores.

Nota: apontamentos de Erstad and Amdam (2013, pp. 89–94).
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Um indivíduo alfabetizado, hoje, não implica que saiba apenas ler e escrever nos
moldes analógicos. Pede-se, para além disso, que se informe regulamente sobre as
partes da (sua) vida social – educação, finanças, requisitos legais, saúde, lazer, etc. e que
esteja atento às notícias (Brites, 2015). No entanto, com a rapidez com que a informação
é substituída torna-se desafiante para qualquer cidadão se manter a par das
atualizações informativas e selecionar as que lhe parecem mais relevantes. De facto,
uma literacia mediática e digital são competências chave para uma participação pública,
independentemente de ser individual ou coletiva, de se ser velho ou novo ou do status
socioeconómico. Neste sentido, a escola é uma instituição crucial para o
desenvolvimento e aprimorar destas capacidades.
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3. O papel da escola na promoção de uma cidadania digital
No trabalho de João Reis (2000) vemos explicado os sintomas de uma alteração
nos modos de socialização decorrentes da modernização das estruturas familiares
portuguesas. A falta de liderança demonstrada pelos adultos significativos (até a falta
de líderes locais como citado em Lawanda, 2019), tomar os “jovens como modelo”, os
“trajetos sem projeto”, a recomposição do quadro familiar – “a relação quotidiana entre
gerações tornou-se mais rara, as famílias monoparentais proliferam, o número de
irmãos é reduzido.” (Reis, 2000, p. 116) – e a “a proliferação de instituições de formação
não familiares” (Reis, 2000, p. 116) resultam na procura de outros meios de
socialização, como a escola e os meios de comunicação em massa.
Na discussão sobre a educação para a cidadania, o autor aponta os seguintes
pontos chave que devem ser considerados, nomeadamente pela escola: (i) a “aquisição
de valores (…) exige vivências (…) proporcionar experiências directas ou transportas que
permitam um desenvolvimento da responsabilidade social e moral”, (ii) “importância do
gosto e do hábito da discussão”, (iii) “a educação para a cidadania pode ter lugar em
todos os ciclos de estudos (…) assegurando a transição progressiva para uma vida activa
no domínio público.” (Reis, 2000, p. 123). Portanto, conferir experiências, promover a
discussão e a transdisciplinaridade são fatores cruciais para lecionação desta temática,
no entanto, desafiantes.
Com a ascensão dos meios de comunicação digitais e a proliferação de um
elevado volume de informação pela Internet, o paradigma da escola sofreu alterações.
Não responde, hoje, a uma procura vinda de uma sociedade industrializada e um
trabalho estandardizado (típico de uma Educação 2.0). A WEB 2.0 permitiu uma relação
down-top face ao acesso, uso e partilha de informação, que teve como consequência a
desvalorização do poder implícito na figura do professor como “operador e educador da
moral”. Isto marca a transição para uma Educação 3.0 (Figura 2), uma educação que se
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caracteriza pela “permanência”, “variação” e “criatividade social” (Peicheva &
Milenkova, 2017). Neste paradigma, a literacia mediática digital é fundamental
enquanto ferramenta de avaliação de informação. O professor passa, assim, a ser visto
como um co-aprendiz – “Instead of giving the right answers the teacher will guide the
students in searching for them. The students will have to do the work; they will have to
take responsibility for their own making sense of the world.” (Oord & Corn, 2013, p. 55).
Figura 2. Características da Educação 3.0

Educação 3.0
•Criatividade e inovação;
•Pedagogia participativa e design colaborativo;
•Atração do potencial da economia criativa;
•Fornecimento de ferramentas e recursos para elearning;
•Gestão de dados;
•Interrelação entre decisores e atores;
•Desenvolvimento compartilhado de indicadores e
mecanismos de prestação de contas.

Nota: apontamentos de Peicheva and Milenkova (2017, p.57).

No que toca ao caráter institucional da escola, propõe-se uma perspetiva
integradora de todas as áreas curriculares e não curriculares, no sentido de libertar o
jovem e os seus educadores de critérios normativos restritos e se recusar “a educação
promotora da uniformização, da massificação, da normalização, mas que estimule a
criatividade e a diferença” (Araújo, 2008, p. 101). Lee (2012) explica a importância de se
evitar uma aprendizagem escolar "didactic, decontextualized decoding" (como citado
em Jenkins et al., 2016, p. 293), promovendo, em vez desta, uma aprendizagem baseada
num contexto social, cultural e histórico relevante.
Neste sentido, relembramos que, em 2011, o Ministério da Educação e da
Ciência português criou uma unidade curricular, não-disciplinar, que visava privilegiar
esta educação para a cidadania – Formação Cívica – e, na mesma linha de pensamento,
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promover a transdisciplinaridade, indo ao encontro das ideias de Reis (2000). Entre 2017
e 2018, surge a Educação para a Cidadania que veio reforçar a necessidade de uma
educação cívica para os jovens (Mendonça, 2018).
Na prática, os objetivos destas áreas curriculares saem defraudados por várias
razões. Por questões de organização de corpo docente, estas disciplinas são, por vezes,
entregues a um só professor (ao/à Diretor(a) de Turma) que vê nesse tempo disciplinar
uma oportunidade de resolver questões burocráticas e mediar conflitos da turma; tornase desafiante, sob o ponto de vista organizacional, mais uma vez, gerir a disciplina com
a harmonia de todos os professores, numa ideia de projeto transdisciplinar; um outro
desafio passa pela responsabilização do professor da disciplina – a educação cívica é da
responsabilidade de várias instituições basilares, tais como a escola, a família e a própria
comunidade; por fim, a falta de formação (e falta de manuais de lecionação) para educar
para a cidadania é uma barreira várias vezes apontada (Mendonça, 2018; Oliveira,
2005).
A par da Formação Cívica, o Ministério da Educação e da Ciência publicou, no
mesmo ano, recomendações no sentido de procurar incluir a literacia mediática no
currículo formal. Considerou-se esta capacidade uma fonte de inclusão, diminuindo o
risco de exclusão pela comunidade (Fonseca & Potter, 2016, p. 10). A aquisição de
equipamentos tecnológicos, tais como o computador e o tablet, e a formação de
professores em recursos educacionais digitais pareceram não surtir efeito num maior
envolvimento e participação cívica por parte dos jovens (Fonseca & Potter, 2016).
Apesar do acesso à Internet ser assíduo, a participação cívica por parte destes é baixa.
Na escola, para os professores que possuem alguma formação na área das novas
tecnologias e educação digital, há baixa aplicabilidade de estratégias de aprendizagem
que incluem essas ferramentas (Fonseca & Potter, 2016). Costa, Jorge, e Pereira (2014)
notam que apesar do avanço positivo que Portugal teve em termos de políticas de
educação para os media (considerando que Portugal é uma democracia jovem), depois
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do período de crise financeira, torna-se mais evidente a falta de uma estratégia efetiva
(Costa et al., 2014, p. 5). É importante ainda referir que a formação do corpo docente
em matéria de formação para os media deve ser proposta pela própria escola (havendo
estabelecimentos que não possuem recursos educativos para oferecer essas formações
aos seus docentes) e o facto de não existirem manuais concretos para lecionar sobre os
media (revistos pelo Ministério da Educação), constituem lacunas e constrangimentos a
este tipo de educação (Costa et al., 2014). A academia tem, de alguma maneira, tentado
preencher estas lacunas, partilhando uma série de conteúdos que podem ser utilizados
pelos professores (a Universidade do Minho, por exemplo, possui um Observatório para
media, informação e literacia – http://milobs.pt/).
Do ponto de vista dos estudantes, estes encaram a participação cívica como uma
responsabilidade natural dos adultos – consideram que é algo que um dia vai acontecer.
Como apontam Bragg (2017) e Head (2011), experiências em idades mais baixas
aumentam a chance de ter ações no futuro (como citados em Fonseca & Potter, 2016,
p. 10), daí a importância de levar as áreas curriculares mencionadas até aos mais novos
(em Portugal está previsto que a Educação para a Cidadania seja lecionada desde o préescolar).

3.1. Educar para a cidadania digital
A escola e o espaço virtual são dois lugares de sociabilização e experiências
relacionais fulcrais para a integração do jovem na sua comunidade (Reis, 2000). Ao
contrário da influência que as normas parentais têm no comportamento offline do
jovem, estas não parecem ter influência direta no comportamento cívico do mesmo
(Silke, Brady, Dolan, & Boylan, 2020). Aliás, o anonimato do jovem nas redes sociais pode
promover uma ação desprendida dos constrangimentos sociais, essenciais a uma
liberdade de participação (Silke et al., 2020, p. 58). No estudo de comportamentos
juvenis, a participação cívica pode ser um fator crucial para a diminuição de
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comportamentos de risco, associada ao aumento de tolerância e da compreensão (Kim
& Han, 2020). É essencial promover mecanismos de cidadania, no sentido de
desenvolver maior autocontrole e autorreflexão sobre as ações dos jovens (Kim & Han,
2020, p. 7), por um lado, para aqueles que se juntam a grupos de risco (ódio e exclusão)
e, por outro lado, para aqueles que são vítimas de cyberbullying e, com isto, afastaremse de ambientes tóxicos. Hoje, o conceito de cidadania deve incluir, então, um sentido
de comunidade e uma aceitação da multiculturalidade. Na verdade, jovens que possuem
estes dois comportamentos são menos propensos a comportamentos de risco (Kim &
Han, 2020) e, por isso, mais dispostos à ação cívica.
De acordo com Jenkins et al. (2016), existem três paradigmas de aprendizagem
relevantes para a promoção de uma cidadania digital: (1) aprender como pedagogia
crítica culturalmente relevante; (2) aprender como transmedia e (3) aprender como
“libertação da imaginação”10 (Jenkins et al., 2016, p. 292). Sobre a pedagogia crítica, há
um conjunto de trabalhos baseados nas perspetivas de Paulo Freire e John Dewey sobre
o conceito de empoderamento e aprendizagem crítica, desconectada de práticas
institucionalizada de educação e de poder, de modo a aprender, a reconhecer e a agir
perante contextos sociais, económicos e culturais contraditórios (Hobbs, 2011, p. 18;
Jenkins et al., 2009, p. 297).
Em relação ao segundo ponto, chamamos atenção para os trabalhos de Carlos
Scolari (2018) sobre a literacia transmedia. O autor reconhece que há uma
incompatibilidade entre os hábitos tecnológicos das crianças, pré-adolescentes e
adolescentes e os programas educativos que a escola aplica e que, por isso, a escola
deve procurar outras alternativas. A literacia transmedia é entendida “como um
conjunto de capacidades, práticas, valores, sensibilidades e estratégias de
aprendizagem e intercâmbio desenvolvidas e aplicadas no contexto das novas culturas

10

No primeiro capítulo tivemos a oportunidade de explicar a relevância da imaginação como potenciador
de participação cívica.
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colaborativas.” (Scolari, 2018, p. 4). Estas capacidades estão relacionadas com a
“produção, partilha e consumo de media digitais interativos, que vão desde processos
de resolução de problemas em videojogos até à produção e partilha de conteúdos em
plataformas web e redes sociais.” (Scolari, 2018, p. 8).
De facto, há uma sensação aparente e muitas vezes presenciada da facilidade
com que os jovens manipulam os meios tecnológicos, no entanto, Scolari (2018) chama
a atenção para o facto dessa facilidade maquilhar a pouca relevância da sua ação. Ou
seja, um jovem pode ter competências refinadas de produção mediática, mas ser pouco
reflexivo sobre a relevância do seu trabalho e dos moldes em que ele é distribuído nas
plataformas. Vários estudos demostram que a escola pode aprimorar o sentido de
reflexão sobre o sujeito na sociedade através da produção de vídeos. Neste caso, sobre
a posição do jovem enquanto comunicador de uma mensagem e responsável pelas suas
opções técnicas e éticas (Chen, 2018, p. 213). O trabalho de orquestração do indivíduo
através da manipulação de vários papéis é um importante exercício de reflexão e
consciência do self, assim como o de “agência”, olhando o indivíduo como um “produtor
social”. Aqui, a escola deve oferecer qualquer suporte necessário, tornando os
estudantes mais confiantes sobre o seu papel ativo em sociedade (Parker, 2009, p. 200).
No trabalho de Jessica Parker (2009) são apontados vários depoimentos de estudantes
que, face aos constrangimentos percebidos na sua comunidade estudantil, viram na
produção de vídeo, num projeto de turma, uma maneira de refletirem a sua posição em
todo o processo e, por conseguinte, conhecerem outras vias de comunicação (para além
daquelas institucionalmente enraizadas).
Para concluirmos a primeira parte deste capítulo registemos, de forma sumária,
alguns dos desafios do ponto de vista da cidadania, literacia mediática e digital que se
colocam à escola (e também aos educadores fora da escola):
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•

A velocidade à qual os jovens acedem à informação (sem avaliar corretamente)
é muito superior ao avanço curricular no sistema educacional formal (Oord &
Corn, 2013). É um desafio quer para os estudantes, que não possuem meios
de avaliação da informação, quer para os professores porque também não
estão habituados à dinâmica fugaz com que a informação é trabalhada. A
informação “envelhece”, perde valor e significado rapidamente (Peicheva &
Milenkova, 2017, p. 58).

•

Num relatório apresentado por Henry Jenkins à MacArthur Foundation, o
autor aponta um conjunto de competências culturais e sociais que os jovens
necessitam num contexto de “novos” media: (i) a capacidade de experimentar
diferentes papéis e manipular recursos dentro dos seus ambientes (Playing),
(ii) a habilidade de adotar diferentes identidades (Performance), (iii) a
habilidade de interpretar e contruir modelos do mundo-real (Simulation), (iv)
a capacidade de criar amostras e remixar conteúdos (Appropriation), (v) a
aptidão de mudar o foco de atenção mantendo os mesmos objetivos
(Multitasking), (vi) a capacidade de interagir de forma significativa com
ferramentas que expandem as capacidades mentais, através dos jogos em
grupo, por exemplo (Distributed Cognition), (vii) a capacidade de reunir e
comparar conhecimentos com outras pessoas em direção a um objetivo
comum (Collective Intelligence), (viii) a habilidade de avaliar a credibilidade de
diferentes informações (Judgment), (ix) a capacidade de seguir a informação
através de diferentes modalidades (Transmedia Navigation), (x) a capacidade
de procurar, sintetizar e partilhar informação (Networking) e (xi) a habilidade
de respeitar múltiplas perspetivas e compreender normas alternativas
(Negotiation) (Jenkins et al., 2009, p. 4).

•

Num panorama de educação 3.0, o aluno ganha mais espaço para se fazer
ouvir através de ferramentas de trabalho de tipo colaborativo. Hobbs (2011)
defende ativamente a partilha de diálogo entre o professor e o aluno dentro
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da sala de aula. Para isso, tem de haver, da parte do professor, um sentimento
de confiança e capacidades de gestão de forma a motivar a participação de
todos. Na prática, Hobbs (2011) observa que há uma certa desvalorização da
parte dos professores em relação aos interesses dos estudantes e um
ceticismo quanto ao uso das tecnologias em sala de aula. Nota-se um medo no
uso destas (mesmo nos professores mais novos) e alguns conformam-se com
o uso de formas tradicionais de interação aluno-professor (Hobbs, 2011, p.
176).
•

Ainda sobre o trabalho realizado em sala de aula, é fundamental esclarecer o
que se entende por literacia mediática e digital. Pode haver a perceção por
parte do professor ao se afirmar “moderno” por usar a tecnologia em sala de
aula, no entanto isso não basta. Segundo Thoman and Jools (2003), literacia
mediática não é: criticismo face aos media ou impedir a visualização dos media
(ainda que envolva um pensamento crítico); apenas produzir media; apenas
usar o vídeo e os CDs ou mediar o conteúdo na sala de aula; apenas conhecer
a agência política e estereótipos avançados pelos media (é preciso
compreender porque os tornam “normais”); por fim, não se trata de analisar
a mensagem transmitida apenas de um ponto de vista (como citado em
Cansever-Arslan, 2018, p. 46).

•

Uma educação crítica das notícias é fundamental por duas razões: por um lado,
os professores estão a educar os indivíduos para serem “super-cidadãos” (nas
palavras de Hobbs, 2011), armados com uma visão crítica, histórica e um
conhecimento substancial sobre o mundo; por outro lado, estes estão a
preparar os estudantes para um futuro emprego, ajudando a desenvolver
competências vocacionais e a internalizar os valores de uma profissão (Hobbs,
2011, p. 56). Negar estas competências de avaliação é prejudicial para a
preparação do indivíduo num “novo mercado de trabalho” (Reynolds &
Caperton, 2011, como citado em Hobbs, 2011, p. 11).
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•

Por fim, sabe-se que os jovens estarão mais aptos para se envolverem
politicamente se (1) vieram de famílias com histórico de participação cidadã e
ativismo político, se (2) se cruzarem com professores de educação cívica que
os incentivem a refletir e a responder a eventos atuais, se (3) frequentarem
escolas onde lhes é permitido ter uma voz ativa nas decisões centrais e se (4)
eles participarem em atividades extracurriculares e de voluntariado que
retribuam à sua comunidade (Jenkins et al., 2016, p. 47).

3.2. “Change the system, not the climate”
Pudemos evidenciar a importância da literacia digital e mediática na cultura
juvenil de ativismo. Peguemos no exemplo do trabalho de Greta Thunberg para ilustrar
o que já foi apontado.
Greta Thunberg é uma ativista de 17 anos, de nacionalidade sueca que, em 2018,
se fez ouvir por todo o mundo sobre o seu descontentamento perante a atual crise
climática. No ano seguinte contava com o apoio de 1,6 milhões de estudantes, de mais
de 120 países, no seu protesto. Alguns apelidam de “The Greta effect” (Laville, 2019)
por ter inspirado milhares de jovens sobre a questão climática, potenciando o
envolvimento ativista online entre os mais novos (Wood, 2020). Mas não só jovens.
Greta inspirou também as decisões políticas. Por exemplo, em 2019, o partido Verde
austríaco avançou nas eleições com mais 10% de votos do que nas suas eleições
passadas (Holmberg & Alvinius, 2020; Jung, Petkanic, Nan, & Kim, 2020; Zask, 2019).
Os protestos da jovem ativista serviram de mote para a pertinência da presente
investigação. De facto, Greta distingue-se de outras jovens ativistas pelo ambiente tais
como a Severn Suzuki ou a Britttany Trilford. A geração de jovens que lutam junto de
Greta possuem um contexto comunicacional e ferramentas de participação ativista
diferentes das outras jovens mencionadas. Em poucos meses a ativista moveu um
elevado volume de jovens através das redes sociais. O Twitter, pelo seu caráter
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sociopolítico, foi o meio privilegiado de divulgação do seu protesto. As redes sociais,
como vimos, conferem uma relação direta entre os seus utilizadores e o facto de não
haver intermediários, tais como partidos, media ou outras autoridades, o envolvimento
com o público é facilitado (na distribuição de informação, suporte logístico, etc.) (Zask,
2019; O’Brien et al., 2018). Assistimos, assim, a um movimento que nasceu de um
trabalho colaborativo e ao estilo de uma “política participativa” nos moldes de Jenkins
et al. (2016).
Quando Greta Thunberg se faz ouvir sobre o clima, aponta o dedo às más
decisões políticas e económicas, a cargo das grandes corporações capitalistas, ou
ausência destas para lidar com a atual crise. A instituição política é apontada como
ineficaz, mas também a agência escolar. Greta Thunberg não compreende porque é que
os estudantes necessitam de compreender os factos, quando estes não são incluídos
nas decisões políticas –
“I have my books here,” (…) “But also I am thinking: what am I missing? What am I going
to learn in school? Facts don’t matter any more, politicians aren’t listening to the
scientists, so why should I learn?” (Crouch, 2018).

Na perspetiva da jovem, aprender sobre o estado do clima é fundamental, mas
pouco relevante já que os dirigentes mundiais não tomam nenhuma atitude em prol da
questão climática. O mesmo comentário permite-nos, de forma latente, realçar a
responsabilidade que a escola tem em dar a conhecer e a compreender a realidade
política envolvida no quotidiano dos jovens, abrindo caminho para uma participação
cívica e reflexão crítica. No caso da Greta Thunberg, os seus professores pareceram
divididos: uns opuseram-se aos seus protestos, defendendo que a jovem não deveria
perder as aulas; outros apoiaram a sua decisão e auxiliaram-na (oferendo ferramentas
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e juntando-se a ela)11. A escola tem um papel crucial em todo este processo e, por isso,
aos olhos de Paulo Freire e John Dewey, já mencionados, a educação que tem lugar na
escola deve ser orientada para o empoderamento do indivíduo. Denota-se a
necessidade em ensinar sobre aquilo que é culturalmente, socialmente e historicamente
relevante para os jovens (como apontado por Jenkins et al., 2016). Neste caso, o
ambiente é um tema pertinente para estudar a questão da educação para a cidadania.
Pela permanência com que aparece no discurso político ativista e pela complexa
resolução da parte dos governos.
Em Portugal, a inclusão da temática ambiental vem no mesmo pacote de uma
educação para a cidadania. Promover a participação na vida social e política (que é, de
resto, a base de uma cidadania) e desenvolver valores de justiça em prol do bem comum
(Reis, 2020) resultará em comportamentos pela defesa do ambiente (como apontado
em Agência Portuguesa do Ambiente, 2017). Em termos curriculares, as questões do
ambiente e sustentabilidade aparecem muitas vezes associadas a uma vertente de
consciencialização, mas pouco interventiva; outras vezes, são traduzidas em práticas
colaborativas dentro do espaço escolar, mas pouco reflexivas do ponto de vista da
relevância para um contexto macrossocial.
O “Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade para a Educação PréEscolar, o Ensino Básico e o Ensino Secundário” (2018) expressa a seguinte vontade:
Pretende-se que os estudantes aprendam a utilizar o conhecimento para interpretar e
avaliar a realidade envolvente, para formular e debater argumentos, para sustentar
posições e opções, competências estas consideradas fundamentais para a participação
ativa na tomada de decisões fundamentadas, numa sociedade democrática, face aos
efeitos das atividades humanas sobre o ambiente (Câmara et al., 2018, p. 5).

11

Em entrevista, uma das professoras que acompanhou Greta, confessa que desejava que a jovem
estivesse presenta nas aulas, no entanto, admite juntar-se à sua aluna nos protestos. Ver em:
https://www.lararen.se/nyheter/senaste-nytt/gretas-teacher--about-the-activists-difficult-years
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Ora, de acordo com o excerto, revela-se, mais uma vez, a necessidade de uma
literacia mediática e digital promovida pela escola, capaz de “avaliar a realidade
envolvente” e essencial para “debater argumentos”; procura-se, também, aprimorar o
poder de argumentação dos mais jovens, capacitando os estudantes com ferramentas
discursivas, de modo a “sustentar posições” e, por fim, ainda que implícito na citação, a
necessidade de promover a agência individual e coletiva – uma educação para a ação
(O’Brien et al., 2018). Só assim, se consegue uma “tomada de decisão”, quer seja em
relação ao ambiente, quer em relação a outra temática social.
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4. Um exemplo de investigação-ação – “Comunica com Energia
pela Cidadania Ambiental”
4.1. Enquadramento
Após o estabelecimento do projeto de investigação, surgiu uma oportunidade de
estágio, na empresa EDP (setor da Produção), num projeto12, em parceria com a FLUP,
cujo objetivo iria ao encontro daquilo a que nos propusemos estudar, nos seguintes
termos: (1) pela temática dos conteúdos abordados – componente teórico-prática
relacionada com Literacia Digital e Cidadania Digital e (2) pelo público a quem se destina
o projeto – estudantes com idades compreendidas entre os 14 e 16 anos. Assim, o objeto
de estudo, a abordagem e os objetivos ganharam duas realidades: uma dedicada ao
contexto da investigação e outra ao trabalho de equipa que estaria previsto em contexto
empresarial.
A EDP Produção, para além da sua relação comercial com a produção de energia
e sustentabilidade ambiental, assume um papel de responsabilidade social junto da
população que serve. Não só com as autarquias e outras tantas entidades de âmbito
local – associações culturais, indústrias, clientes privados, etc., – mas também com as
escolas. Nestas, a empresa desenvolve anualmente um trabalho ativo através de três
programas com públicos-alvo diferenciados: o “Partilha com Energia”, o “Comunica com
Energia” e o “Otimiza com Energia”.
O programa no qual a FLUP interveio foi o “Comunica com Energia”, um
programa aplicado em turmas do 9.º ano, com um total de 8 sessões, cujos objetivos
estão orientados para o desenvolvimento pessoal, de competências de comunicação e

12

Este projeto nasce de uma parceria entre a FLUP e a EDP, em junho de 2019. O estágio presencial
durou sete meses (de 1 de novembro de 2019 a 30 de abril de 2020), totalizando 226 horas de trabalho
na empresa. A colaboração não pressupunha apenas a realização do estágio pelo que a relação com a
empresa se estendeu por mais tempo.
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de liderança, num contexto em que os jovens precisam cada vez mais de aprimorar estas
competências – as denominadas soft skills –, para melhor integrarem o mercado de
trabalho. Este programa é aplicado por trabalhadores(as)-voluntários(as) da EDP que
dispunham do seu tempo de trabalho para assumirem o papel de formadores nestas
sessões.
O objetivo da parceria com a FLUP passou por alargar o conteúdo do programabase (“Comunica com Energia”) a uma outra vertente pedagógica da qual a FLUP, pela
especialização dos seus investigadores nas áreas de Comunicação, Sociologia e
Educação para os media, poderia melhor responder; e, em colaboração, criar um manual
que seria distribuído pelas escolas, atenuando a presença da empresa no terreno.
Aparece, assim, o “Comunica com Energia pela Cidadania Ambiental”, um
programa-piloto com novos conteúdos. Para além de se trabalhar as competências de
comunicação (já trabalhadas no programa-base), pretendeu-se aplicar um programa
que promovesse o pensamento crítico (através da literacia informacional) e esboçar
atividades orientadas para a ação (neste caso, a produção e divulgação de vídeos de
sensibilização para a temática).
A proposta avançada pela FLUP incluída dois momentos de ação: (1)
Monitorização e avaliação da aplicação do programa-base (que decorreu entre os meses
de outubro e dezembro de 2019); (2) Elaboração, aplicação e avaliação de impacte do
programa-piloto (que decorreu entre os meses de novembro de 2019 e junho de 2020).

4.2. Objetivos e metodologia
De um modo geral, a presente investigação tem como principal objetivo
compreender o contexto social em que se articulam as novas formas de ativismo
ambiental, avançadas pelos mais jovens, em espaço digital. Pretendeu-se apresentar
as novas configurações macroscópicas para, num segundo momento, incidir esses
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aspetos no espectro dos comportamentos dos mais jovens. Através de uma perspetiva
sociocultural do estudo da literacia, procurou-se entender os fatores sociais que
impulsionam a criação de grupos e de um espaço que promove o engagement e
participação da juventude. Uma lógica de combinação entre capacidades técnicas e
configuração de valores que envolve diferentes tipos de relações sociais e culturais (Lee
et al., 2019).
Este objetivo implica determinadas questões:
•

Que papel assume a escola na promoção de uma educação para os media e
para a cidadania digital?

•

Qual é a posição da família e amigos em relação ao comportamento dos
jovens em meio digital?

•

Que legitimidade conferem aos digital influencers?

•

O que consideram ser e como empregam, os conceitos de “cidadania” e
“cidadania digital”?

Apresentada a segunda realidade – a de estágio/trabalho colaborativo – surge
um segundo objetivo: elaboração, aplicação e avaliação de impacte de um projeto
inovador. Para cada uma das fases existiram objetivos específicos:
[elaboração]
•

Compreender os objetivos do “Comunica em Energia” (programa-base);

•

Avaliar os constrangimentos e potencialidades da aplicação do programabase através da monitorização do programa recorrendo à observação nãoparticipante;
[aplicação]

•

Avaliar, sessão a sessão, os constrangimentos e potencialidades da aplicação
do programa-piloto;
[avaliação]
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•

Avaliar a eficácia do programa-piloto nas competências comunicacionais
individuais e sociais dos jovens, fazendo uso de entrevistas semiestruturadas
e inquéritos por questionário;

Em todo este trabalho surgiu a necessidade de adotar uma abordagem
metodológica híbrida, com a adoção de uma metodologia qualitativa (“participatory
action research”) e outra de caráter quantitativo (essencialmente centrada numa
metodologia de avaliação de impacte) para responderem aos vários objetivos, quer de
forma separada, quer de forma complementar. O hibridismo surgiu essencialmente pela
divisão da dissertação em duas ordens de trabalho: por um lado, uma componente de
investigação que adota técnicas qualitativas e quantitativas para inquirir os sujeitos
acerca das temáticas estudadas e, por outro lado, uma componente interventiva de
caráter exploratório e avaliativo que utiliza, também, técnicas qualitativas e
quantitativas. No fundo, isto traduz-se num trabalho de investigação-ação,
caracterizado por um trabalho de terreno, exploratório (típico de projetos-piloto), que
se destaca pela ““systematic collection and analysis of data for the purpose of taking
action and making change” by generating practical knowledge” (Gillis & Jackson, 2002,
como citado em MacDonald, 2012, p. 35).
Em termos conceptuais, “action research”, “participatory action research” (PAR)
e até “participatory research” são termos muitas vezes utilizados para descrever a
mesma abordagem e esta é, desde logo, uma fragilidade da própria metodologia por
não haver um termo em concreto (MacDonald, 2012, p. 40). No entanto, todas elas
remontam aos trabalhos de Kurt Lewin (1944) sobre a sua ordem de trabalhos –
observar, refletir, agir, avaliar e modificar (como citado em MacDonald, 2012, p. 37).
Além disso, procuram envolver os sujeitos na elaboração da estratégia que vai
solucionar o problema por eles apontado (MacDonald, 2012, p. 36). Ou seja, no caso da
“participatory action research”, esta é uma abordagem sobretudo qualitativa que se vai
distinguir de outras metodologias qualitativas particularmente pelos papéis quer do
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investigador, quer dos participantes ao longo do processo (MacDonald, 2012, p. 35).
Pode ser considerada um subtipo de investigação-ação que dá um maior foco à
participação de sujeitos que, de alguma forma, se sintam excluídos ou marginalizados
(MacDonald, 2012, p. 29). Daí apontarem as origens desta abordagem nos trabalhos de
Paulo Freire (1970) sobre o desenvolvimento de uma consciência crítica (como citado
em MacDonald, 2012, p. 37).
Saliento também o contributo de Alan Brynam (2012) para a conceptualização
desta abordagem. Pesquisa-ação, para o autor, constitui (1) uma abordagem, não sendo
per si um método; (2) envolve uma componente de diagnóstico e solução; (3) o
investigador, ao longo do processo, torna-se parte do campo de estudo e (4) pressupõe
o compromisso de envolver as pessoas no diagnóstico e nas soluções de problemas em
vez de lhes impor uma solução predefinida (Brynam, 2012, p.397).
Na presente investigação-ação, alguns destes princípios não foram aplicados.
Desde logo, esta não é uma investigação puramente orientada para a participação dos
sujeitos. Não houve, em nenhum momento, a intervenção dos participantes
(estudantes) no desenho e aplicação do programa-piloto. Estes foram questionados
apenas no momento da avaliação de impacte do mesmo e aí puderam partilhar a sua
experiência. Esta partilha teve, no entanto, efeitos na elaboração do manual (que teve
lugar depois da aplicação do programa-piloto). Apesar disto, a investigação foi ao
encontro, em parte, dos passos mencionados por Kurt Lewin (acima citado) – observar,
refletir, agir, avaliar e modificar. Avaliou-se o programa-base, refletiram-se sobre as
potencialidades e as dificuldades, agiu-se perante estas de modo a criar e a aplicar um
programa-piloto mais adequado à realidade diagnosticada e, por fim, voltou-se a avaliar
este. A modificação, neste contexto, podia assumir vários níveis que, no projeto, não
foram incluídos necessariamente como objetivos (porque não houve uma avaliação a
longo prazo), mas como consequências positivas: modificações ao nível da formação
curricular (maior flexibilidade curricular e transdisciplinaridade de modo a incluírem-se
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projetos desta natureza), modificação ao nível das práticas docentes (mais exercícios de
pensamento crítico e avaliação da informação) e modificações ao nível das
competências e modos de operar dos sujeitos diretamente ligados ao projeto, os
estudantes (nas competências sociais e técnicas de comunicação, avaliação de
informação e reflexão).
António Esteves (1986) explica-nos a diferença entre “investigação para a ação”
e “investigação na/pela ação”. Se a primeira se caracteriza pela “separação total do
processo de investigação em relação ao eventual curso de acção sobre o objetivo/meio
de pesquisa”, “detenção em exclusivo por parte do investigador da capacidade de
recolher e tratar a informação” e “exclusão do objectivo/meio social de pesquisa de
qualquer processo tendente a um melhor conhecimento de si (…) quase-colonial”
(Esteves, 1986, p. 267), a segunda acontece através da aceitação de três pressupostos:
é um (1) processo complexo (pela dinâmica de investigação, inovação e formação de
competências), um (2) processo coletivo (ter em consideração as condições sociais dos
grupos a estudar) e, por fim, procura (3) instaurar novas regras de ação.
Neste contexto, enquadra-se o segundo tipo de investigação – “na/pela ação”.
Por exemplo, desde logo, durante a aplicação do programa-piloto, a cada sessão era
feita uma avaliação e aperfeiçoamento/adaptação para a sessão seguinte, não havendo,
assim, uma “separação total” face ao curso da ação. Os passos da segunda proposta
(apontados por Esteves, 1986) encaixam na realidade dos seguintes procedimentos:
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Tabela 3. Confronto de procedimentos por António Esteves (1986) com os procedimentos desta
investigação-ação
“a) Construir uma estrutura coletiva de
investigação e acção (…) (dinâmica de
cooperação interna e de abertura ao seu
exterior) (…);
b) Entrar em contacto com a população a
atingir (…) em ordem à elaboração
participante de um diagnóstico preliminar;

c) Elaborar um diagnóstico preliminar onde
se integrem as informações pertinentes da
situação, os “problemas sociais” definidos
e sentidos pelos grupos sociais locais (…);

d) Preparar metodologia de participação, a
partir da análise participada de a), b), c),
com vista à sua aplicação nas restantes
fases do projeto de acção: programação,
execução, acompanhamento, avaliação e
reformulação;” (Esteves, 1986, p. 275).

Envolveram-se três instituições: a escola onde
foi aplicado o programa, a EDP e a equipa da
FLUP;
Foi realizada uma avaliação da aplicação do
programa-base para aprimorar a elaboração
do programa-piloto, junto da turma envolvida;
ambos os programas foram aplicados na
mesma escola, em turmas diferentes;
A avaliação do programa-base continha
também as experiências passadas do trabalho
dos formadores (trabalhadores(as)voluntários(as) da EDP) em escolas
anteriormente envolvidas no programa-base;
no entanto, não houve um diagnóstico junto
da turma envolvida;
Os passos apontados por Kurt Lewin (1944)
vão ao encontro dos apontados por Esteves
(1987) – depois de cada aplicação, houve um
momento de reflexão e avaliação.

Várias vezes mencionamos a “avaliação” como procedimento essencial de uma
investigação-ação, mas não a explicamos. Em termos técnicos, esta avaliação foi
realizada em dois momentos – pré-programa e pós-programa –, utilizando uma
codificação própria para verificar o impacte em cada um dos participantes (os
estudantes preencheram o inquérito utilizando um código de identificação). Brynam
(2017) inclui nos seus trabalhos metodológicos, a par da pesquisa-ação, a conceção de
pesquisa-avaliação, essencialmente para salientar a importância deste passo. Este e
outro autor (Sumser, 2001), chamam a atenção para a necessidade de um “grupo de
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controlo” para legitimar o trabalho de avaliação antes e depois da intervenção. Isto foi
tido em conta quer no programa-base, quer no programa-piloto.
Em suma, a opção da investigação-ação participatória justifica-se pelo caráter do
trabalho interventivo – exploratório, participativo, típico de um programa-piloto –, sem
uma estratégia estandardizada, rigidamente definida, pelo que à medida que o
programa ia sendo aplicado, ia-se avaliando conforme as reações dos sujeitos. Além
disso, frisamos, mais uma vez, que esta investigação-ação participatória pode estar
desadequada ao trabalho realizado por não haver uma efetiva participação dos
intervenientes no diagnóstico, desenho e aplicação do programa, no entanto, foram
tidas em conta as características particulares da turma com quem iríamos trabalhar (no
momento pré-programa), nomeadamente no que toca às suas capacidades relacionais,
de comunicação e de literacia, de modo a melhor adequar o novo programa aos
estudantes . No final do projeto, estes foram convidados a destacar as suas experiências
ao longo da aplicação, com o objetivo de incluirmos a sua perceção no próximo passo –
a criação de um manual. Mais ainda, devemos mencionar que esta abordagem se
destaca pela relação horizontal, no sentido em que o poder do investigador é esbatido
na sua relação com os participantes. Durante a aplicação do programa houve um
esforço, da nossa parte, em criar empatia com os membros da turma de forma a ouvir
os seus comentários e a perceber as suas reações às atividades propostas. Importa, por
fim, apontar que esta metodologia é várias vezes utilizada em ambiente escolar,
relevando a sua pertinência na melhoria do currículo, no desenvolvimento da formação
dos professores, dos programas educacionais e no aprimoramento de políticas. Ora,
procurou-se, de facto, com o programa-piloto, envolver a comunidade escolar (desde a
direção da escola à direção da turma) e fazê-los compreender a necessidade destes
projetos inovadores que visem apurar o pensamento crítico dos estudantes e, por isso,
dar à comunidade escolar a responsabilidade de reformar o sistema educativo (Carr &
Kemmis, 1986, como citado em MacDonald, 2012, p. 44). Posteriormente ao programa52

piloto, estes agentes foram convidados a participar no desenho metodológico do
manual.
A metodologia PAR, como vimos, reside no objetivo de empoderar os indivíduos
através do desenvolvimento de competências críticas, no sentido de os levar a resolver
um constrangimento específico. Tipicamente utilizado em comunidades fragilizadas ou
excluídas socialmente, a abordagem visa a mudança social e, por isso, ““democratic
forms of interaction and decision-making leading to empowering and democratic ends
to benefit the powerless” are imperative” (Selener, 1997, como citado em MacDonald,
2012, p. 43).
Alguns dos procedimentos já foram apontados, mas ainda nos resta descrever as
técnicas metodológicas utilizadas e as suas finalidades. Em PAR ou investigação-ação, as
técnicas mais usuais são os grupos focais, a observação participante, o uso do diário de
campo, os questionários e as entrevistas (Gillis & Jackson, 2002; Greenwood & Levin,
1998; McNiff & Whitehead, 2006; Stringer, 1999; Stringer & Genat, 2004, como citado
em MacDonald, 2012, p. 41). Nesta investigação, privilegiamos a observação nãoparticipante e participante, os inquéritos por questionário e as entrevistas
semiestruturadas. Tal como mencionado, estas técnicas foram utilizadas quer para
corresponderem aos objetivos das componentes de investigação, quer à investigaçãoação (e avaliação de impacte). A Figura 3 mostrará, através de uma representação
gráfica, as linhas gerais da metodologia e técnicas utilizadas.
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Figura 3. Estrutura organizativa dos momentos de investigação e investigação-ação: objetivos,
abordagens e técnicas metodológicas e momentos de aplicação
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4.3. Procedimentos e instrumentos das intervenções
As intervenções (programa-base e programa-piloto) foram realizadas em duas
turmas do 9.ºano (uma turma para cada programa), numa escola secundária, durante
os meses de novembro de 2019 e abril de 2020. A aplicação do programa-piloto (entre
os meses de janeiro e abril de 2020) teve de ser sujeita a uma interrupção marcada pelo
período de estado de emergência que o país vivenciou devido à pandemia de COVID-19.
Interrompidas as aulas e as escolas fechadas, a aplicação do programa e o processo de
inquirição tiveram de ser alterados, pelo que a última sessão do programa e todas as
entrevistas previstas para abril e maio de 2020 foram realizadas através das plataformas
digitais Zoom e Google Meet. Todos os estudantes eram menores de idade e, por isso,
antes de qualquer levantamento de informação que envolvesse a sua participação, foi
entregue, ao respetivo encarregado de educação, um consentimento informado ou um
pedido de autorização13. O consentimento informado também foi assinado pelas
professoras que estiveram envolvidas no processo de diagnóstico e o diretor de turma
aquando das suas entrevistas.
Neste trabalho não serão divulgados os resultados do programa-base, pelo que
a avaliação deste apenas serviu para averiguar o modo de aplicação do programa na sua
vertente tradicional. Assim, incidiremos apenas sobre a aplicação e avaliação do
programa-piloto.
As turmas envolvidas do programa-piloto (turma-piloto e turma-controlo)
constituíram o nosso grupo de trabalho. Um grupo escolhido pela escola com alguns
critérios – bons resultados escolares, abertura a trabalhos de grupo e a novos

13

Para a fase dos inquéritos online, foi enviado um consentimento informado que foi posteriormente
devolvido, depois de assinado, por cada aluno. Durante o período de confinamento foi enviado um
consentimento informado para o email de cada encarregado de educação, pelo que a entrevista só
avançava depois de receber uma confirmação por email. Para garantir a privacidade do estudante, as
entrevistas foram realizadas através do Google Meet, a plataforma privilegiada pela escola.
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programas. A turma-controlo foi escolhida pela semelhança de resultados escolares com
a turma-piloto.
As tabelas 4 e 5 demostram a caracterização sociodemográfica de ambas as
turmas. Desde logo, denota-se que a turma-piloto (Tabela 4) se apresenta mais
heterogénea ao nível dos indicadores – as idades, as profissões dos encarregados de
educação, o número de elementos do agregado e o rendimento variam menos –,
comparativamente à turma-controlo (Tabela 5). No entanto, há semelhanças a apontar:
a maioria dos respondentes são do sexo feminino (68% na turma-piloto e 58% na turmacontrolo) e têm 14 anos (74% na turma-piloto e 92% na turma-controlo); a mãe é,
maioritariamente, a figura que se encarrega pelos assuntos dos educandos (79% na
turma-piloto e 83% na turma-controlo) e estas estão, também na maioria, empregadas
(74% das mães na turma-piloto e 75% das mães na turma-controlo). Em relação às
habilitações escolares das encarregadas de educação, na turma-piloto, 60% destas
posicionam-se entre o 2.º e 3.º ciclos completos; contrariamente às mães da turmacontrolo que possuem, na sua maioria (67%), o 12.º ano de escolaridade completo.
Naturalmente, o nível de escolaridade terá consequências nas profissões das
encarregadas de educação: de acordo com a Classificação Portuguesa das Profissões
(INE, 2011), por um lado, na turma-piloto 32% das mães encontram-se no grupo 5 –
“trabalhadores de serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores” – e 21%
dividem-se entre o Grupo 2 – “especialistas das atividades intelectuais e científicas” – e
o Grupo 7 – “trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices”; por outro
lado, 50% das encarregadas de educação da turma-controlo dividem-se entre os Grupos
2 e 7. No que toca aos agregados domésticos destas turmas, destacam-se o maior peso
nas famílias compostas por 3 a 4 elementos (68% na turma-piloto e 83% na turmacontrolo). Na turma-piloto, 42% dos estudantes apontam uma variação de 501€ a 1000€
para o rendimento mensal líquido; na turma-controlo, 25% dos estudantes admitem que
os rendimentos variam dentro do mesmo intervalo. É importante referir que metade da
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turma-controlo desconhece o rendimento mensal líquido do seu agregado (ainda que
seja pedido um valor aproximado).
Tabela 4. Caracterização sociodemográfica da turma-piloto (N=19)
Sexo
M
H
68,4%
31,6%
Figura do Encarregado de
Educação
Mãe
Pai

Idade
14
15
16
73,7%
15,8%
10,5%
Habilitações escolares do Encarregado de educação

78,9%
21,1%
Condição perante o trabalho
do Encarregado de Educação
Empregado
Desempregado

10,5%
21,1%
36,8%
15,8%
5,3%
Profissão do Encarregado de Educação (grande grupo)

73,7%
26,3%
Número de elementos do
agregado familiar
<=2
3-4
5-6

10,5%

68,4%

21,1%

Até ao
4º ano
(1º ciclo)

Até ao 6º
ano (2º
ciclo)

Até ao 9º
ano (3º
ciclo)

Até ao 12º
ano
(secundári
o)

Ensin
o
super
ior

Não
sei/Nã
o
respon
do
10,5%

“2 –
especiali
stas das
atividade
s
intelectu
ais e
científica
s”

“5 –
“7 –
“8 –
Não sei/Não
trabalhad trabalhad operadore respondo
ores dos
ores
s de
serviços
qualificad instalaçõe
pessoais,
os da
se
de
indústria, máquinas
proteção
construçã e
e
oe
trabalhado
segurança artífices”
res de
e
montagem
vendedor
”
es”
10,5%
31,6%
10,5%
5,3%
42,1%
Rendimento mensal líquido aproximado do agregado familiar
Menos
de 500€
5,3%

Entre
501€ e
1000€
42,1%
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Entre
1001€ e
2000€
10,5%

Entre
2001€ e
4000€
10,5%

Não sei/Não
respondo
31,6%

Tabela 5. Caracterização sociodemográfica da turma-controlo (N=12)
Sexo
M
H
58,3%
41,7%
Figura do Encarregado de Educação
Mãe
Pai
Não
sei/Não
respondo
83,3%
8,3%
8,3%
Condição perante o trabalho do
Encarregado de Educação
Empregad
Desempregad
Não
o
o
sei/Não
respond
o

75%
16,7%
8,3%
Número de elementos do agregado
familiar
3-4
5-6

83,3%

16,7%

Idade
14
15
91,7%
8,3%
Habilitações escolares do Encarregado de educação
Até ao 6º ano (2º
Até ao 12º ano
Ensino
ciclo)
(secundário)
superior
16,7%
66,7%
16,7%
Profissão do Encarregado de Educação (grande grupo)
“2 –
“5 –
“7–
Não
especialista trabalhadore trabalhadore sei/Não
s das
s dos serviços s qualificados respond
atividades
pessoais, de
da indústria,
o
intelectuais proteção e
construção e
e
segurança e
artífices”
científicas”
vendedores”
25%
16,7%
25%
33,3%
Rendimento mensal líquido aproximado do agregado
familiar
Menos de
Entre
Entre 1001€ e
Não
500€
501€ e
2000€
sei/Não
1000€
respondo
16,7%
25%
8,3%
50%

4.3.1. Os Inquéritos
A adoção de uma metodologia quantitativa foi fundamental em vários
momentos. Como podemos observar na Figura 4, os inquéritos por questionário
serviram para atender a dois propósitos (investigação e intervenção) e a três públicos
diferentes (estudantes, trabalhadores-voluntários da EDP e Diretora de turma).
Os inquéritos foram aplicados quer em suporte papel, quando havia espaço
durante as sessões, quer em formato digital. Privilegiou-se o suporte em papel pela
atenção que determinadas questões exigiam. Por constrangimentos de tempo, optouse por dividir o inquérito, resultando, assim, na aplicação em três momentos distintos.
Os inquéritos foram também respondidos por uma turma de controlo, escolhida pela
escola.
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Figura 4. Objetivos e públicos-alvo dos inquéritos

Técnica
utilizada

Objetivos

Público alvo |
Quando aplicado

Estudantes

Em prol da
investigação

Respondido apenas uma
vez pelas turma-piloto e
turma-controlo (1.2)
[formulário no Anexo 3]

Estudantes

Categorias de inquirição

Caracterização sociodemográfica;
Usos e competências mediáticas e
digitais*;
Comportamentos cívicos e de
participação política;
Confiança sobre algumas instituições
basilares.

Avaliação da relação com a EDP;
Respondido pela turmapiloto e turma-controlo no
pré e pós programa (1.1)
[formulário no Anexo 4]

Inquérito por
questionário

Em prol da
intervenção

Confiança e eficácia de
comunicação**;

Apenas a turma-controlo
responde no pós-programa
(1.3) [formulário nos
Anexos 5 e 5a]

Satisfação com a participação no
programa-piloto.

Trabalhadores(as)voluntários(as) da EDP
(formadores do programa)

Caracterização sociodemográfica;

Respondido apenas no
pós-programa
[formulário no Anexo 6]

Avaliação da sua participação no
programa-piloto;
Avaliação do envolvimento da EDP com
a comunidade.

Direção da turma

Competências de comunicação dos
estudantes ;

Respondido apenas no pós
programa
[formulário no Anexo 7]

Adequação do programa à turma;
Perceção sobre a ação da EDP.

Nota: *As afirmações utilizadas para a avaliação do saber, saber-fazer e saber-estar em espaço
digital foram validadas pela escala de literacia mediática e informacional de (Costa et al., 2018).
**As afirmações utilizadas para a avaliação da perceção de autoeficácia comunicacional foram
citadas de Patricio (2012).
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4.3.2. As entrevistas
Também as entrevistas semiestruturadas foram usadas com vários propósitos e,
mais uma vez, aplicadas, quer na realidade de investigação, quer na de intervenção
(Figura 5).
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Figura 5. Objetivos e públicos-alvo das entrevistas semiestruturadas

Técnica
utilizada

Objetivos

Público alvo |
Quando
aplicado

Estudantes

Em prol da
investigação

Entrevista
semiestruturada

Respondido
apenas pela
turma-piloto no
pós-programa:
um total de 9
entrevistas
[guião no Anexo
8]

Diretor da escola
[guião no Anexo
9]

Categorias de inquirição
Padrões de comportamento de
ativismo pelo ambiente entre os
jovens, na escola e em casa;
Representações do conceito de
“cidadania” no espaço digital (o que é
e como pode ser promovida);
Compreender competências técnicas e
de produção de conteúdo no meio
digital (o que fazem e como filtram a
informação);
Elementos de influência no
comportamento online (relevância do
papel do influencer).

Compreender o papel da escola,
enquanto instituição socializadora, na
promoção de uma literacia e cidadania
digital;

Perceção sobre a eficácia e eventuais
constrangimentos dos programas que
estão a ser trabalhos neste sentido, na
e fora daquela escola.

Em prol da
intervenção

Diretora de turma
(diagnóstico |
pré-programa)
[guião no Anexo
10]

Estudantes

Respondido apenas
pela turma-piloto
no pós-programa
[guião no Anexo 8]
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Competências de comunicação,
relacionais e pessoais dos estudantes:
comunicação em sala de aula, discurso,
trabalho em grupo;
Competências mediáticas e digitais dos
estudantes: criação de media,
interação, gestão de informação e
participação cívica.

Avaliação de impacte do programapiloto (nomeadamente na forma de
comunicar e comunicar sobre o
Ambiente).

Apresentado o esquema, devemos realçar o modo como procedemos à
elaboração e aplicação do guião no caso dos estudantes. Este foi também um desafio
para o qual não houve uma resposta específica, concreta e já testada.
Todos os métodos que envolvam um elevado grau de subjetividade têm de ser
cuidadosamente acautelados pelo(a) investigador(a) que o aplica, não só pela linguagem
a adotar, mas pelas respostas dadas às perguntas que exigem de nós uma elevada
atenção, pelo modo como podem ser interpretadas – o tal “significado da ação”
(Bryman, 2012). Isto é especialmente importante quando o público-alvo é constituído
por jovens que estão numa fase de crescimento intelectual e que, por pressões sociais
e/ou por processos biológicos, têm alguma dificuldade em se expressarem e
compreenderem até aquilo que eles próprios pensam. Desta feita, o guião teve de ser
elaborado segundo alguns critérios:
•

Pessoalizar cada pergunta, levando o jovem a pensar sempre no seu ponto
de vista – “consideras-te?”, “e tu?”, “achas que…?”, “tens amigos que…?”;

•

Conduzir as perguntas de um modo macro, para um modo micro, evitando
que o jovem se confronte, logo de início, com a sua situação. Assim, por
exemplo, no bloco de questões sobre o ativismo pelo ambiente procurou-se
começar pelo papel da escola, passando pelos amigos, e, por fim, confrontar
o jovem;

Em “Interviews”, escrito por Kvale (1996), o autor nomeia alguns critérios que
conferem qualidade a uma entrevista. Nem todos puderam ser adaptados a esta
população alvo, mas foram tidos em conta: (1) “The shorter the interviewer´s questions
and the longer the subject´s answers, the better.”; (2) “The degree to which the
interviewers follow up and clarifies the meaning of the relevant aspects of the
answers.”; (3) “the interviewer attempts to verify his or her interpretations of the
subject´s answers in the course of the interview.” (Kvale, 1996, p. 145). Efetivamente,
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com alguns jovens, foi difícil obter respostas mais longas, dada a falta de reflexão destes
sobre algumas das temáticas interrogadas – o tema da cidadania destacou-se pela
dificuldade de resposta. Neste caso, e seguindo o segundo critério, houve um esforço
em dar algumas “dicas” sobre a conceção de cidadania. Apesar da dificuldade com que
eles se expressavam, iam apresentando exemplos do seu quotidiano para ilustrarem o
que significa ser um(a) cidadão/cidadã. Da nossa parte, tentamos compreender as
atitudes por detrás desses exemplos e confirmar junto do(a) aluno(a) a nossa
interpretação (tal como manda o terceiro critério).

4.4. “Comunica com Energia pela Cidadania Ambiental”: um programapiloto
Nos seus moldes tradicionais, o programa “Comunica com Energia” tinha apenas
incluído uma componente de desenvolvimento pessoal e autoexpressão – “A arte de
comunicar: falar em público, ouvir e pensar.” (EDP, 2019). O principal objetivo do curso
passava pelo desenvolvimento de competências de comunicação nos estudantes,
através da criação de “uma atmosfera lúdica (…). Através do jogo, aperfeiçoar
mecanismo naturais que lhe permitam uma expressão harmoniosa e uma comunicação
mais eficaz perante um público.” (EDP, 2019, p. 3). Especificamente, procura-se incidir
sobre as técnicas/ferramentas de comunicação (melhorar a atenção, reforçar a
coordenação motora em palco, modular a voz, etc.) de modo a fortalecer os
relacionamentos pessoais, expandir a criatividade e promover comportamentos de
liderança (EDP, 2019, p. 3). Esta última capacidade é crucial por aquilo que já foi
apontado no início do capítulo 3 – a falta de líderes constitui uma fragilidade na
socialização destes jovens, podendo, mais tarde, refletir na dificuldade de integração no
mercado de trabalho.
O programa-base decorria entre 6 e 8 sessões, cujas atividades passavam pela
exposição teórica acerca da comunicação (formas eficazes de expressão, estrutura de
uma comunicação, barreiras à comunicação, modos de feedback, etc.) intercalando com
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a prática discursiva. Para isso, recorria-se quer a leituras procuradas pela empresa,
incidindo em temáticas ajustadas à população jovem – o uso do telemóvel na condução,
o uso do uniforme na escola, uma reflexão sobre o ativismo, outra sobre a vida do
adolescente, etc. – quer a discursos preparados pelo próprio estudante sobre um tema
à sua escolha. A grande vantagem deste programa é a compreensão da necessidade de
uma cultura de feedback entre os aprendizados. Apontar, de forma construtiva, os
pontos fortes e fracos das apresentações orais de cada um constitui um exercício
reflexivo essencial não só para a comunicação entre os indivíduos, como para uma
observação sobre o Eu enquanto comunicador de valores e mundivisões (lembramos o
trabalho de Parker (2009) sobre a orquestração do indivíduo, no capítulo 3).
Com a colaboração da FLUP, abriu-se o programa a outros conteúdos
(aumentando para 10 o número de sessões) igualmente relevantes sob o ponto de vista
da integração do indivíduo na sociedade:
•

Competências de comunicação para um exercício efetivo da cidadania,
enquadrando-a na temática do ambiente: promover o pensamento crítico
(através da literacia digital) e esboçar atividades orientadas para a ação;

•

Competências de comunicação audiovisual: por ser um meio de comunicação
privilegiado entre os mais novos. A produção e divulgação de vídeos de
sensibilização para a temática do ambiente seria o produto final.

A investigação que decorreu em paralelo à intervenção serviu para justificar a
relevância deste novo trabalho na escola: as novas formas de mobilização cívica e
política avançadas pelos mais jovens (capítulo 1), o novo contexto relacional e
comunicacional que exige do indivíduo uma capacidade crítica para dar a conhecer as
suas opiniões e valores (capítulo 2) e a escola como espaço de socialização essencial
para o desenvolvimento destas experiências (capítulo 3). Veja-se na Figura 6 o quadro
conceptual deste programa.
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De facto, o trabalho de Costa et al. (2014) é precioso na revisão das políticas
educativas para a educação para os media. Já vimos que Portugal está longe de criar
uma estratégia coesa para este tipo de educação. No entanto, existem importantes
esforços vindos de outras entidades, tais como projetos de associações, da academia ou
de empresas privadas, que vão, de alguma maneira, preenchendo o fosso existente no
currículo formal quanto a este tipo de matérias. Neste caso, o projeto nasce da
colaboração entre uma empresa privada (EDP) e a academia (FLUP).
Figura 6. Quadro conceptual do projeto piloto: pontos temáticos e argumentos

Participação
Cívica

Literacia
mediática

Análise crítica da
tecnologia;
Maiores
vivências na
Internet;

Participação
cívica limitada
por parte dos
jovens;

Raramente
chamados a
participar
enquanto
cidadãos;

Jovens enfrentam
desafios éticos
enquanto
participantes e
comunicadores
numa cultura
participativa;
Maior debate
sobre justiça
social e
valorização da
cultura juvenil;
Promoção de
uma educação
culturalmente
relevante;
Literacia
científica;

Audiovisual
como
ferramenta de
educação e
comunicação
Participação dos
jovens na
produção,
recrição, mistura
e divulgação de
conteúdos
multimodais;
Youtube na dieta
mediática dos
jovens;

Busca de
entretenimento e
sentimento de
pertença à
comunidade;

Análise reflexiva
dos discursos
audiovisuais;

Desenvolvimento
pessoal

Integração
profissional bem
sucedida, num
contexto
competitvo e
precário;

Cidadania
ambiental

Educação
ambiental como
educação para
cidadania ativa;

Promoção de
competências
motivacionais
(empoderamento
para a ação);
Componente
colaborativa e
coletiva imbuída
no senso de
cidadania e
comunidade;

Pensamento
crítico,
entendimento
sobre diferentes
formas de poder
e compreenssão
de problemas de
justiça social;

Este projeto destaca-se pela inovação, no sentido em que não é comum
encontrar cursos desta natureza em âmbito escolar. Quando observamos os programas
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escolares voltados para a cidadania e formação cívica, parecem destacar-se as seguintes
categorias: (1) programas orientados para a expressão oral, comunicação eficaz e
liderança (ToastMasters – youth leadership program14); (2) programas orientados para
a literacia informacional, mediática e/ou digital (programa “PELIM”15 da Universidade
do Minho, MediaSmart16, “LEVAR OS MEDIA PARA A ESCOLA”17, “atividades de literacia
digital”18); e (3) programas orientados para a responsabilidade ambiental (Escola Azul 19,
Sitestar20 e outros21). O “Comunica com Energia pela Cidadania Ambiental” possibilita o
trabalho de todas estas áreas num só projeto (Tabela 6).

14

A ToastMasters é uma associação sem fins lucrativos internacional. O “youth leadership program” é
direcionado para jovens com menos de 18 anos. Ver mais em: http://www.toastmasters.pt/;
https://www.toastmasters.org/education/youth-leadership-program.
15
“Programa Educativo de Literacia Informacional e Mediática (PELIM)”. Ver mais em:
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/cecs_ebooks/article/view/2259 [Acedido a 7 de agosto de
2020].
16
Uma iniciativa da APAN – Associação Portuguesa de Anunciantes. O programa é direcionado para
crianças entre os 7 e 14 anos de idade e pretende trabalhar a literacia sobre a publicidade.
https://www.mediasmart.com.pt/media-smart/programa/ [Acedido a 7 de agosto de 2020].
17
Ver mais em: http://milobs.pt/cronologia/e-publicada-a-agenda-de-atividades-de-transliteracia-levaros-media-para-a-escola-edicao-cecs-da-autoria-de-sara-pereira-joana-fillol-e-pedro-moura/
18
Ver mais em: http://milobs.pt/cronologia/e-publicada-a-agenda-de-atividades-de-literacia-digitaledicao-escolinhas-criativas-da-autoria-de-sara-pereira-ademar-aguiar-e-luis-pereira/
19
Um programa do Ministério do Mar orientado para a literacia dos oceanos. Ver mais em:
https://escolaazul.pt/escola-azul/o-que-e [Acedido a 7 de agosto de 2020).
20
O programa está orientado para o desenvolvimento de projetos participativos e colaborativos, sendo
que, para o Ensino Básico (9-13 anos), um dos temas de trabalho é o “consumo sustentável”
https://www.sitestar.pt/escalao1[Acedido a 7 de agosto de 2020]. Iniciativa da DECO.
21
Programas/planos/estratégias de trabalho orientadas voltados para a educação ambiental:
https://www.dge.mec.pt/programas-estrategiasgrupos-de-trabalho-interministeriais [Acedido a 7 de
agosto de 2020].
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Tabela 6. Programação das atividades desenvolvidas no programa-piloto (“Comunica com Energia pela Cidadania Ambiental”)
Sessões Objetivos

Principais atividades

N. º1

Apresentação de um vídeo de
sensibilização sobre Cidadania
Ambiental e debate a partir do
conteúdo;
Construção de uma árvore de
conceitos-chave sobre
Cidadania Ambiental (Anexo
14);
Exposição teórica: (1) estrutura
e organização do conteúdo de
uma comunicação e (2)
avaliação (feedback);

N. º2

Apresentar e enquadrar o
grupo e os objetivos do
programa;
Sensibilizar e motivar os
participantes para a
participação;
Identificar o grau de
conhecimento e
sensibilidade do grupo
face à Cidadania
Ambiental;
Apresentar os conceitos
mais relevantes
abordados no programa;
Conhecer e compreender
as regras de preparação
de uma apresentação.
Aplicar as regras de
preparação de uma
apresentação numa
comunicação oral;
Identificar e compreender
as competências de

Exposição teórica: (1) o
conceito de eficácia, (2) formas
de comunicar, (3) falar em
público, (4) comunicação
verbal vs. comunicação nãoverbal e (5) barreiras à

Recursos
utilizados
Cartolinas com
conceito-chave
e sua definição;
Apresentação
em power point;

Apresentação
em power point;
Os discursos
distribuídos
pertenciam aos
seguintes
oradores:
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Programa-piloto

Recomendações

Houve abertura para que,
aos pares, os alunos
criassem conceitos e os
definissem usando as suas
palavras e desenhando
alguns elementos
simbólicos (no conceito da
reciclagem, desenharam
ecopontos; no conceito de
manifestações
desenharam um conjunto
de pessoas que erguiam
cartazes dizendo “STOP”,
por exemplo);

Não avançar para a
exposição teórica sobre
comunicação na primeira
sessão. Esta deve ser
dedicada ao
esclarecimento total dos
objetivos do programa e
da importância do
mesmo para o
desenvolvimento pessoal
dos estudantes.

N. º3

comunicação eficaz e suas
principais barreiras.

comunicação como “muletas”
ou má de gestão das emoções;
Apresentação dos discursos
(máximo de 1,5 minutos por
texto).

Leonardo
DiCaprio (ONU,
2014), Brittany
Trilford (ONU,
2012), Birke
Baehr (TEDx,
2010), Severn
Suzuki (ONU,
1992), Greta
Thunberg (ONU,
2019);
abordavam, na
sua maioria, a
crise climática.

Identificar e compreender
as competências de
comunicação eficaz e suas
principais barreiras;
Aplicar as competências
aprendidas numa
comunicação oral;
Reconhecer a importância
da eficácia
comunicacional para a

Apresentação e avaliação dos
Ficha de
discursos preparados pelos
heteroavaliação;
estudantes (máximo de 1,5
minutos e o tema tinha de se
enquadrar no programa);
Visionamento e discussão de
vídeos-exemplo de
comunicação eficaz;
Discussão sobre a comunicação
de Greta Thunberg nas Nações
Unidas: qual a mensagem?
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Por constrangimentos de
tempo, a sessão ficou
apenas pela apresentação
e avaliação dos discursos;
Todos os alunos optaram
por escolher fazer uma
breve apresentação –
nome, idade, onde vivem,
constituição da família e
hobbys.

comunicação em
Cidadania Ambiental.

N. º4

Literacia informacional:
Aceder, selecionar e
avaliar informação;
Interpretar criticamente
as fontes.

Como se comporta o emissor?
Entrega da ficha orientadora
para a construção do discurso
individual a ser apresentado na
sessão n. º5 e 6 (Anexo 15).
Pesquisa de informação sobre
o tema dos Incêndios florestais
na Austrália, tendo como
objetivo a hipotética
elaboração de um artigo para o
jornal escolar;
Exposição teórica: (1)
diferentes fontes de
informação e (2) avaliação da
sua credibilidade;
Visionamento e análise de
vídeos e sítios na internet
sobre temas ambientais, com
diferentes níveis de validade e
credibilidade;

Formulário para
registo de
fontes;
Apresentação
em power point;
Vídeos e sítios
na internet
(Anexo 16);
Formulário de
classificação e
avaliação dos
conteúdos
(Anexo 17);
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Questionados sobre a
forma como procuram
informação para um
trabalho escolar,
rapidamente responderam
que costumam fazê-los nos
manuais escolares ou na
biblioteca. Não acreditam
que as redes sociais sejam
um espaço onde possam
procurar informação para
os seus trabalhos.
Na atividade da avaliação
da credibilidade, a maioria
percebeu que os
conteúdos não eram
totalmente verdadeiros.

N. º5
N. º6

N. º7

Aplicar as competências
de comunicação e
apresentação eficaz
aprendidas;
Avaliar, de acordo com as
regras aprendidas, a
comunicação pessoal e a
dos colegas.

Apresentação e avaliação das
apresentações orais (máximo
de 2 minutos) preparadas;

Reconhecer a
democratização do acesso
aos meios de
comunicação;
Transmitir a ideia da
crescente importância do

Exposição teórica: (1) as
principais características deste
estilo, utilizando exemplos
concretos de youtubers
conhecidos pela turma
(SirKazzio, D4rkFrame, SEA3PO

Ficha de
heteroavaliação;
Câmera
fotográfica;

Apresentação
em power point;
Cartolinas com
conceito-chave
e sua definição;
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Os temas abordados pelos
alunos incidiram
essencialmente na questão
da reciclagem. Em termos
de validade da informação,
alguns alunos fizeram uso
de apontamentos
estatísticos para
defenderem os seus
pontos de vista, mas não
apontaram a fonte da
informação recolhida.
Nesta edição-piloto, foi
assegurado o registo vídeo
e cada aluno recebeu a
gravação do seu discurso;

Propomos que os
discursos sejam
registados através dos
telemóveis pessoais dos
alunos/professor;

De uma maneira geral, a
turma conhecia o trabalho
de todos os youtubers
apresentados;
Confessaram que alguns
deles tinham um conteúdo

Propomos que o guião
seja realizado com mais
tempo e maior apoio por
parte dos professores na
sua interpretação.

Criação de uma sessão
complementar para
discussão da informação
recolhida para os
discursos;

N. º8

audiovisual como
ferramenta de
comunicação;
Reconhecer a estrutura
habitual de um vídeo de
youtuber;
Reconhecer as principais
fases e tarefas de
produção de vídeo;
Elaborar conjuntamente 4
guiões de vídeos sobre as
preocupações ambientais
dos alunos, no estilo
youtuber;

e Mafalda Creative), (2) as três
fases que constituem a
produção do vídeo - préprodução, produção e pósprodução (anexo 19);
Criação de uma árvore de
conceitos-chave sobre a
produção audiovisual;
Criação de um guião por cada
grupo;

Guião (Anexo
18);

Adquirir competências
sobre comunicação
audiovisual e técnicas de
produção de vídeo;
Desenvolver
competências de trabalho
em equipa;
Obter, como resultado, a
filmagem da comunicação
planificada.

Indicações de filmagem:
posição do tripé e da câmera;
Filmagem dos vídeos, em
grupos de 4 elementos, de
acordo com a sua temática;

Apresentação
em power point;
Câmera do
telemóvel;
Tripés;
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“estranho” e estavam
conscientes que alguns
youtubers usam bots para
terem mais likes e
comentários nos seus
vídeos;
Houve bastante resistência
ao desenvolvimento do
guião pelo que tivemos
que alargar o tempo
dedicado ao seu
preenchimento até à
sessão n. º8; o trabalho em
equipa nem sempre
funcionou da melhor
maneira;
As temáticas escolhidas
pelos grupos foram as
seguintes: (1) Direitos
Humanos - “os refugiados
do clima”; (2) Ambiente;
(3) Cidadania “manifestações pelo
clima”; (4) Alterações
Climáticas.
Não houve tempo
suficiente para que as

N. º9

N. º10

Adquirir competências
sobre técnicas de edição
de vídeo;
Desenvolver
competências de trabalho
em equipa;
Obter os vídeos
concluídos como
resultado.

Indicações de edição:
importação das imagens e
edições de imagem, texto e
som;
Edição dos vídeos utilizando
um software de edição;

Avaliar, de acordo com as
regras aprendidas, a
eficácia das comunicações
audiovisuais;
Avaliar os resultados do
programa para o
desenvolvimento pessoal;

Visualização dos trabalhos
finais e discussão das várias
estratégias de comunicação;
Feedback dos alunos,
professores e formadores
sobre a execução do curso;

Apresentação
em power point;
Câmera do
telemóvel;

filmagens ficassem
concluídas;
Nem todos os alunos, em
cada grupo, participaram
nas comunicações; alguns
preferiram não aparecer e
apenas auxiliarem na
filmagem;
As filmagens atrasaram,
pelo que os grupos tiveram
de realizar a edição dos
seus vídeos fora do
contexto de aula;
Durante esta fase iniciouse o período de
confinamento, criando um
grande obstáculo ao
trabalho destes alunos;

Sessão em
videochamada
(devido ao
confinamento);
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Na última sessão existiram
dois vídeos prontos
(Ambiente e Direitos
Humanos); os restantes
grupos tiveram dificuldade
na edição do vídeo. O
pouco tempo de pesquisa

Mais uma vez, propomos
um alargamento do
número de sessões de
modo a que haja tempo
para que os alunos
editem os seus vídeos em
contexto de aula;
Em alternativa, pode ser
feita uma experiência de
edição de vídeo com
imagens preparadas
pelos formadores;
Tal como a proposta nas
sessões n. º5 e 6,
também aqui propomos
uma análise ao conteúdo
dos vídeos. Para além
dos aspetos gráficos, é
essencial avaliar a

Planificar a divulgação dos
vídeos produzidos.

Exposição teórica: criação de
uma estratégia de
comunicação (Anexo 20).

sobre o tema, filmagem e
edição nas aulas
refletiram-se na fraca
qualidade dos dois vídeos
apresentados – conteúdo
informativo
essencialmente baseado
nos manuais escolares ou
recorrendo à informação
transmitida pela escola; a
nível técnico, a pouca
edição não tornou o vídeo
apelativo (apostaram na
gravação deles próprios
enquanto comunicadores e
na inclusão de imagens).
Todos os alunos
participaram no momento
de feedback, mostrando
terem gostado da
experiência e terem visto
nela uma necessidade que
até então alguns não
sentiam;
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relevância da informação
apresentada – o vídeo
terá impacte nos
comportamentos do
público-alvo?

4.4.1. Notas analíticas sobre os discursos e conteúdos das comunicações
Os discursos das sessões n. º5 e 6, assim como os vídeos, permitiram-nos
examinar as perceções dos alunos em relação à temática ambiental. Seguem-se duas
conclusões desta análise.
Baixa noção das implicações da crise climática
A larga maioria dos alunos explorou apenas a prática da reciclagem nas suas
comunicações, demonstrando que há uma baixa noção das implicações da crise
climática. Alguns consideram que a sociedade está num bom caminho na defesa do
ambiente porque existem projetos, tais como o “Escola Azul” (projeto em que a escola
está inserida e a turma-piloto é embaixadora), que sensibilizam os alunos para a prática
da reciclagem e limpeza de espaços como rios ou praias; outros não desenvolvem essa
prática e confessam que estão a “prejudicar o mundo”. Neste momento, mais do que
praticarmos a separação dos lixos, é fundamental reduzir o consumo de artigos de
plástico. No entanto, este tema foi pouco abordado pelos alunos, à exceção de dois
estudantes que referirem a necessidade de separar os lixos e não poluir os oceanos
devido à presença de microplásticos que, mais tarde, serão consumidos pelo ser
humano através do peixe.
Houve ainda quem pegasse na questão ambiental de outras formas, ora através
do consumo responsável, sublinhando a importância de uma alimentação sustentável,
ora através de forças de poder que estão por detrás da escolha de fontes de energia
renováveis, fazendo uma relação entre o uso irresponsável (ou ausência desse uso) de
energia e o confronto entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento (“ nos
países em desenvolvimento ainda há muito o uso de combustíveis fósseis, embora nos
países desenvolvidos também, mas as pessoas e os governos não se preocupam tanto
com as questões ambientais” [Masc., 14 anos]).
Percebeu-se que há a necessidade de abordar estes temas sobre outro olhar, de
maneira a que a crise climática seja entendida não só ao nível técnico (reciclagem,
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limpeza dos rios e das praias, etc.), mas também ao nível social (formas de poder
subjacente à defesa do ambiente, por exemplo) mostrando que há um caminho a
percorrer no que toca a uma educação crítica e reflexiva junto dos mais jovens.
Baixa consciência global
Também na maioria das apresentações notou-se um grande afastamento entre
o “nós”/ “eu” e o “Planeta no geral”, revelando uma baixa consciência global e falta de
experiência com “os outros”. Quando se referiam à reciclagem, como vimos em cima,
os estudantes usaram-na para associar a um “bom futuro”, ao “bem-estar do Planeta”,
a uma “mudança de mentalidades” e ao futuro “dos nossos filhos”. No entanto,
percebeu-se que alunos ainda não possuem o total entendimento de que também são
cidadãos globais e que as suas práticas quotidianas têm impacto ao nível mundial, no
curto prazo (não a longo prazo, como quando tiverem filhos).
Repara-se, por exemplo, no conteúdo dos vídeos finais em que ambos os grupos
decidiram incluir uma secção de “erros de gravação” no final dos vídeos, conferindo um
caráter humorístico à apresentação e ocupando mais de metade do tempo disponível
de gravação (sendo que nunca foi pedido que essa secção entrasse no vídeo). Veremos
também nas entrevistas (capítulo 5) outro exemplo – quando questionamos sobre o
trabalho da ativista Greta Thunberg, alguns alunos confessaram que já tinham ouvido o
nome dela, mas desconhecem o trabalho da jovem na defesa do Ambiente.
Mais uma vez, torna-se crucial uma transmissão de conhecimentos
suficientemente realista que procure impactar estes jovens para as suas ações num
futuro próximo.
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4.4.2. Avaliação de impacte do programa-piloto: questionários pré e pós-programa e
entrevistas
Para efeitos de avaliação do programa-piloto foram aplicados dois inquéritos, em
dois momentos diferentes. O objetivo passou por averiguar o nível de perceção de
autoeficácia dos estudantes em certos momentos de interação e comunicação antes do
projeto ser aplicado e repetir o exercício no final. No entanto, importa frisar que não se
inquiriu os estudantes sobre as suas competências técnicas de literacia digital, nem de
produção audiovisual para efeitos de comparação.
Para facilitar o processo de análise, recorreu-se a uma escala de pontuação (de
1 a 5, sendo que 1= Nunca, 2=Raramente, 3=Por vezes, 4=Frequentemente e 5=Sempre)
de maneira a indicar o valor de autoeficácia percecionado para cada aluno. As
afirmações utilizadas para avaliação da eficiácia podem ser consultadas no Anexo 4.
A Tabela 7 permite-nos fazer uma comparação das turmas em termos de médias
da pontuação. A turma-controlo possui um nível médio de perceção de autoeficácia
superior à turma-piloto, no entanto, a turma-piloto é mais coesa em termos de nível de
perceção. Apesar de ambas as turmas terem subido os seus valores de perceção no final
do programa, os estudantes da turma-piloto ficaram mais próximos uns dos outros
(repare-se na diminuição do desvio padrão) em termos de autoeficácia, demonstrando
que o programa teve um efeito positivo ao nível do coletivo.
Tabela 7. Média e desvio padrão nos dois momentos de avaliação: turma-piloto e turmacontrolo

Turma-piloto (N=18)
Turma-controlo (N=8)

Média
Pré-programa
3,6
3,7

Pós-programa
3,9
4,2

Desvio padrão
Pré-programa
0,5
0,7

Pós-programa
0,4
0,8

Num segundo momento, a análise foi individual. Para isso, calculou-se a
diferença entre os dois momentos de inquirição, para cada estudante (Anexo 13).
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Podemos afirmar que, na turma-piloto, 11% dos estudantes mantiveram o seu nível de
perceção de autoeficácia comunicacional, 33% pioraram e 56% dos estudantes
melhoraram a sua perceção. Na turma-controlo, 13% dos estudantes mantiveram, 25%
dos estudantes pioraram e, com maior percentagem, 63% melhoraram. As percentagens
acima apontadas demonstram alguma semelhança entre as turmas. A maioria dos
estudantes, nas duas turmas, melhoraram o seu nível de perceção de autoeficácia na
comunicação o que, do ponto de vista, da avaliação do programa, não demostraria
qualquer impacto na turma-piloto. No entanto, olhando para esta, é importante referir
que a maioria melhorou o seu nível de autoeficácia na comunicação. Apesar de não
termos avaliado os restantes elementos do curso, como já referido, este melhoramento
pode estar relacionado com a exposição aos novos conteúdos, nomeadamente com a
comunicação audiovisual que constituiu um exercício de reflexão sobre o
posicionamento do estudante perante a câmera.
Através destas análises, podemos concluir que, ao nível das competências de
comunicação os estudantes não percecionaram diferenças estatisticamente relevantes.
Mesmo assim, no que toca aos indicadores de satisfação, a turma alvo do projeto
avaliou-o de forma positiva (Figura 7). Contudo, resta-nos chamar a atenção para o
elevado nível de discordância quanto ao relacionamento com os formadores. Note-se
que para além de se tratar de um projeto nunca aplicado, sendo esperados alguns
constrangimentos, também os formadores nunca tinham trabalhado juntos num projeto
desta natureza, pelo que é uma resposta expectável. Sugerimos que este tipo de
trabalho seja desenvolvido entre os professores da turma, de forma a que haja um nível
de confiança dentro do ambiente de sala de aula. Além disto, percebe-se que o
programa ocupou algum do tempo dos alunos fora da escola, pelo que também
propormos que este seja um trabalho realizado num espaço curricular.
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Figura 7. Satisfação com programa por parte da turma-piloto (N=18)

Satisfação com o programa
Concordo plenamente

Concordo

Nem concordo, nem discordo

Discordo

Compreendi todo o conteúdo programático;

Discordo de todo

72%

Os materiais disponibilizados (Manual, caderno,
esferográfica) adequaram-se às minhas…

67%

Os conteúdos da formação adequaram-se às minhas
necessidades;

50%

Tive uma boa relação com os formadores presentes
nas sessões;

56%

A formação ocupou muito do meu tempo fora da
escola;

56%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Avaliação por parte de outros agentes:

A diretora da turma-piloto apontou pontos de melhoria, depois de finalizado o
programa, nas seguintes capacidades de comunicação: iniciativa para participar na aula;
postura nas apresentações orais; preparação das apresentações orais; poder de
argumentação; relação entre colegas e respeito pela opinião dos colegas. Apesar de
terem trabalhado em grupo na parte final do programa, a professora admite que a
capacidade de mobilizar os colegas para trabalhar em grupo não sofreu alterações. Em
termos de adequação do programa à turma-piloto, a mesma professora afirmou que o
conteúdo programático e os materiais disponibilizados aos estudantes foram
“totalmente adequados”; ainda assim, a duração do programa e a inclusão deste nos
horários das aulas foram “adequados”. Mais uma vez, denota-se aqui a dificuldade que
a escola tem em integrar projetos desta natureza.
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4.4.2.1.

Entrevistas
A avaliação do programa foi também realizada através de entrevistas. Os pontos

fortes (ou as atividades que mais gostaram) passaram pelas apresentações orais e, de
seguida, as dinâmicas associadas à produção do vídeo (realização e posterior edição). As
técnicas discursivas foram essenciais para uns e, para outros, as técnicas de produção
audiovisual pareceram mais úteis. Por outro lado, existiram momentos que atraíram
menos atenção ou causaram maior confusão tais como a apresentação teórica dos
conteúdos relacionados com a comunicação (“mais secante” [3–Fem., 15 anos], “ouvir
as senhoras a falar, no power point” [4–Fem., 14 anos]), as dinâmicas de apresentação
oral (um de cada vez) e o trabalho em grupo (“houve ali umas situações” [6–Masc., 14
anos]). Apesar dos resultados dos inquéritos indicarem que não houve uma mudança
estatisticamente relevante na autoeficácia comunicacional dos estudantes, alguns
apontaram que notaram diferença – “depois que tivemos o projeto nós conseguimos
falar mais à vontade, começamos a estar mais abertos aos temas (…) mesmo em
pesquisa, ajudou-nos imenso” [5–Masc., 16 anos] e “por vezes nós fazemos stories para
o Instagram (…) e eu por vezes tenho vergonha de falar (…) e agora assim sinto-me mais
à vontade em frente ao telemóvel” [9–Masc., 14 anos]. No que toca às mudanças em
relação à questão ambiental, por um lado, houve quem sentisse necessidade de refletir
mais sobre o assunto e de alterar os seus hábitos (desperdício alimentar, separação dos
lixos, consumo alimentar local e maior número de publicações nas redes sociais sobre o
ambiente), e, por outro lado, houve quem apenas retivesse deste curso as técnicas
discursivas.
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4.4.3. O Manual
A introdução deste manual na escola beneficiará os estudantes e os professores
por diferentes razões: quanto aos primeiros, já vimos no capítulo anterior a importância
de uma educação para os media e para a cidadania no sentido de criar futuros cidadãos;
quanto aos professores, o manual funcionará como guia na organização das diferentes
matérias e atividades. Vimos no trabalho de Costa et al. (2014) que uma das grandes
dificuldades na lecionação dos media passa pela ausência de manuais revistos e
adaptados ao contexto escolar.
Além disso, o manual inova pela flexibilidade na sua aplicação. Ou seja, há a
possibilidade de ser realizado o programa completo, passando por todas as áreas de
formação e finalizar com a produção audiovisual (tal como estabelecido no programapiloto) ou, em alternativa, selecionar-se apenas um conjunto de ferramentas/atividades
que o docente veja interesse em aplicar nas suas aulas – técnicas de comunicação eficaz
ou apenas ferramentas de avaliação de informação.
Ouvidos os estudantes e os professores passou-se à elaboração do manual
incluindo as sugestões de ambos os públicos. Da parte dos alunos, entendeu-se que o
volume de teoria relativa à comunicação estaria desajustado e, portanto, teríamos de
retomar ao modelo do programa-base – intercalar os conteúdos teóricos com a prática
discursiva, de maneira a que a teoria seja aplicada no momento da explicação. Por parte
dos professores, a principal dificuldade apontada prendeu-se com a inclusão do
programa dentro do horário escolar disponível. Neste sentido pensou-se em integrar o
projeto no Domínio de Autonomia Curricular (DAC), podendo incluir as atividades no
tempo de aulas, sem que seja ocupado um tempo extra. Mais, o corpo docente
convidado sugeriu outra maneira de expor o conteúdo, recorrendo à metodologia
“aprender fazendo” (idealizada por John Dewey), no sentido em que os alunos são
convidados a discursar antes de lhe serem entregues quaisquer tipo de ferramentas e
técnicas discursivas para, em seguida, reconhecerem e refletirem sobre os seus erros.
Esta sugestão vai ao encontro das características da Educação 3.0, no sentido em que o
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professor medeia o processo educativo. Pretende-se, com isto, conferir maior
centralidade ao estudante e desvincular da prática “aprender para fazer”. Esta é, de
facto, uma sugestão importante e demostra que o corpo docente caminha para uma
mudança dos moldes de ensino.
Da nossa parte, procuramos refletir sobre os constrangimentos e potencialidade
da experiência do programa e incluir no manual outras ferramentas. O projeto-piloto foi
aplicado durante as aulas, subtraindo tempo de aula a algumas disciplinas que têm um
programa curricular obrigatório para cumprir. Neste contexto, o maior constrangimento
por nós anotado foi a falta de tempo dedicado a cada uma das sessões. Em vez de 10,
deveríamos de ter 12 ou mais sessões, possibilitando incluir outras sessões
(nomeadamente de interpretação do conteúdo das comunicações) ou alargar o tempo
das atividades propostas (especificamente nas sessões de produção de vídeo). Em
termos de ferramentas, resta sublinhar que revisitaremos as competências apontadas
por Jenkins et al. (2009) (ver capítulo 3) e as recomendações de João Reis (2000) (ver
capítulo 2) no sentido de melhorarmos o programa atual.
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5. Resultados e discussão da investigação
Neste capítulo estão incluídos todos os resultados das análises decorrentes dos
levantamentos de âmbito quantitativo e qualitativo. Importa relembrar que se
trabalhou com um grupo composto por 31 estudantes (duas turmas do 9.º ano). As suas
características sociodemográficas encontram-se no sub-capítulo 4.3.

5.1. Os inquéritos
Pretendemos com os inquéritos por questionário conhecer e explorar os
seguintes campos: (1) indicadores sociodemográficos; (2) usos e competências
mediáticas e digitais, nomeadamente ao nível do saber-fazer e saber-estar; (3)
comportamentos cívicos e de participação política no último ano, nos espaços offline e
online; (4) nível de confiança de cada estudante sobre diferentes instituições basilares.
O nível de confiança pode ser um importante indicador de cidadania, no sentido em que
maiores níveis de desconfiança nas instituições geram um maior questionamento sobre
as formas de autoridade, no entanto, devemos refletir sobre até onde vai este
questionamento – “The decline of trust in institutions has been documented – such as
the decline of trust in parliament, government, judiciary, etc. With post-truth there is
further decline of trust or even attacks on media, expert knowledge, surpassing every
healthy level of questioning of authority.” (Lessenski, 2018, p. 5).
Os inquéritos que auxiliaram a investigação foram aplicados em três momentos
diferentes, pelo que existe um número maior ou menor de respostas conforme esses
momentos. O primeiro serviu para preencher os indicadores sociodemográficos que
caracterizam cada estudante (obtivemos 31 respostas válidas e o inquérito foi aplicado
em papel). No segundo momento conheceram-se parte dos usos e competências
mediáticas e digitais (obtivemos 33 respostas válidas e o inquérito foi aplicado través de
uma plataforma online). No último momento, questionamos as turmas sobre os
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restantes campos de inquirição (obtivemos 36 respostas válidas e o inquérito foi
aplicado em papel).
Em termos de usos mediáticos e digitais denota-se uma perda da relevância dos
media ditos “tradicionais” no quotidiano destes jovens. A Internet é visitada “várias
vezes ao dia” por 94% dos estudantes ao passo de que a TV é visitada, com a mesma
frequência, por apenas 39% dos estudantes. Alguns dos estudantes (18%) acedem à
televisão menos de “duas a três vezes por semana”. Além disto, quase todos os
estudantes (91%, num total de 33) possuem telemóvel pessoal com acesso à Internet e
27% não possuem um computador (individual ou familiar). Ainda assim, 23% dos
estudantes tem acesso a consola de jogos (com acesso à Internet).
As figuras 8 e 9 mostram-nos os resultados do levantamento das competências
interativas (saber-estar no digital) e técnicas (saber-fazer no digital) dos estudantes. Em
relação à primeira, as tarefas como “proteger os meus dados ao usar computadores
públicos, nunca aceitando guardar as minhas passwords(…), “usar programas
informáticos para criar, editar e partilhar fotos ou vídeos”, “selecionar os resultados
que são de confiança e mais úteis” e “proteger o meu telemóvel com passwords seguras
e fortes” são as que apresentam uma maior experiência/saber-fazer (42%, 42%, 39% e
39% dos estudantes, respetivamente). No entanto, “Construir um website” e “Criar um
jogo ou níveis num videojogo” são tarefas onde uma importante parte dos estudantes
não têm qualquer experiência ou não sabem fazer (49% e 30%, respetivamente).
No que toca à literacia mediática e digital, mais especificamente à avaliação da
informação, a Figura 8 mostra-nos que a larga maioria (72% dos estudantes) concorda
que consegue “reconhecer se determinada informação é verdadeira e de confiança” e
88% dos estudantes concorda ou concorda totalmente na sua capacidade de
“reconhecer mensagens irrelevantes e/ou enganadoras na Internet e não as abrir”. Em
relação à partilha de ideias ou trabalho criativo no espaço online, 27% do grupo afirma
ter experiência em fazer (e, na Figura 9, 36% dos estudantes concorda que o faz), mas
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21% admite nunca o ter feito (ou, talvez, não sabe fazer). Resta, por último, mencionar
que a maioria dos jovens pensa na forma como se mostra no espaço online (Figura 9).
De facto, estes estudantes preocupam-se com as questões da segurança, quer
no acesso aos seus equipamentos, quer no acesso às suas contas online. Além disto,
percecionam uma consciência apurada face à avaliação da informação presente na
Internet. Os resultados revelam ainda uma consciência sobre a importância de tomar o
lugar do outro em prol de objetivos comuns (por um lado, a maioria dos estudantes
admite já ter assumido diferentes papéis quando joga videojogos e, por outro lado, 63%
dos estudantes concorda ou concorda totalmente “jogar videojogos em equipa”). No
entanto, ao nível da criação e partilha de conteúdo criativo ou ideias no espaço digital,
há pouca experiência ou saber-fazer, revelando-se um constrangimento no caminho
para uma cultura (mais) participativa, sob o olhar de Jenkins, et al. (2016) e sintoma de
um uso ilusório das tecnologias digitais sob a perspetiva de Erstad and Amdam (2013).
Figura 8. Saber-estar/Saber-fazer digital (N=36)

Saber-estar/Saber-fazer digital
Discordo totalmente

Discordo

Não concordo, nem discordo

Consigo reconhecer se determinada informação é
verdadeira e de confiança;

Concordo

Concordo totalmente

72%

Relaciono-me online com pessoas que gostam das
mesmas coisas que eu;

33%

Partilho os meus trabalhos e ideias online para que os
outros possam ver e dar a sua opinião;

36%

Jogo videojogos em equipa;

36%

Relaciono-me com pessoas online para aprender coisas
novas;

42%

Sou capaz de reconhecer mensagens irrelevantes e/ou
enganadoras na internet e não as abrir;

44%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Figura 9. Saber-fazer digital (N=33)

Saber-fazer digital
Não sei fazer/Nunca fiz

2

3

4
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Ao nível dos comportamentos e participação cívica, os resultados demostram
que, num total de 36 estudantes, no último ano:
85

•

apenas um estudante:
o integrou uma associação de estudantes;
o integrou uma Juventude partidária;
o participou numa manifestação social sobre o Ambiente/Identidade de
género/ Violência doméstica;

•

8 estudantes (22% dos estudantes) fizerem voluntariado em causas sociais;

•

8 estudantes (22% dos estudantes) partilharam conteúdo da sua autoria
sobre manifestações sociais nas suas redes sociais;

•

10 estudantes (28% dos estudantes) assinaram uma petição online;

•

56% dos estudantes começaram a seguir páginas de ativistas nas redes
sociais (Ex. Greta Thunberg);

•

56% dos estudantes partilharam notícias relevantes sobre a Sociedade nas
suas redes sociais;

Estes resultados vão, de alguma forma, ao encontro dos apontamentos teóricos
do primeiro capítulo e a outros estudos portugueses realizados junto de jovens. O
estudo avançado por Pereira et al. (2015), com jovens do 12.ºano, é um exemplo.
Conclui-se que “Não (…) parece ter ficado empiricamente demostrado que mais práticas
mediáticas e mais competências de Literacia Mediática sejam, por si só, garantia de mais
envolvimento e participação política, social ou cívica, como sugerido na literatura”
(Pereira et al., 2015, p. 286). Vimos que há uma consciência sobre a avaliação da
credibilidade da informação, sobre a importância das petições ou partilha de notícias
relevantes, contudo, estes indicadores não evidenciam, por si só, uma participação
efetiva. Além disso, olhemos para as práticas mais frequentes – “seguir páginas de
ativistas”, “partilhar notícias relevantes sobre a Sociedade nas redes sociais” e “assinar
petição online”. Este tipo de comportamentos lembra-nos algumas formas de ativismo
ou participação cívica (“slacktivism”, “clicktivism”, “subativismo”) que minam uma
efetiva ação coletiva.
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Vejamos, agora, os níveis de confiança nas instituições percecionados pelos
estudantes. De acordo com a Figura 10, há notoriamente uma queda de confiança à
medida que a instituição se afasta do ambiente físico do(a) aluno(a). A família é aquela
que possui maior nível de confiança (72% apontam o nível “confio plenamente”) e, de
seguida, os serviços de saúde (53% dos estudantes aponta o nível 4, numa escala de 1 a
5). A escola, apesar de ser um lugar de socialização e de aprendizagem, aparece numa
posição quer neutra (nível 3), quer de confiança (nível 4), com 44% das respostas para
cada posição.
Em termos de lugares de participação política/cívica, denota-se uma posição
quase indiferente em relação ao Parlamento (47% apontam um nível 3) e a mesma
percentagem, ainda que com mais confiança, nas autoridades locais (municípios).
Pensamos que estes resultados estejam em consonância com o desapego já retratado
dos mais jovens às formas tradicionais de poder político.
A desconfiança dos media, apresentada pelos jovens, está já documentada no
primeiro capítulo desta investigação, explicada nos trabalhos de Sue Bennet (1998)
sobre a emergência de um modelo alternativo de cidadão – “Actualizing citizen” – onde
esta característica é apontada (como citado em Bennett et al., 2009). Vemos que os
estudantes inquiridos atribuem os níveis 2 e 3 (numa escala de 1 a 5) à Internet,
revelando uma importante desconfiança (mais do que da Televisão). A televisão tem
ainda alguma credibilidade para estes jovens (apesar de haver opiniões extremas, 8%
“não confia de todo” nesta instituição, mas 6% “confiam plenamente”).
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Figura 10. Resultados Confiança nas instituições (N=36)
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5.2. As entrevistas
A análise do conteúdo das entrevistas estará apresentada em blocos, de acordo
com o que foi apontado como questões orientadoras da investigação: (1) ativismo e
cidadania (“Qual é a posição da família e amigos em relação ao comportamento dos
jovens em meio digital?” e “O que consideram ser e como empregam, os conceitos de
“cidadania” e “cidadania digital”?”), (2) Comportamentos/consumos online e notícias,
(3) Influencers e ativismo (“Que legitimidade conferem aos digital influencers?”) e, por
fim, um quarto bloco, dirigido ao diretor da escola – o papel da escola na promoção de
uma educação para os media e para a cidadania digital.
A escola alvo do programa está integrada no projeto “Escola Azul”22 e, por isso,
possui uma consciencialização mais apurada para a questão ambiental. Em termos de
práticas ativistas pelo ambiente, os estudantes da turma-piloto (“a que teve mais
contacto com esse projeto” [1–Fem., 15 anos]) afirma que a escola está encarregue de

22

Ver mais em: https://escolaazul.pt/escola-azul/o-que-e [Acedido a 11 de agosto de 2020].
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realizar várias ações de sensibilização para a defesa do ambiente e organizar diversas
ações, tais como: “limpeza de praias fluviais da zona” [4–Fem., 15 anos], recolha de lixo
nos rios, assim como a colocação de “uma máquina dispensadora de água” [6–Masc., 14
anos], no sentido de reduzir o consumo do plástico. Desde logo, através destes
depoimentos, ficam justificados os pontos de vista dos estudantes nas suas
comunicações orais. De facto, a reciclagem e as limpezas de espaços são as duas práticas
mais fortemente conectadas ao tema do Ambiente.
No entanto, no espaço online, apenas publicam as ações praticadas através de
fotografias, sendo assim, uma maneira de sensibilizar para a defesa do ambiente –
“vamos, por exemplo, tirar lixos das praias e pronto e depois publicam as coisas no site
da escola [hum, hum] para partilharem com o resto das pessoas que quiserem ver” [7–
Fem., 14 anos]. Há ainda estudantes que acreditam que estes projetos “não vão dar em
nada”, porque “quase ninguém colabora (…) muitos deles só querem aparecer nas
fotografias, para parecerem bem” [9–Masc., 14 anos]. O mesmo aluno chama a atenção
para a necessidade de existirem “bons projetos” e “estudantes empenhados” para haver
uma efetiva mudança de comportamentos. Resta mencionar que todos estes projetos
apareceram sempre por iniciativa da escola, nunca por parte dos estudantes.
Quando passamos para os seus amigos e as suas famílias, a maioria dos
estudantes confessam que não têm amigos ativistas por nenhuma causa e que a
reciclagem é vista como uma prática ativista levada a cabo pela família. Para os que têm
amigos ativistas, apontam-se as idas a manifestações e a participação em limpezas de
espaços livres, assim como a elaboração de cartazes ou então, em espaço digital, a
partilha de conteúdos como avisos, mensagens de sensibilização e vídeos sobre as várias
temáticas – ambiente, feminismo e LGBT –, nos instastories (publicações no Instagram
que estão visíveis apenas 24 horas). Em relação à família, os estudantes referem a
separação do lixo como a prática mais frequente em casa, havendo ainda outros
estudantes (apenas 3) que, por iniciativa da família, apontam a discussão sobre a
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temática, a escolha de eletrodomésticos com menor consumo elétrico e a criação de
uma horta com produtos biológicos como outras práticas orientadas para a defesa do
ambiente.
Quando questionados sobre a sua posição em relação à defesa do ambiente,
alguns estudantes consideram-se ativistas em certa medida – “um bocado” [1–Fem., 15
anos], “não a 100%” [2–Fem., 15 anos], “ás vezes” [7–Fem., 14 anos], “mais ou menos”
[8–Fem., 15 anos] –, outros assumem que não se consideram ativistas. Os primeiros,
associam o ativismo pelo ambiente à (1) reciclagem – “aqui em casa nós fazemos sempre
a reciclagem” [1–Fem., 15 anos], “já cheguei a participar num vídeo de, tipo da “rua
desarrumada” cheia de lixo” [3–Fem.,15 anos], “eu sou uma pessoa que sim, faz
reciclagem e tanta reduzir o plástico” [2–Fem., 15 anos] e “eu não sou uma pessoa que
recicla, mas não jogo lixo no chão” [5–Masc., 16 anos] – e à (2) sensibilização dos outros
através das redes sociais – “partilho vídeos, assim quando vejo alguma coisa
interessante sobre a reciclagem” [3–Fem., 15 anos], “alguma notícia que viraliza, eu e
os meus amigos e as pessoas à minha volta, seguidores e quem eu sigo, colocamos uma
publicação nos nossos stories” [6–Masc., 16 anos]. Para além do ambiente, o racismo, o
feminismo, a violência doméstica, a igualdade de género e os direitos humanos foram
outras temáticas indicadas pelos estudantes para se referirem à partilha de conteúdos
no sentido de “alertar as pessoas” [8–Fem., 15 anos], dar “a sua opinião” e ajudar “para
uma causa” [5–Masc.,16 anos], tarefas, aliás, apontadas como as de um(a) ativista-tipo.
A maneira como estes estudantes caracterizam o/a ativista, fechando-o num trabalho
de sensibilização, transparece uma insuficiente educação orientada para a ação. Em
teoria, um ativista não só sensibiliza os que o rodeiam para o problema social que
defende, como põe em prática os seus valores e pontos de vista.
Noutro momento, os estudantes foram desafiados a refletir sobre o que de resto
se propõe esta investigação, perceber o que está por detrás daqueles ativistas que,
tendo a mesma idade dos estudantes questionados, são ativistas pelo ambiente e
90

participam ativamente nas redes sociais e nas ruas. Os media (nomeadamente os jornais
televisivos, as entrevistas e as reportagens jornalísticas), a escola, os amigos e pais foram
os elementos apontados como “influenciadores” e “motivadores” para este tipo de
práticas – “no telejornal passa muitas notícias sobre isso (…) acho que começaram a ter
um bocado de consciência (…) um amigo fala com o outro e acaba gerando essa
comunicação, depois a escola também fala muito” [1–Fem., 15 anos], “a motivação
também já vem de casa” [2–Fem., 15 anos], “algumas escolas começaram a fazer
projetos e palestras para sensibilizar os estudantes ” [4–Fem., 14 anos], “ se nós temos
mais abertura para estes temas em casa, será mais fácil falar para fora, na escola e
noutros sítios” [6–Masc., 14 anos] e “uma boa educação e, ao nível do ambiente, os pais
basicamente incutiam isso quando eles eram muito pequenos e agora já se importam
muito. E como têm redes sociais estão a usar isso a favor do Ambiente” [9–Masc., 14
anos]. Neste comentário, as redes sociais aparecem como um complemento/apoio à
participação, indo ao encontro das perspetivas apontadas por Bakker and de Vreese
(2011, p. 454), sobre a Internet beneficiar aqueles que já são “politicamente
envolvidos”, sendo as redes sociais pouco sedutoras para aqueles que, à partida, são
pouco (ou nada) participativos.
Outros apontam esta demostração de preocupação por parte dos jovens como
um esforço para “aparecer” – “eu não quero acreditar que seja uma moda porque lhe
fica bem dizer, mas por um lado até é” [5–Masc., 16 anos], “há várias hipóteses (…)
ganhar visibilidade, não tanto estar atento ao tema, mas, como é um assunto geral, estar
a comunicar com outras pessoas (…) aparecer mais (…) há quem queira fazer e há quem
queira aparecer” [6–Masc., 14 anos]. Em relação a estes comentários, sabemos que o
ativismo online pode ser enfraquecido quer pelas relações pouco duradoras que os
indivíduos criam nas redes sociais, quer pela sobrevivência dos protestos enquanto
forem uma “tendência”.
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Todos os respondentes admitem que há ainda outras formas de melhorar no
sentido de se tornarem mais ativos em relação ao meio ambiente. Uns alertam para as
seguintes ações individuais: partilha de fotografias e vídeos sobre o estado do planeta
nas redes sociais (“o ser humano precisa de ver as coisas para acreditar nelas” [2–
Fem.,15 anos]) e estar atento a formas sustentáveis de viver (“dar match de uma vida
mais sustentável para não estragar o meio ambiente” [9–Masc., 14 anos]). Outros
dirigem a responsabilidade à escola – “eventualmente eles [professores] falam, mas não
falam como se fosse uma matéria, como se tivéssemos tipo a dar, nova.” [1–Fem., 15
anos]. Abrir mais espaços de discussão e a imposição de regras (por parte de “um
presidente, um político, um polícia até…(…) famosos e assim que queiram ajudar e a
fazer assim um grupo de ajuda ao ambiente” [5–Masc., 16 anos]) são outros aspetos
apontados como soluções.
Ainda dentro do primeiro bloco de questões, a última – o que é a cidadania e
como podemos promover uma cidadania no espaço digital? – é pertinente quando
colocada aos futuros cidadãos, mas de difícil resposta pelo contexto histórico, social e
cultural que lhe é inerente. As respostas gravitaram entre colocar o cidadão como
indivíduo que cumpre com “aquilo que lhe é proposto” [1–Fem., 15 anos], seja na
reciclagem, seja no cumprimento da lei ou no respeito das regras (regras de segurança
no combate da pandemia pelo vírus COVID-19, por exemplo), no sentido de “conseguir
viver num coletivo sem haver grandes problemas (…) tipo assaltos, maus tratos” [9–
Masc., 14 anos]; outros afirmaram que o conceito corresponde a uma interação
interpessoal que se pauta pelo respeito, “querer bem ao outro” e “ajuda mútua” e, para
isso, deve-se conhecer “o bem e o mal” [2–Fem., 14 anos], ter “mente aberta, ter mais
compreensão” [5–Masc., 16 anos] e conhecer as consequências dos comportamentos
de cada um em si e nos outros (“pensarem nas consequências dos seus atos podem
afetar outras pessoas” [4–Fem., 14 anos]). Em suma, “é estar ativo, fazer parte de uma
comunidade e debater sobre assuntos e ser responsável sobre várias coisas” [6–Masc.,
14 anos]. Ao mesmo tempo, os estudantes iam apontando maneiras de promoção de
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uma cidadania no espaço digital – “não começar discussões no Twitter e mandar
indiretas” [7–Fem., 14 anos], “apenas ter bom senso e não criar polémicas” [9–Masc.,
14 anos] e estar consciente da nossa presença no espaço digital (uma aluna chama a
atenção para o cyberbullying e o assédio na Internet como comportamentos de risco
que são pouco levados a sério pelos mais jovens). De certa forma, há aqui um sentido
de comunidade e de participação “orientada para a procura do bem comum e da justiça”
(Reis, 2000, p. 117) que deve ser tido em conta apesar de se apontar, na maioria das
vezes, uma responsabilidade pessoal muito marcado pelo “agir segundo as regras”.
O bloco 2 centrou-se nos comportamentos/consumos online e na procura de
informação, nomeadamente em formato jornalístico. Em termos de acesso a redes
sociais online, de um modo geral os estudantes aderem, com mais frequência, ao
Instagram, Twitter e ao Youtube e, com menor frequência, ao WhatsApp, o Messenger,
o Facebook, o Snapchat e o TikTok. Em todas elas, o principal objetivo é “falar com os
amigos”. Há ainda comportamentos mais específicos – o Instagram serve também para
“ver famosos” [1–Fem., 15 anos], postar vídeos ou fotografias; nesta rede social o
comportamento de alguns destes jovens é particular – mais do que um aluno mencionou
que tem duas contas de utilizador – uma “conta para os friends (…) eu uso para meter
fotos minhas e mais o eu porque essa conta é privada. E depois também tenho a conta,
que é aberta, que costumo dar mais a minha opinião, que eu sigo mais…” [2–Fem., 15
anos]. Estes comportamentos lembra-nos um dos tipos de participação elencados por
Marina Wernholm (2018), no seu estudo sobre participação das crianças nas
comunidades digitais – Friendship-driven participation –, onde se incluem a socialização
com os amigos e o acompanhamento das tendências (Wernholm, 2018, p. 46)23.

23

Os outros tipo de participação são o seguintes: Interest-driven participation (pautada pela
aprendizagem de idiomas ou artefactos, o entendimento de regras e sistemas hierárquicos e a
performance de identidade), Knowledge-driven participation (marcada pelo uso de conhecimento já
adquirido e orientado para a procura de pessoas com mais experiência) e Performance-driven
participation (uma participação que procura contribuir para uma cultura participativa, imitar pessoas, tal
como os youtubers, para atingir determinados objetivos e aceder a ferramentas de suporte).
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No seguimento do consumo online, no Youtube, procuram-se vídeos de música,
vídeos de “curiosidades” [6–Masc., 14 anos], humor ou notícias. O consumo online não
se caracteriza apenas pelo uso de redes sociais, mas também se fazem pesquisas
(apenas um aluno mencionou este tópico24) sobre tecnologia, maneiras sustentáveis de
ajudar a “evoluir e não estragar o meio ambiente” [9–Masc., 14 anos]. Estes resultados
vão ao encontro daqueles apontados por Pereira et al. (2015) e Ponte e Batista (2019),
quanto às atividades mais frequentes dos jovens na Internet.
No que toca ao consumo de informação noticiosa todos afirmaram que este se
processava através de notícias que “caíam” nas suas redes e apps todos os dias.
Raramente estes jovens tomam a iniciativa de procurarem a informação
autonomamente (a não ser que sejam “aquelas notícias mais fortes, que toda a gente
fala (…) para ver se o que as pessoas dizem é verdade” [9–Masc., 14 anos]). Alguns
confessam que não veem TV e, para estes, as redes sociais são (também) um espaço
onde se leem as notícias (tal como apontado no trabalho de Maher and Earl (2019)) –
“Recebo mais no Twitter, das pessoas a dar a opinião” [1–Fem., 15 anos], “eu própria
não procuro. Se realmente vir, é porque chegaram até mim.” [8–Fem., 15 anos]25;
geralmente as notícias aparecem sob forma de printscreen e admitem que não
costumam verificar a fonte – “é coisa do momento! Não gosto de procurar, não gosto
de ir ao fundo, porque eu quero saber o básico, não quero explorar a matéria toda.” [2–
Fem., 1 anos]. Outros tomam a iniciativa de procurar a informação em “sites fiáveis” e
essa escolha “depende da informação” [3–Fem., 15 anos], o que confirma que há um
certo grau de desconfiança face à informação noticiosa que está na Internet – “porque

24

“Por contraposição, à procura de informação que possa servir ao desempenho escolar é sumamente
residual. O que parece estabelecer uma hierarquia para as práticas digitais, onde se privilegiam as ações
e interações que possibilitem angariar recursos expressivos (…) juntos dos seus pares.” (Amaral et al.,
2017, p. 127).
25
Esta perspetiva vai ao encontro da apontada por Hobbs (2011), quando refere que “people learn about
events of the day from opinion leaders, a group of peers, friends, and other colleagues who informally
share what they´ve learned from reading or watching the news with those who don’t consume news
directly.” (Hobbs, 2011, p. 149).
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há muitos sites que realmente dizem-nos informações que são verdadeiras. Há sempre
aquelas notícias falsas em que não se acredita (…) eles querem dar muita informação e
depois acabam por inventar um bocado” [1–Fem., 15 anos] – e há ainda um aluno que
confessou ler as notícias no jornal em formato papel – “vejo o jornal mesmo (…) ás vezes
eu ia ao café e via, enquanto esperava para ser atendido” [5–Masc., 16 anos].
O último bloco de questões direcionadas aos estudantes foi talvez o mais
revelador no sentido da influência nas opiniões e valores destes jovens. Duas alunas
revelaram que gostariam de ser influencers pelo “reconhecimento do trabalho” [8–
Fem., 15 anos] e por ter “muitos seguidores”[1–Fem., 15 anos], um aluno afirmou que
“se daria bem” com esse papel e outro relevou a liberdade de expressão associada a
estes influenciadores. Contudo, a fama e o excesso de críticas foram imediatamente
apontados como desvantagens. Todos afirmaram que o/a influencer possui um papel
importante na sociedade, mas apenas quando o seu trabalho está orientado para
“sensibilizar as pessoas” [4–Fem., 14 anos], “querer ajudar” [4–Fem., 14 anos] ou
“informar” [6–Masc., 14 anos]. Admitem que alguns influenciadores “demonstram
demasiado a sua vida na Internet” [6–Masc., 14 anos], pondo em causa a sua privacidade
e outras (influencers mulheres), “tentam mostra a vida perfeita” [2–Fem., 15 anos]. De
facto, os estudantes foram apontando diferentes pontos de vista em relação ao trabalho
do influencer e alguns deles associam o trabalho do youtuber ao de influenciador. Apesar
de serem vistos como “microcelebridades” (relembrando o trabalho de Abidin (2015),
citado por Aran-Ramspott et al. (2018)), desvalorizam o seu caráter empregador e
interessado – o “mau influenciador” é aquele que se aproveita “para receber dinheiro”
[8–Fem., 15 anos] em troca de uma publicação nas suas redes sociais, por exemplo. O
seu papel é valorizado se estiver em consonância com valores altruístas.
Num segundo momento, estes jovens foram questionados sobre o cariz ativista
presente nos influenciadores. Associado ás razões acima explicadas sobre o seu papel
positivo na sociedade (“ser influencer já é meio caminho andado para ser ativista” [1–
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Fem., 15 anos]), vêm outras: “alguns já estão a ter a iniciativa de apelar ás causas” [2–
Fem., 15 anos] e “podem até juntar quem os segue em projetos, em outros tipos de
coisas, que não só ver o conteúdo que essa pessoa produz” [6–Masc., 14 anos]. No
entanto, sobre a questão ambiental, apontam o dedo ainda aqueles que “usam
parcerias só para a própria marca ficar mais reconhecida. Por vezes o meio de produção
é muito poluente e isso tudo…” [9–Masc., 14 anos). Concordam, ainda, que a Greta
Thunberg pode ser vista como uma influencer (“Porque ela tenta influenciar as pessoas
da nossa idade, ou até mais velhas, para que ponham os olhos no que está a acontecer
e tentem melhorar os seus atos” [4–Fem., 14 anos]). No entanto, alguns estudantes
desconheciam o trabalho da jovem ativista.
Por fim, questionados sobre o poder dos influencers (e até youtubers) nas suas
decisões, a maioria admitiu que “em geral” lhes é atribuída uma grande legitimidade,
por vezes mesmo superior às opiniões vindas da escola ou de casa, mostrando, mais
uma vez, a complexidade do cruzamento de influências nos jovens contemporâneos
(como também já tínhamos visto nos inquéritos):
a maior parte dos jovens não vê notícias e (…) hoje em dia não há aquela coisa de os pais
falarem e os jovens acreditarem e levarem aquilo…não! Tipo acho que os jovens dão
mais atenção a uma pessoa que eles gostam, do conteúdo, do que uma jornalista que
chama a razão às pessoas de uma maneira mais formal. [2–Fem., 15 anos].
As pessoas são mais influenciadas pela Internet do que pela vida real, por assim dizer
(…) alguém famosos chama mais a atenção do que a própria família…nem sempre, mas
a maior parte das vezes é. [5--–Masc., 16 anos].

Alguns estudantes levam a reflexão mais longe e tentam explicar a origem:
na idade em que eu estou, na adolescência, é normal que os adolescentes estejam mais
contra o mundo, contra as outras pessoas e como isso é o que eles vêm mais, eles
tomam aquilo como uma referência e não tanto como amigos ou família. Mais para a
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frente, penso que não terá tanto peso, mas claro que tem algum peso, senão não teria
tantas visualizações, nem comentários…[6–Masc., 14 anos].
Normalmente as pessoas dão mais ouvidos às pessoas de fora do que as de dentro.
Porque as pessoas só querem o nosso bem e por vezes não ouvimos. E precisamos de
alguém de fora que nos diga aquilo para nós interiorizamos… [9–Masc., 14 anos].

Por fim, debrucemo-nos sobre a análise da entrevista com o Diretor da escola
onde se aplicou o projeto-piloto. Esta entrevista serviu para confirmar as dificuldades
que as escolas têm em aplicar uma educação para os media e para a cidadania em
espaço digital, tal como explanado nos capítulos 3 e 4 e, desta forma, justificar a
pertinência do manual que surge da parceria com a EDP (capítulo 4).
A entrevista serviu para confirmar aquilo que fora apontado – existem múltiplos
desafios, passando pela própria escola enquanto instância socializadora permeável às
mudanças políticas e culturais que ocorrem à sua volta, até à condição atual dos
professores e dos estudantes. Portanto, o diretor entrevistado chama a atenção, logo
no início, para o “boom muito grande a nível dos computadores para a escola” que
aconteceu em 2008, mas que foi estagnando. Esta escola, a este nível, apresenta ainda
sintomas de uma evolução muito lenta ao nível da tecnologização das salas; e, aqui, o
Diretor aponta várias mudanças que ele desenhou enquanto: ao nível da biblioteca,
introduziram-se tablets e está, em desenvolvimento, a criação de uma espécie de “sala
digital”, com “computadores melhores, mais recentes, a nível de aparelhos tem coisas
diferentes, nomeadamente uma impressora 3D, vai ter! (…) tem outras coisas, (…) para
filmar, para tirar fotografias…” [Diretor da escola, 2020]. Mais, a Direção da escola está
a trabalhar no sentido de criar uma disciplina dedicada à Robótica, uma área que, do
ponto de vista do professor, promove a transdisciplinaridade e a adaptação dos
estudantes a tecnologias vindouras.
O Diretor (também professor) admite que “se os miúdos não souberem trabalhar
o digital, estão com um problema em viver em sociedade” [Diretor da escola, 2020]. O
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ensino à distância como alterativa ao presencial (devido ao encerramento das escolas
por causa da pandemia de COVID-19) é apontado como um grande avanço, mas o
professor não concorda com uma “mudança de paradigma”. Para isso teriam de existir
duas condições: (1) maior autonomia do trabalho por parte dos estudantes e (2) maior
orientação por parte dos professores (em vez de “darem a papinha toda feita”). Aqui
reside o primeiro desafio que se coloca à escola: os professores – “a classe docente (..)
envelhecida e desanimada” [Diretor da escola, 2020] – não estão habituados a este tipo
de ensino, focado na orientação e não na instrução exclusiva ao espaço da sala de aula
[característica do modo de aprendizagem numa educação 3.0 apontada por Peicheva
and Milenkova (2017) onde o professor tem o papel de co-aprendiz (Oord & Corn,
2013)]; uma classe que tem dificuldade em adaptar-se à tecnologia e ao comportamento
dos estudantes 26. O professor aponta, em estado de indignação, a desadequação de
alguns conteúdos do currículo formal aos novos contextos de comunicação – “os miúdos
não sabem fazer um email, é uma vergonha! e andam os professores de português a
explicar como é que se escreve uma carta!” [Diretor da escola, 2020].
Apesar destas dificuldades o diretor não defende a existência de uma disciplina
dedicada à “educação para os media” porque considera que é da “responsabilidade de
toda a gente”, o que por si só é um problema – os professores têm dificuldade em
trabalhar em modo de projeto (“ a discussão do pedagógico era assim – “ah mas a minha
disciplina vai perder aqui 50 minutos” (…) nunca olhava para a formação integral dos
estudantes ” [Diretor da escola, 2020]). Tal como apontam os autores Loader, Vromen,
and Xenos (2014), o novo perfil de cidadão (“um jovem cidadão em rede”) estará mais
predisposto a trabalhar numa lógica de projeto, pelo que será fundamental que a escola

26

Por exemplo, o professor admite que não consegue compreender como é que os estudantes conseguem
ler livros no tablet – “Os miúdos dizem que a escola é uma seca, pois, é uma seca porque estão sentados,
estão com o livro…os miúdos já têm livros no tablet e eu não consigo ler no tablet. Mas percebo que eles
estão muito à minha frente, eles utilizam outras formas de ler e pesquisar que nós professores temos de
nos adaptar…” [Diretor da escola, 2020].
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trabalhe neste sentido, não só com os estudantes , mas também entre os docentes
(como citado em Campos et al., 2018, p. 492; Oliveira, 2005; Mendonça, 2018).
No que toca à educação para a cidadania digital, a conversa ficou apenas pelo
primeiro termo. Nota-se, aliás, que o primeiro desafio passa por trabalhar uma
educação para a cidadania que seja efetiva (quanto mais no espaço digital!). O professor
admite que existem programas “próprios para a cidadania”, tais como a Escola Segura e
a própria “estratégia do plano para a cidadania”. Ainda assim, isto é insuficiente – “dáse pouco tempo, dá-se pouco valor. Dá-se muitas limitações” [Direto da Escola, 2020].
Não há um trabalho “pensado” (nas palavras do diretor) e, por isso, projetos como o
“Comunica com energia” são vantajosos até pelo fortalecimento da relação escolacomunidade. Fica aqui anotado, mais uma vez, a importância de projetos exteriores que
visem, de alguma forma, preencher o gap existente no currículo formal em termos de
formação para os media (Costa et al., 2014).
A razão pela qual este trabalho é insuficiente prende-se também com os
comportamentos dos próprios estudantes:
A notícia, o conhecimento que ela trás, ao nível do dia a dia, é visto no Facebook, no
Instagram sobretudo e (…) há uma tendência das notícias falsas, em que eles acreditam
em tudo, porque eles não têm o cuidado de ler um jornal… [Diretor da escola, 2020].

Neste caso, o professor associa o exercício da cidadania a práticas como o
acompanhamento de informação noticiosa credível (no jornal ou na televisão). Apontase também a falta de capacidade de argumentação e de pesquisa nos comportamentos
destes estudantes 27.

27

““o que é que tu gostavas de fazer nas aulas?”, “ai, vamos fazer debate”. “está bem, vamos fazer um
debate…e sobre o quê?”, “pois…”. Eles não percebem que para fazer um debate ou para fazer uma
discussão, ora bem, têm que ler, tem que pesquisar, há aqui um trabalho de base.” [Diretor da escola,
2020].
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A verdade é que “a escola vive permanentemente num estado de crise (…)
sempre que existe um problema na sociedade, aposta-se numa disciplina nova na escola
(…) a escola não responde de forma imediata” [Diretor da escola, 2020]. A solução
passaria, por um lado, pela formação contínua dos docentes para esta “nova” realidade
comunicacional e, por outro lado, pela estabilidade política (“vem este governo…este,
por exemplo, trabalha muito a questão da inclusão e da cidadania. Vem um governo da
direita e isto acabou – o que interessa é uma lógica mais técnica (…)” [Diretor da escola,
2020]). Por fim, o professor considera que a escola (frisando a escola pública) não pode
perder a função de criar futuros cidadãos.
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Considerações finais
Na primeira fase da investigação, partimos de uma série de transformações
sociais que estão em curso para responder ao principal objetivo da investigação –
compreender o contexto social em que se articulam as novas formas de ativismo
ambiental, avançadas pelos mais jovens, em espaço digital. Vejamos, em resumo, as
principais alterações:
•

“o contexto social”: a reestruturação da economia e dos modos de produção,
impulsionados pela Globalização, alteraram os modos de vigência da família
e dos partidos políticos; uma sociedade pós-materialista, mais desconfiada
quanto às formas tradicionais de governação que visam uma procura de
correspondência aos deveres da nação; um estado-nação que se manifesta
num quadro híbrido entre o local/global, as ruas/o digital; uma “medicracia”
(Meyer & Hinchman, 2002, como citado em Cardoso, 2006) impulsionadora
de um novo quadro comunicacional.

•

“novas formas de ativismo ambiental”: a modificação do conceito de
cidadania; uma participação cívica mais intersubjetiva e desligada da
devoção ao Estado (relembramos, ainda, os conceitos de “actualizing citizen”
(Bennett et al., 2009)); maior procura de resposta aos problemas ambientais,
sociais e dos direitos humanos, orientados para o bem comum e para a
comunidade; a ascensão da WEB trouxe a possibilidade de levar a cidadania
para o ambiente virtual.

•

“alteração nas formas tradicionais de participação política”: o voto, a
militância, etc. estão em declínio entre os mais jovens; relembramos o
conceito de “jovem em rede” (Loader et al., 2014 como citado em Campos et
al., 2018) para ilustrar esta transformação.

•

“no espaço digital”: questionamos a efetividade dos canais de comunicação
online enquanto impulsionadores do ativismo (“couchtivism”, “like activism”
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e outros podem minar a ação coletiva pela precariedade do envolvimento);
o protesto é capaz de sobreviver enquanto for uma “tendência”; as redes
sociais podem ser importantes ferramentas de comunicação para aqueles já
politicamente envolvidos.
Na segunda fase, desenhamos um conjunto de propostas de intervenção para
responder ao desafio proposto pela EDP. Avaliamos e concebemos um upgrade do
“Comunica com Energia”, acrescentando uma componente de literacia digital e
mediática e um exercício de comunicação audiovisual. Assim, surgiu o “Comunica com
Energia pela Cidadania Ambiental”, um projeto que procurou ir ao encontro quer das
necessidades de um mercado de trabalho marcadamente tecnológico, quer de uma
sociedade civil virtual. Os resultados não foram apenas positivos para os alunos, como
também para a escola. Projetos como o que aqui apresentado preenchem o fosso
existente no currículo formal, fortalecem a relação escola-comunidade e permitem que
diferentes áreas disciplinares e profissionais interajam. Ficou clara a necessidade de
projetos coesos e em consonância com as necessidades futuras dos estudantes.
De seguida, passou-se para a confrontação da revisão teórica com os
depoimentos dos alunos do 9.º ano envolvidos no projeto-piloto. Pudemos confirmar a
gradual perda da relevância dos media ditos “tradicionais” no quotidiano dos jovens
(ainda que confiram alguma confiança à informação transmitida através da Televisão)
em prol de um acesso muito mais frequente à Internet. Verificamos, também, uma
crescente consciencialização face à segurança em contexto virtual e à avaliação da
credibilidade da informação com que se vão cruzando nas suas redes sociais, podendo
isto ser explicado pela desconfiança (ou baixa confiança) que assinalaram quanto à
Internet. Contudo, em termos de práticas cívicas, e considerando que a procura de
informação noticiosa é indicativo de cidadania (Brites, 2015), estes alunos são pouco
ativos – as notícias “caem” nos seus telemóveis, sem que estes as procurem – e práticas
tais como “seguir páginas de ativistas”, “partilhar notícias relevantes sobre a Sociedade
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nas redes sociais” e “assinar petição online” (apontadas com alguma frequência) podem
minar uma efetiva ação coletiva. Ainda assim, são práticas que vão ao encontro da
concetualização de que os mais jovens estão mais afastados das instituições tradicionais
de poder. Note-se que a confiança apontada pelos estudantes quanto ao Parlamento e
aos municípios é baixa. No que toca à definição de cidadania, notou-se um sentido de
comunidade e de participação “orientada para a procura do bem comum e da justiça”
(Reis, 2000, p. 117), assim com um entendimento de responsabilidade pessoal muito
marcado pelo “agir segundo as regras”. Em nenhum momento os alunos questionados
apontaram o voto ou os partidos políticos como instrumentos ou agentes de cidadania,
respetivamente.
Vimos que a juventude é uma grande consumidora de conteúdo digital
(nomeadamente em formato audiovisual) e está exposta às perspetivas e opiniões de
outros agentes, tais como influencers e youtubers, a quem conferem legitimidade.
Apesar do seu comportamento assíduo no acesso à Internet, os vetores da Participação
e da Criação no espaço digital ficam aquém. A sua participação está essencialmente
orientada para a sociabilidade (falar com os amigos em chats) e a criação de conteúdo
é escassa. Isto revela um constrangimento no caminho para uma cultura (mais)
participativa, sob o olhar de Jenkins, et al. (2016) e sintoma de um uso ilusório das
tecnologias digitais sob a perspetiva de Erstad and Amdam (2013).
Detetamos, com tudo isto, a necessidade de uma efetiva educação para os
media, através de uma literacia mediática e digital (e até transmediática) no espaço
escolar, por forma a impulsionar os “futuros cidadãos” a tomarem decisões conscientes
e terem um pensamento crítico e orientado para a ação. Ficou claro que as redes sociais
e outras plataformas online devem ser encaradas como ferramentas mobilizadoras em
prol do ativismo e da mobilização, não descartando a necessidade do contacto com as
instituições de poder político tradicionais que possuem ainda elevada credibilidade
dentro da sociedade civil.
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A resposta da escola foi crucial para confirmar as dificuldades que as
comunidades escolares têm em aplicar uma educação para os media e para a cidadania:
desde a própria escola enquanto instância socializadora permeável às mudanças
políticas e culturais que ocorrem à sua volta, até à condição atual dos professores e dos
estudantes. Por um lado, a classe docente está desmotivada e com dificuldades em
compreender e integrar as “novas” tecnologias enquanto ferramentas de trabalho e as
plataformas online como espaços de discussão e de cidadania, na sala de aula. Apontouse ainda a resistência dos professores em trabalharem numa lógica de projeto e
transdisciplinaridade, impedindo a promoção de novas maneiras de ensinar. Por outro
lado, falamos na dificuldade de integração de um espaço efetivo de formação de
competências cívicas na escola. Ainda assim, o Diretor entrevistado não defende a
existência de uma disciplina dedicada à “educação para os media” porque considera que
é da “responsabilidade de toda a gente”, o que por si só é um desafio.
As questões ambientais e os direitos humanos são uma preocupação para os
mais jovens, mas a falta de compreensão e pensamento crítico pode arrefecer qualquer
tipo de ação tomada por estes. Devemos sublinhar que foi notório, através das
comunicações dos alunos nas atividades do projeto-piloto, uma baixa noção das
implicações da crise climática (pela elevada esperança que a reciclagem seja a principal
solução) e uma baixa consciência global do seu potencial de mudança social (é frágil a
sua compreensão de que também são cidadãos globais e que as suas práticas
quotidianas têm impacto ao nível mundial, no curto prazo). Urge uma transmissão de
conhecimentos suficientemente realista que procure impactar estes jovens para as suas
ações num futuro próximo.
Apesar disto, há uma consciência sobre o importante papel da escola e da família
enquanto socializadores das suas práticas políticas e cívicas. A separação dos lixos e a
partilha de conteúdo de caráter sensibilizador nas suas redes sociais não são suficientes
para uma efetiva mudança de comportamentos. A escola deve ultrapassar as ações de
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sensibilização e incrementar uma educação orientada para a ação, através do
pensamento crítico sobre as questões sociais que estão associadas às alterações
climáticas.
Apontadas as principais recomendações, resta sublinhar que será realizado um
trabalho de avaliação do próprio manual e serão organizadas sessões de formação sobre
estas matérias, junto dos docentes, antes da aplicação deste. No trabalho de Costa et
al., (2014) é referida a falta de transparência para com os resultados dos vários
programas

implementados

em

Portugal, sendo

que

não

há

um

devido

acompanhamento, a médio e longo prazo, do impacte de cada um destes nos sujeitos
envolvidos. Sendo assim, esclarecemos que houve, da parte da EDP, um esforço para
divulgar os resultados do trabalho-piloto junto da escola e da academia.
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ANEXO 1 – Diversas conceções de Cultura mediática
Figura 11. Diversas conceções de “Media Culture”

Cultura
mediática:

Um tipo especial da cultura da sociedade da informação que medeia a sociedade e as
autoridades (o Estado) (Melamud, 2005);
Implica a habilidade de analisar e criticamente aceder à informação recebida pelos media
(Paranina, 2015);
Um mundo ainda em desenvolvimento para os indivíduos que são motivados por
necessidades e interesses não tanto biológicos, mas sociais (Kirillova, 2005);
Um complexo conjunto de ferramentas de comunicação que se foram desenvolvendo
durante a evolução histórica e cultural da humanidade. Sendo assim um fator de
socialização (Voinova, 2004);
Como um indicador de desenvolvimento individual (Fedorov, 2007);

Um ambiente social de comunicação que, por meio de troca, interage como vários
subsistemas da sociedade (Savchuk, 2001);

Nota: Conceções apresentadas por Ibragimova and Skobeleva (2018, pp. 90–91).

ANEXO 2 – Paradigmas da Literacia mediática
Figura 12. Paradigmas para compreender a Literacia Mediática

Abordagem de vacinação
•1850-1950
•Pressuposto: os media
influenciam de forma negativa
o sistema de cada indivíduo,
nomeadamante no quotidiano
das crianças;

Abordagem de
protecionismo
•1990
•Pressuposto: os indivíduos são
seres vulneráveis e passivos
em relação ao poder dos
efeitos dos media;

Abordagem crítica
•1985
•Pressuposto: literacia como
parte da responsabilidade dos
cidadãos e dos direitos
humanos;
•Questões: Quem beneficia?
Qual o contexto das
mensagens? Quem e como foi
criada? Diferentes
entendimentos? Quais pontos
de vista, ideologias, valores
implícitos?

Nota: Paradigmas de Alexander Federov (s.d.), como citado em Cansever-Arslan (2018, p. 48).
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ANEXO 3 – Formulário do inquérito aplicado às turmas piloto e controlo
(1.2)
De modo a trabalhar a informação a nível estatístico, pedimos que preenchas estes
campos abaixo.
3.º letra do primeiro nome da tua mãe____
1.º algarismo do número da tua porta___
3.º letra do primeiro nome do teu pai___

Usos e Competências mediáticas

1. Assinala os equipamentos de comunicação que tens à tua disposição:
□ Telemóvel de uso pessoal com acesso à Net.
□ Telemóvel de uso pessoal sem acesso à Net.
□ Computador portátil/fixo com acesso à Net.
□ Computador portátil/fixo sem acesso à Net.
□ Consola de jogos com acesso à Net.

2. Com que frequência acedes aos seguintes meios de comunicação no teu dia-a-dia?

Várias vezes Uma vez Duas a três Uma vez por Menos de
ao dia
por dia
vezes
por semana
uma vez
semana
por
semana
Internet
Televisão
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3. Assinala de 1 a 5 as tuas competências nas seguintes atividades. Sendo que 1 quer
dizer NÃO SEI FAZER/NUNCA FIZ e 5 quer dizer que JÁ FIZ E TENHO EXPERIÊNCIA EM
FAZER

1 2 3 4 5
Pensar com atenção a forma como mostro quem sou online;
Criar marcadores e guardar páginas web nos favoritos para que
possa encontrá-las mais tarde;
Organizar o meu trabalho, documentos, imagens e fotos no meu
computador ou áreas de arquivo na internet;
Assumir diferentes papéis quando jogo videojogos;
Contruir um website;
Partilhar o meu trabalho criativo online (por exemplo, memes,
vídeos, etc);
Compreender os termos e condições dos websites que utilizo antes
de clicar “Aceito”;
Criar jogos ou níveis num videojogo;
Proteger o meu computador e telemóvel com passwords seguras e
fortes;
Usar programas informáticos para criar, editar e partilhar fotos ou
vídeos;
Proteger os meus dados ao usar computadores públicos, nunca
aceitando guardar as minhas passwords e fazendo log out das
minhas contas;
Selecionar as palavras e símbolos que me dão os melhores
resultados quando faço pesquisas online;
Selecionar os resultados que são de confiança e mais úteis para mim,
quando faço pesquisas online;
4. Assinala, de acordo com a escala de concordância, a opção que melhor se aplica à
tua realidade:
Discordo
totalmente

Sou
capaz
reconhecer
mensagens

Discordo Não
concordo
nem
discordo

de
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Concordo Concordo
totalmente

irrelevantes e/ou
enganadoras
na
internet e não as
abrir;
Relaciono-me com
pessoas online para
aprender
coisas
novas;
Jogo videojogos em
equipa;
Partilho os meus
trabalhos e ideias
online para que os
outros possam ver e
dar a sua opinião;
Relaciono-me
online com pessoas
que gostam das
mesmas coisas que
eu;
Consigo reconhecer
se
determinada
informação
é
verdadeira e de
confiança;
4. Assinala SIM ou NÃO se no último ano fizeste alguma destas atividades:
Sim Não
Integrei uma associação de estudantes
Fiz voluntariado em causas sociais
Integrei uma Juventude partidária
Participei numa manifestação social sobre o Ambiente/Identidade de
Género/Violência Doméstica
Assinei uma petição online
Comecei a seguir páginas de ativistas nas redes sociais (Ex. Greta
Thunberg)
Partilhei conteúdo da minha autoria sobre manifestações sociais nas
redes sociais
Partilhei notícias relevantes sobre a Sociedade nas redes sociais
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5. Indica o teu grau de confiança nas seguintes instituições sociais, sendo que 1 significa
que NÃO CONFIAS DE TODO e 5 que CONFIAS PLENAMENTE
1

2

3

4

5

Família
Escola
Autoridade Local (municípios)
Polícia/Tribunais
Parlamento
Serviços de Saúde
Televisão
Internet

ANEXO 4 – Formulário do inquérito aplicado às turmas piloto e controlo
no pré-programa (1.1)
3.º letra do primeiro nome da tua mãe____
1.º algarismo do número da tua porta___
3.º letra do primeiro nome do teu pai___
Parte I – Dados Socioeconómicos
1. Idade________

2. Sexo:
□ Homem
□ Mulher

3. Relação de parentesco com o Encarregado de Educação (por exemplo, Mãe, Pai, Avó,
etc):
_________________________________________________________
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4. Situação profissional do Encarregado de educação:
□ Empregado
□ Desempregado
□ Outra – Qual? __________________________

5. Profissão do Encarregado de educação: ________________________________
6. Habilitações escolares do Encarregado de Educação:
□ Nunca estudou
□ Até ao 4º ano (1º ciclo)
□ Até ao 6º ano (2º ciclo)
□ Até ao 9ºano (3º ciclo)
□ Até ao 12º ano (Secundário)
□ Ensino Superior
□ Não Sei

7. Número de elementos do agregado familiar: _____________________________

8. Rendimento mensal líquido aproximado do agregado familiar:
□ Menos de 500€
□ Entre 501€ e 1000€
□ Entre 1001€ e 2000€
□ Entre 2001 e 4000€
□ Mais de 4001€
□ Não sei

Parte II – Confiança e eficácia de comunicação
9. Para cada uma das afirmações assinala a resposta que melhor corresponde à tua
realidade, sendo que 1 corresponde a NUNCA e 5 corresponde a SEMPRE
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Nunca Raramente Por
vezes
Consigo expressar as
minhas opiniões quando
outros colegas discordam
de mim
Consigo fazer amizades
com os meus colegas de
escola
Consigo ter uma conversa
com uma pessoa/grupo
que não conheço
Consigo trabalhar bem
com os meus colegas
Consigo dizer aos meus
colegas que estão a fazer
alguma coisa que não
gosto/não concordo
Consigo
contar
um
acontecimento a um
grupo de colegas
Consigo expressar um
problema
junto
de
pessoas que não conheço
Consigo evitar conflitos
com colegas
Consigo influenciar as
decisões que são tomadas
na minha escola
Consigo
expressar
livremente os meus
pontos de vista sobre os
assuntos importantes da
minha escola
Consigo promover o
trabalho de grupo com os
meus colegas
Sinto-me
capaz
de
envolver os parceiros da
comunidade
em
120

Frequentemente Sempre

colaborações
minha escola

com

a

Parte III – Relação com a empresa EDP

11 Com que frequência ouves falar da EDP?
□ Nunca
□ Raramente
□ Por vezes
□ Frequentemente
□ Muita frequência

12 Qual a tua opinião sobre a EDP?
□ Muito Negativa
□ Negativa
□ Indiferente
□ Positiva
□ Muito positiva
□ Não sei/Não respondo

13 Achas importante a EDP envolver-se em atividades com a comunidade?
□ Nada importante
□ Pouco importante
□ Indiferente
□ Importante
□ Muito importante
□ Não sei/Não respondo
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ANEXO 5 – Formulário do inquérito aplicado à turma-piloto no pósprograma (1.3)
3.º letra do primeiro nome da tua mãe____
1.º algarismo do número da tua porta___
3.º letra do primeiro nome do teu pai___

Parte I – Confiança e eficácia de comunicação

1. Para cada uma das afirmações assinala a resposta que melhor corresponde à tua
realidade, sendo que 1 corresponde a NUNCA e 5 corresponde a SEMPRE

Por
Nunca Raramente vezes
Consigo expressar as
minhas opiniões quando
outros colegas discordam
de mim;
Consigo fazer amizades
com os meus colegas de
escola;
Consigo ter uma conversa
com uma pessoa/grupo
que não conheço;
Consigo trabalhar bem
com os meus colegas;
Consigo dizer aos meus
colegas que estão a fazer
alguma coisa que não
gosto/não concordo;
Consigo
contar
um
acontecimento a um
grupo de colegas;
Consigo expressar um
problema
junto
de
pessoas que não conheço;
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Frequentemente Sempre

Consigo evitar conflitos
com colegas;
Consigo influenciar as
decisões que são tomadas
na minha escola;
Consigo
expressar
livremente os
meus
pontos de vista sobre os
assuntos importantes da
minha escola;
Consigo promover o
trabalho de grupo com os
meus colegas;
Sinto-me
capaz
de
envolver os parceiros da
comunidade
em
colaborações com a
minha escola.
Parte II – Satisfação com o Programa Comunica com Energia
2. Para cada uma das afirmações assinala a resposta que corresponde à tua opinião,
sendo que 1 corresponde a CONCORDO PLENAMENTE e 5 corresponde a DISCORDO
DE TODO

Concordo
Concordo Nem
Discordo Discordo
plenamente
concordo,
de todo
nem
discordo
A formação ocupou
muito do meu tempo
fora da escola;
Tive uma boa relação
com os formadores
presentes nas sessões;
Os
conteúdos
da
formação adequaram-se
às minhas necessidades;
Os
materiais
disponibilizados
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(Manual,
caderno,
esferográfica)
adequaram-se
às
minhas necessidades;
Compreendi todo o
conteúdo programático.

3. O teu feedback (lembra-te do método sandwish!):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Parte III – Relação com a empresa EDP

4. Com que frequência ouves falar da EDP?
□ Nunca
□ Raramente
□ Por vezes
□ Frequentemente
□ Muita frequência

5. Qual a tua opinião sobre a EDP?
□ Muito Negativa
□ Negativa
□ Indiferente
□ Positiva
□ Muito positiva
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□ Não sei/Não respondo

6. Achas importante a EDP envolver-se em atividades com a comunidade?
□ Nada importante
□ Pouco importante
□ Indiferente
□ Importante
□ Muito importante
□ Não sei/Não respondo

ANEXO 5a – Formulário do inquérito aplicado à turma-controlo no pósprograma (1.3)
3.º letra do primeiro nome da tua mãe____
1.º algarismo do número da tua porta___
3.º letra do primeiro nome do teu pai___

Parte I – Confiança e eficácia de comunicação

1. Para cada uma das afirmações assinala a resposta que melhor corresponde à tua
realidade, sendo que 1 corresponde a NUNCA e 5 corresponde a SEMPRE

Nunca Raramente Por
vezes
Consigo expressar as
minhas opiniões quando
outros colegas discordam
de mim;
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Frequentemente Sempre

Consigo fazer amizades
com os meus colegas de
escola;
Consigo ter uma conversa
com uma pessoa/grupo
que não conheço;
Consigo trabalhar bem
com os meus colegas;
Consigo dizer aos meus
colegas que estão a fazer
alguma coisa que não
gosto/não concordo;
Consigo
contar
um
acontecimento a um
grupo de colegas;
Consigo expressar um
problema
junto
de
pessoas que não conheço;
Consigo evitar conflitos
com colegas;
Consigo influenciar as
decisões que são tomadas
na minha escola;
Consigo
expressar
livremente os
meus
pontos de vista sobre os
assuntos importantes da
minha escola;
Consigo promover o
trabalho de grupo com os
meus colegas;
Sinto-me
capaz
de
envolver os parceiros da
comunidade
em
colaborações com a
minha escola.
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Parte II – Relação com a empresa EDP

2. Com que frequência ouves falar da EDP?
□ Nunca
□ Raramente
□ Por vezes
□ Frequentemente
□ Muita frequência

3. Qual a tua opinião sobre a EDP?
□ Muito Negativa
□ Negativa
□ Indiferente
□ Positiva
□ Muito positiva
□ Não sei/Não respondo

4. Achas importante a EDP envolver-se em atividades com a comunidade?
□ Nada importante
□ Pouco importante
□ Indiferente
□ Importante
□ Muito importante
□ Não sei/Não respondo
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ANEXO 6 – Formulário do inquérito aplicado aos(às) trabalhadores(as)voluntários(as) da EDP no pós-programa
Parte I – Dados sociodemográficos
1. Idade______
2. Sexo:
□ Homem
□ Mulher
3. Atividade profissional ______________________

Parte II – Participação no Programa Comunica com Energia
4. Em que escola foi voluntário? _________________________
5. Indique a principal razão pela qual decidiu participar no Programa
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Quantas

horas

do

seu

trabalho

dedicou

à

execução

do

programa?

____________________
7. Para cada uma das afirmações, assinale a opção que melhor corresponde à sua
realidade.
Concordo
totalmente

Concordo Nem
concordo,
nem
discordo

Houve, da parte da
EDP,
formação
suficiente para me
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Discordo Discordo
totalmente

integrar
neste
projeto;
O Programa exigiu
mais do meu tempo
de
trabalho,
relativamente àquilo
que tinha previsto;
O acompanhamento
por parte da EDP ao
longo
da
implementação do
programa
foi
suficiente;
Tive uma boa relação
com os estudantes
que participaram na
formação;
O acompanhamento
por parte da EDP
durante
a
implementação do
programa adequouse à exigência do
mesmo;
Considero ter tido
impacte
na
aprendizagem
dos
estudantes ;
Entrei neste projeto a
convite
da
EDP
Produção;
Considero que o
Programa
teve
impacte na formação
dos estudantes ;
Houve abertura por
parte da minha chefia
para participar neste
projeto;
Concordo que este
projeto seja a melhor
forma da empresa se
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relacionar com
comunidade;

7.1.

a

Comentários às afirmações anteriores:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Sugestões de melhoria do Programa:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Parte III – Envolvimento da EDP com a comunidade
9. Em que área de atuação deve haver envolvimento da EDP com o intuito de melhorar
a sua aproximação à comunidade?
□ Arte, cultura e património cultural
□ Modos de vida sustentáveis e inclusão social
□ Património natural e biodiversidade
□ Energia renovável e descarbonização
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ANEXO 7 – Formulário do inquérito aplicado à diretora de turma da
turma-piloto no pós-programa
Parte I - Perceção do professor face às competências de comunicação dos estudantes
1. Considerando o impacte do Programa Comunica com Energia, selecione a resposta
que melhor se adeque à turma 9ªG:
Piorou Manteve-se
igual

Melhorou

Iniciativa para participar na aula;
Postura nas apresentações orais;
Preparação das apresentações orais;
Poder de argumentação;
Relação entre colegas;
Respeito pela opinião dos colegas;
Capacidade de mobilizar os colegas para
trabalhar em grupo;

Parte II - Adequação do programa à turma
2. Considerando a adequação do programa à turma, selecione a resposta que melhor
se ajusta à turma 9ªG:
Totalment
e
adequado

Adequad
o

Nem
adequado,
nem
desadequad
o

Conteúdo
programático;
Duração
do
programa;
Materiais
disponibilizad
os
aos
estudantes ;
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Desadequad
o

Totalmente
desadequad
o

Interferência
nos horários
das aulas;

Parte III - Perceção do professor face à ação da EDP
3. Considerando as afirmações, assinale a resposta que melhor de adeque à sua
realidade.
Concordo
totalmente

Concordo Nem
concordo,
nem
discordo

Discordo Discordo
totalmente

Tenho
conhecimento da
totalidade
dos
programas
de
investimento social
da EDP;
Penso que todos os
programas
de
investimento social
se adequam à
comunidade;
Tive
uma
boa
relação com todos
os membros da
EDP, durante a
aplicação
do
programa;

Comentários ou Sugestões de melhoria:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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ANEXO 8 – Guião de entrevista aplicado aos estudantes da turma-piloto
Introdução:
Olá X, está tudo bem contigo? Podemos começar?
Antes de começarmos, queria-te só perguntar se autorizas que a entrevista seja gravada
– pedia-te que dissesses que sim, só para ficar registado. Relembro que a entrevista é
anónima e que o teu nome nunca será revelado. Pedia-te apenas que me dissesses a tua
idade.

Como tu sabes, e nós temos vindo a falar nas últimas sessões, hoje existem muitos
jovens que são ativistas pelo ambiente…e os seus comportamentos estão presentes
quer no espaço offline, físico, quer no espaço online, nas redes sociais…
Eu quero que penses nessas duas realidades – o online e o offline, para todas as
perguntas que eu te fizer…

1- Consideras que a tua própria escola seja uma ativista pelo ambiente? Porquê? O que
é que a escola faz?
2- Tens colegas na tua escola, ou amigos fora da escola, que são ativistas pelo
ambiente? O que é que eles fazem?
3- Não tendo amigos ativistas pelo ambiente, são ativistas por outras causas sociais?
O que é que eles fazem?
4- E tu? Consideras-te um ativista pelo ambiente? Porquê? O que é que fazes como
ativista?
5- Qual é o papel da tua família nisto tudo? Eles apoiam o que tu fazes? Também
defendem o Ambiente?
6- Não sendo ativista pelo ambiente, és ativista por uma outra causa social? Porquê?
O que é que tu fazes?
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7- O que é tu achas que estará por detrás daqueles ativistas que, tal como a Greta, por
exemplo, são ativistas pelo ambiente e que fazem manifestações nas redes sociais e
nas ruas? Terá a ver com os amigos deles, a família ou a escola?
8- O que é que tu achas que podemos fazer para sermos mais ativos em relação ao
Ambiente? Achas que é uma questão de incentivo? Ou uma questão de motivação?
9- Na sequência disto do ativismo, também temos ouvido falar sobre a cidadania. E o
que é para ti a cidadania? Como é que achas que podemos promover a cidadania no
espaço digital? e no offline?

1- Para além do ambiente, do ativismo, o que é que tu fazes mais no espaço digital independentemente da plataforma…? E quanto tempo é que tu passas nessas redes
sociais, tens noção?
2- E em relação às notícias…procuras notícias na Internet? Onde é que procuras? Quais
são os temas que mais procuras?
3- E como é que tu sabes se a informação é verdadeira e relevante? Como é que filtras?
Vais à origem?

Passando para outra questão…tu sabes que nos últimos anos temos visto a figura do
influencer pelas redes sociais, quer no Instagram, quer no Youtube…falam sobre
alimentação, maquilhagem, jogos, tecnologia…
1- …tu gostavas de ser um(a) influencer?
1.1-

[Independentemente de Sim ou Não] E porquê?

(caso sim, porquê ter esse papel? Qual é a relevância do influencer?)
(caso não, porquê? Eles(as) não são figuras relevantes?)
2. Os(as) influencers podem ser vistos como ativistas? Achas que os influencers podem
ter mais poder de apelar para estas questões do ambiente e outras questões sociais,
do que a família e na escola?
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Bem, queria-te ainda fazer uma pergunta sobre o próprio programa- o “comunica com
energia” …
1- O que é que mais gostaste? E o que é que menos gostaste? Foi útil para ti?
2- Achas que a turma também tem a tua opinião? Estavam motivados?
3- Achas que o programa alterou a forma como tu podes encarar o Ambiente? Pelo
menos, se o programa alterou a forma como tu comunicas sobre o Ambiente?

Tens mais alguma coisa a dizer…que aches que possa ser importante? Alguma coisa que
te esqueceste de dizer?

Muito obrigada por teres participado 😊
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ANEXO 9 – Guião de entrevista aplicado ao diretor da escola
Introdução:
Só para contextualizar…como o Professor sabe, eu estou a trabalhar com a EDP neste
projeto – “Comunica com Energia” e, em simultâneo, a recolher dados para a minha tese
que terá uma parte relacionada, por um lado, com os novos comportamentos juvenis
no espaço digital e, por outro lado, uma avaliação do programa que está a decorrer. O
objetivo desta entrevista é compreender o papel da escola nestas questões…
Mas antes de começarmos, gostaria de saber que o Professor autorizasse que a
entrevista seja gravada - pedia-lhe que dissesses que sim, só para que fique registado.
Vamos começar…

1- Que papel assume a escola na promoção de uma educação para os media e na
otimização de uma cidadania digital?
- Para além do “Comunica com energia”, há mais algum programa que esteja a decorrer
na escola, com estes objetivos – quer venha do exterior (como a EDP), quer seja
trabalhado internamente?
(caso haja programas…qual é a opinião em relação aos resultados dos mesmos…serão
eficazes?)
(caso não haja mais programas…quais serão os principais problemas/barreiras com a
aplicação destes programas?)

2- Há mais alguma coisa que o Professor queira dizer…que possa ser importante?

Muito obrigada por ter participado 😊
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ANEXO 10 – Guião de entrevista aplicado à diretora de turma da turmapiloto no pré-programa
Nome do entrevistado: ____________________________________________________
Data: __/__/__

Local: _________________________________________

Guião de entrevista

Conhecer os estudantes

Condições socioeconómicas
Competências pessoais e sociais no que respeita:
- Comunicação em sala de aula – iniciativa em participar, interromper para questionar,
postura nas apresentações orais, etc.
- Discurso – preparação do discurso, sustentar uma ideia, poder de argumentação, etc.
- Trabalho em grupo – não entrar em conflito, ouvir as opiniões dos outros, saber
mobilizar os colegas, etc.
Competências mediáticas e digitais no que respeita:
- Criação de media (ex.criar um website ou um jogo)
- Interação (mostrar-se online, interagir com outros)
- Gestão de informação (saber filtrar a informação)
- Participação cívica (ex. manifestações sociais, partilhar conteúdos próprios nas redes
sociais, etc)

137

Programa

Expectativas quanto à aplicação do programa “Comunica com Energia” no que respeita:
- Apresentação do programa por parte da empresa
- Feedback do ano anterior ou de outros professores

ANEXO 11 – Grelha de observação aplicada na turma do programa-base
Local
Data
Duração
Início:
Descrição
do
espaço
Nº de pessoas
Estudantes
Profissionais
Observador

Fim:

Formadores
Professores

Localização
Posicionamento

Categorias
Materiais usados
Atividades desenvolvidas
Atores Sociais
Estudantes
Professores
Formadores

Registo

Interações

Relação entre
Formador e
turma
Relação entre
Professor e
turma

Apresentação teórica do manual EDP
Modos de estar
Modos de estar
Modos de estar
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o
a
o
a

Relação entre os
estudantes
Eficácia da aplicação
programa
Conclusões/Notas
complementares

do

ANEXO 12 – Diferença de pontuações entre pré-programa e pósprograma
Tabela 8. Diferença de pontuações entre pré-programa e pós programa nas turmas-piloto e
turma-controlo
Turmapiloto
(N)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Préprograma
3,4
3,3
4,3
3,3
3,9
4,0
3,0
3,8
2,6
4,0
2,9
3,8
4,3
4,0
4,2
2,9
3,5
2,9

Pósprograma
3,8
3,8
4,2
4,4
3,9
3,9
3,9
4,1
4,0
4,0
3,2
4,0
3,9
3,9
4,0
2,8
4,2
3,9

Diferença

0,3

0,5

-0,2

1,1
=
0,0

-0,1

0,9

0,3

1,4
=
0,0

0,3

0,3

-0,3

-0,1

-0,2

-0,2

0,7

1,0

Turmacontrolo
(N)
1
2
3
4
5
6
7
8
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Préprograma
4,1
2,9
3,0
3,3
3,9
4,1
5,0
3,4

Pós
programa
4,8
2,8
3,3
3,2
4,9
5,0
5,0
4,3

Diferença

0,7

-0,1

0,3

-0,1

1,0

0,9
=
0,0

0,8

ANEXO 13 – Árvore de conceitos-chave sobre Cidadania Ambiental
Figura 13. Fotografia da árvore de conceitos-chave sobre Cidadania Ambiental contruída no
projeto-piloto
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ANEXO 14 – Ficha orientadora para elaboração dos discursos

Informação sobre o discurso
Duração do discurso ________________________________________________
Escolha do tema ___________________________________________________
Temas chave:
- Ambiente
- Alterações climáticas
- Consumo sustentável
- Cidadania
- Reciclagem
- Direitos Humanos

Dicas:
- tema de conversa com amigos que tiveste recentemente;
- algum artigo/notícia que leste;
- a tua experiência numa determinada área;
- algum hobby que queiras partilhar;
- sugestão de melhoria sobre alguma coisa;
- não escolhas um tema muito geral, pois podes-te perder na organização e no tempo do discurso.

Público-alvo _______________________________________________________
Para quem é que vais falar? Reflete sobre os seus interesses, a utilização de termos técnicos, o uso do humor, etc.

O teu discurso
Sugestão: 120 palavras/1 minuto
Opta por palavras ou ideias chave: um dado estatístico relevante, um termo técnico, o nome de um conceito ou uma
expressão que não te podes mesmo esquecer. Podes levar esta página e pousá-la à tua frente ou levares na mão.

Introdução
•

_______________________________________________________

•

_______________________________________________________

•

_______________________________________________________

•

_______________________________________________________

Serve para captar a atenção e
curiosidade da audiência;
- pode ser uma frase interessante
ou uma pergunta;
- deve incluir a identificação do
tema e do objetivo do discurso.

Desenvolvimento
•

_______________________________________________________

•

_______________________________________________________

•

_______________________________________________________

•

_______________________________________________________

•

_______________________________________________________

•

_______________________________________________________

•

_______________________________________________________

Serve para apoiar a ideia que
queres transmitir com o tema
que escolheste;
- escolhe 2 ou 3 ideias
fundamentais, em função do
tempo;
- aqui deves explicar a tua
introdução;
- junta as ideias de forma lógica,
para conduzir a audiência para a
conclusão;
- usa transições adequadas
(“seguidamente”, “por outro
lado”).

Conclusão
•

_______________________________________________________

•

_______________________________________________________

•

_______________________________________________________

•

_______________________________________________________
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Serve para reforçar a ideia que
queres transmitir;
- apela à ação, no caso de um
discurso que queira motivar ou
influenciar o público;
- faz um resumo de toda a
apresentação, no caso de um
discurso informativo.

ANEXO 15 – Exemplo de publicação para avaliação da credibilidade
Figura 14. Exemplo de publicação para avaliação da credibilidade utilizado no projeto-piloto
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ANEXO 16 – Ficha de classificação e avaliação dos conteúdos
Ficha de classificação e avaliação dos conteúdos (exemplo 1)
Identificação e classificação do conteúdo
Ligação

https://www.facebook.com/search/top/?q=O%20inferno%20desceu%20a%20terra.%20I
magem%20surpreendente%20da%20Austr%C3%A1lia.&epa=SEARCH_BOX

Fonte
Tipo de conteúdo
Fundamentação
Exemplos

Lista de questões para avaliar a credibilidade do conteúdo
O(s) autor(es) estão identificados?
Quais as credenciais dos autor(es)? (formação, experiência, etc.)
Qual o objetivo da publicação?
É possível identificar quem patrocina o site/publicação?
O conteúdo está datado?
É recente ou foi atualizado recentemente?
O conteúdo está bem redigido (sem erros ortográficos e de construção frásica)?
As fontes do conteúdo estão identificadas, através de citações ou hiperligações?
São apresentadas ideias novas?
É possível corroborar aquilo que é apresentado através de outras fontes?
Se for um site, considera estas questões adicionais:
Está bem organizado (por exemplo, em blocos temáticos)?
Os conteúdos publicados estão datados? Foi atualizado recentemente?
Os autores são identificados?
As hiperligações estão ativas?
Inclui um mapa do site?
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Resposta

É possível pesquisar?
Inclui contactos? É possível contactar os responsáveis?
Grelhas de apoio ao preenchimento
Classificação de fontes/ conteúdos
Tipos

Objetivos

Indicadores

Exemplos

Informação

informar

Uso de linguagem neutral, apresentação de
factos

Notícias, relatórios,
artigos científicos

Opinião

Argumentar,
defender um
ponto de vista

Podem ser usados factos mas de forma
Artigos de opinião,
menos neutral; é possível identificar juízos de manifestos políticos
valor

Infotainment

Entreter

Podem ser usados factos, mas sem a
preocupação de informar

Marketing

Convencer

Sempre que há uma competição pela nossa Todo o tipo de anúncios
atenção, apoio ou investimento

Propaganda

Manipular

A informação, não sendo falsa, é distorcida, Alguns discursos políticos
sendo usada para nos manipular; quando o
conteúdo parece ter sido preparado para nos
assustar ou indignar

Fake news e
fraudes

Desinformar,
ludibriar

A informação é falsa, sendo usada para nos
enganar, quer com o objetivo do lucro, quer
da manipulação política

Programas de humor,
cartoons

Conteúdos falsos com
origem em fontes com
agendas políticas ou
comerciais

Avaliação da credibilidade das fontes / conteúdos

Critérios

Exemplos de indicadores

Autoria

O autor está
identificado?

Quais as suas credenciais?

Qual o grau de intervenção de quem
assina? (editor, jornalista, investigador)

Atualidade

Está datado?

Foi atualizado
recentemente?

Se tiver hiperligações elas estão ativas?

Redação

Contém erros
ortográficos?

A construção gráfica é
correta?

O vocabulário é rico ou rudimentar?

Originalidade

Identifica as fontes?

Apresenta uma perspetiva

Reformula com o seu próprio
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Originalidade
-

Identifica as fontes?
-

Apresenta uma perspetiva
pessoal?

Reformula com o seu próprio
vocabulário?

Corroboração

Menciona outras
fontes?

Faz citações?

Inclui bibliografia? As hiperligações
remetem para conteúdos fiáveis?

Estrutura (se
for um site)

É possível
pesquisar?

Está organizado em blocos
temáticos?

É possível contactar os seus autores?
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ANEXO 17 – Formulário para realização do guião
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(desenvolvimento)

(conclusão)
Ficha técnica
(nomes dos autores do trabalho; créditos
de possíveis imagens utilizadas e da
música – se aplicável)
…
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ANEXO 18 – Árvore de conceitos-chave sobre as fases de produção
audiovisual
Figura 15. Fotografia da árvore de conceitos-chave sobre as fases de produção audiovisual
construída no projeto-piloto
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ANEXO 19 – Estratégia de comunicação
Figura 16. Elementos a considerar na estratégia de comunicação

Nota: elaboração por parte da equipa da FLUP.
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