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PROJETOS E PARCEIROS

O projeto «Prosoa Rural — Promovendo a consciência social na área rural (2018-2-ES02KA205-011523)» tem por objetivo desenvolver materiais que apoiem os educadores nos
centros de formação rurais para poderem transmitir estes valores aos jovens. Os materiais
serão baseados numa metodologia focada na promoção da participação ativa e do
empreendedorismo social relacionado com a preservação das tradições e património culturais
aos níveis local, regional, nacional e europeu. O projeto é financiado pela Agência Nacional
Espanhola no âmbito do projeto Erasmus Plus da UE. O projeto conta com a seguinte parceria:

_____________________________________________________________________________________

Acción Laboral
http://www.accionlaboral.com

________________________________________________________________
_____________________

IED
http://ied.eu/

________________________________________________________________
_____________________

INOVA+
http://www.inova.business
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_____________________________________________________________________________________

Futuro Digitale
https://futurodigitale.org

________________________________________________________________
_____________________

Organização Internacional do Trabalho
http://www.ilabour.eu

________________________________________________________________
_____________________

Duração do projeto: dezembro 2018 —julho 2020

Saiba mais sobre o projeto em:
Website: http://www.prosoarural.ilabour.eu
Facebook: https://www.facebook.com/prosoaruralproject
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1 — O QUE É A PARTICIPAÇÃO ATIVA?

A resposta a esta questão depende efetivamente do contexto em que é colocada. Para um
aluno, por exemplo, a participação ativa pode ser estar relacionada com os materiais das aulas
de modo a promover a síntese de ideias e conceitos. Para um paciente, por outro lado, pode
significar assumir uma posição integral em relação ao seu tratamento, cooperando com os
prestadores de cuidados de saúde para conseguir os melhores cuidados possíveis e não um
simples «tratamento». Em qualquer contexto, a participação ativa significa fazer algo em vez de
esperar que façam algo por si. A participação ativa melhora os resultados das aprendizagens na
sala de aula, uma vez que os alunos sustentam e defendem a sua própria experiência educativa,
o que pode ajudar os alunos, especialmente os que se encontram em risco, a tirar o máximo
partido do ensino. Também melhora os resultados de tratamentos ao motivar e capacitar
pacientes a tomarem decisões e a sentirem-se no controlo da situação. No local de trabalho,
aumenta a produtividade e levanta o moral.
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A participação ativa é uma abordagem que permite que os indivíduos se incluam nos cuidados
que lhes são prestados e que tenham uma palavra a dizer sobre a forma como vivem, a qual é
importante para eles. Também pode ser descrita como a participação direta dos alunos do
processo de aprendizagem. De um modo geral, significa assumir responsabilidade pelo seu
próprio estado, seja ele qual for, e não deixar que o mesmo seja relegado para segundo plano.

1.1 BENEFÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO ATIVA
A participação ativa pode oferecer muitos benefícios aos jovens, como:
 maior independência,
 maior autoestima, autoconfiança e autoconhecimento,
 melhor bem-estar geral,
 abre mais oportunidades para atividades, contacto social e construção de
relacionamentos,
 mais oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento,
 melhores relacionamentos entre o indivíduo e os seus prestadores de cuidados,
 maior atividade física e saúde geral,
 menor probabilidade de sofrer abusos,
 menor vulnerabilidade.
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EXERCÍCIOS

1.2.1 OPINIÃO CONFRONTANTE
Apresentação do exercício:
Esta técnica de trabalho de grupo permite-nos analisar realidades sociais divergentes, onde são dados dois ou mais
pontos de vista opostos ou confrontantes. Ensina as competências e estratégias básicas do debate e discussão
argumentativa em público, estimulando a compreensão e a tolerância e permitindo ultrapassar preconceitos.
Iniciar o exercício!

1.2.2 PERDIDO NA LUA
Apresentação do exercício:
Esta dinâmica é muito eficaz para fomentar a participação e o trabalho de equipa entre os participantes. A sua
nave despenhou-se na lua…
Iniciar o exercício!

1.2.3 PHILIP 66
Apresentação do exercício:
Método de debate em pequenos grupos. Consiste em dividir um grande grupo em subgrupos de seis pessoas que
interagem durante seis minutos. Com a utilização desta técnica pretende-se:
— permitir ou promover a contribuição de todos os membros do grupo, independentemente da dimensão do
mesmo,
— conhecer as opiniões de todos os participantes num curto espaço de tempo e perceber a disposição geral de um
grupo,
— tomar decisões, obter informações ou conhecer opiniões de muitas pessoas sobre um assunto ou problema
específico,
— reforçar práticas democráticas num grupo grande,
— descobrir quais são os interesses, opiniões, desejos, problemas ou sugestões de um grupo com estas
características num curto espaço de tempo,
— aumentar a comunicação e a interação entre os membros de um grupo.
Iniciar o exercício!
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1.2.4 O GRUPO NOMINAL
Apresentação do exercício:
O «Grupo nominal» é uma dinâmica que tem em vista obter informações ou conhecer os pontos de vista ou ideias
dos alunos sobre uma questão ou problema específico, de forma estruturada, de modo a facilitar a participação
dos mais introvertidos e evitar o destaque dos mais extrovertidos. Trata-se de uma técnica especialmente útil nos
momentos em que uma turma tiver de tomar decisões consensuais sobre questões relacionadas com normas,
disciplinas, atividades de grupo, entre outros.
Iniciar o exercício!

1.2.5 QUAL É A SUA POSIÇÃO?
Apresentação do exercício:
Esta é uma dinâmica que promove a participação, a reflexão pessoal e o debate em grupo em relação à
participação e ao processo de tomada de decisões políticas.
Iniciar o exercício!
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2 — PARTICIPAÇÃO ATIVA NO ENSINO

O aluno pode participar ativamente nas aulas ao colocar questões, ao fazer comparações, ao
investigar e ao tirar conclusões. Este principio destaca a importância do «aprender ao
fazer/viver» e afirma que o aluno irá aprender melhor se estiver integrado num ambiente
eficaz. De acordo com uma investigação realizada, considerando o mesmo intervalo de tempo,
as pessoas lembram-se de 10 % do leem, 20 % do que ouvem, 30 % do que veem, 50 % do que
veem e ouvem, 70 % do que dizem e escrevem e 90 % do que fazem. Isto mostra mais uma vez
que a participação pessoal dos alunos, em termos de aplicação, aumenta grandemente a
eficácia e a persistência da aprendizagem. Exemplo: um professor de educação física ensina as
regras do andebol aos seus alunos, permitindo-lhes fazer demonstrações do desporto de
acordo com o principio da atividade. O ensino nas zonas rurais é muito importante. O ponto
principal do desenvolvimento da consciência social e da estimulação as zonas rurais é garantir
uma participação ativa no ensino. Uma participação eficaz no ensino cria as bases do
desenvolvimento e da socialização. De um modo particular, os jovens instruídos com
oportunidades limitadas são trazidos para a sociedade através de um sistema educativo ativo.
Neste sentido, nas zonas rurais, a participação dos jovens no ensino é muito importante. Por
exemplo, no ensino interativo, os alunos podem analisar oportunidades existentes nas cidades.
Como resultado, poderão tentar transpor essas oportunidades para as zonas rurais. Os jovens
instruídos em zonas rurais lideram o aumento das oportunidades de emprego. Numa sociedade
consciente e instruída, as oportunidades agrícolas também são desenvolvidas.
A consciência social relativa à agricultura aumenta a produção e a interação entre grupos
diferentes. Assim, eliminam-se injustiças sociais e fomenta-se a harmonia cultural.

2.1. O QUE É A PARTICIPAÇÃO ATIVA NA SALA DE AULA?
Quer se trate de uma aula com 300 alunos ou de um seminário com 15 alunos, um dos
objetivos principais da aula deverá ser envolver ativamente os alunos com a matéria
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apresentada. Os alunos aprendem melhor quando participam no processo de aprendizagem,
seja através do debate, prática, revisão ou aplicação (Grunert, 1997). Isto contrasta claramente
com os estilos de ensino tradicionais, onde se espera que os alunos estejam sentados durante
horas a ouvir e, teoricamente, a absorver a informação apresentada pelo professor.

É importante integrar estratégias de escuta ativa em todas as componentes do seu curso. Por
exemplo, incentivar pequenos debates entre colegas durante as aulas (isto é, fomentar o
pensamento partilhado entre pares), adicionar ao programa curricular projetos de investigação
baseados em problemas ou casos específicos e conceder tempo para a realização de exercícios
de análise crítica em pequenos grupos durante as aulas são excelentes formas de envolver
ativamente os alunos na aprendizagem.
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2.2 DE QUE FORMA É QUE A APRENDIZAGEM ATIVA AJUDA OS ALUNOS?
Benefícios da aprendizagem ativa
Desenvolvimento de capacidades colaborativas
A colaboração é o pilar da maioria das abordagens da aprendizagem ativa. Em locais de
trabalho muito orientados para as equipas, os alunos cujas únicas experiências tenham sido a
escrita de dissertações e a realização de exames estarão em desvantagem. Ao trabalhar em
conjunto em grupos de discussão, os alunos desenvolvem as capacidades de que precisarão
para colaborar na força de trabalho.
 Incentiva a tomada de riscos
Os alunos poderão, inicialmente, resistir à passagem para a aprendizagem ativa — a
verdade é que é mais fácil ficar sentado na sala de aula e tomar notas (ou sonhar
acordado) até que o professor acabe de falar. A aprendizagem ativa tira os alunos da
sua zona de conforto criando um ambiente que incentiva a tomada de riscos. À medida
que se sentem mais confortáveis em partilhar os seus pensamentos, em defender as
suas conclusões e a construir as ideias de uns e outros, ganharão autoconfiança e
autocontrolo.
 Requer preparação por parte dos alunos
Pense na sua época de estudante universitário. Provavelmente, havia cursos que não
precisavam de muito esforço diário, para além de, simplesmente, não faltar às aulas.
Podia sentir-se cansado ou pouco interessado e o professor nem reparava,
especialmente, se se sentasse nos lugares mais ao fundo da sala. No entanto, numa sala
de aula de aprendizagem ativa, ninguém é invisível. É possível saber imediatamente
quando os alunos não tiraram tempo para se prepararem, pelo que existe uma maior
motivação para estar presente de corpo e mente.
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 Aumenta o envolvimento
Os alunos que aprendem ativamente estão ativamente envolvidos. Seja ao resolver ou
debater um problema ou a investigar um conceito, os alunos estão a processar ideias e a
aprofundar conhecimentos, caso seja isso que pretendam.
 Aumenta a retenção
De acordo com o «Cone da experiência» de Dale, os alunos recordam apenas de cerca
de 10 % do que leram, de 20 % do que ouviram, mas de cerca de 90 % do que fizeram.
As sala de aulas de aprendizagem ativa são, claro está, mais ativas. Os alunos aplicam
regularmente as suas ideias, trabalham em projetos colaborativos ou utilizam
abordagens como o pensamento concetivo ou o processo ágil para consolidar a sua
aprendizagem.
 Fomenta a resolução de problemas reais
A capacidade de resolver problemas complexos foi referida pelo Fórum Económico
Mundial como a capacidade mais importante para futuros empregos. Os alunos de salas
de aula de aprendizagem ativa compreendem que ninguém tem todas as respostas, pelo
que lhes cabe a eles encontrá-las.

EXERCÍCIOS
2.3.1 CRIAR UMA NOVA QUINTA
Apresentação do exercício:
Como vimos no capítulo sobre a agricultura, a criação de animais e o artesanato implicam cada vez mais pessoas
no desenvolvimento das áreas rurais. Podemos considerá-los como o trabalho do futuro.
Iniciar o exercício!

2.3.2 TRABALHOS TRADICIONAIS A REALIZAR
Apresentação do exercício:
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O modelo é, talvez, o melhor exemplo da reavaliação e repovoamento de aldeias abandonadas, prova de que com
um bom projeto é possível alcançar excelentes resultados.
Iniciar o exercício!

2.3.3 MELHORAR A SUA CIDADE
Apresentação do exercício:
As associações desempenham atividades de promoção dos centros históricos e culturais dos países mais
pequenos, trazendo cada vez mais pessoas para visitar estas áreas abandonadas e promovendo a reavaliação.
Iniciar o exercício!

2.3.4 CANTO CONJUNTO TRADICIONAL
Apresentação do exercício:
Este tipo de associações são um ponto de referência para a promoção de centros rurais através de tradições, sejam
elas danças, música, cantos ou artesanato. Todos os anos, milhares de pessoas visitam estes locais apenas para
participar nestas atividades.
Iniciar o exercício!

2.3.5 DANÇA CONJUNTA TRADICIONAL
Apresentação do exercício:
É o que fazem outros tipos de associações para promoverem os centros rurais através de tradições, sejam elas
danças, música, cantos ou artesanato. Todos os anos, milhares de pessoas visitam estes locais apenas para
participar nestas atividades.
Iniciar o exercício!

Página | 13

3 — PARTICIPAÇÃO ATIVA NA POLÍTICA/TOMADA DE DECISÕES

3.1. DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS NA TOMADA DE DECISÕES
As Nações Unidas desempenharam um papel fundamental nos estudos dos jovens. Na
Declaração da Cimeira da Terra do Rio de Janeiro, em 1992, decidiu-se manter a juventude na
frente dos mecanismos e processos participativos. Nesta declaração, a juventude foi declarada
como sendo um dos principais elementos no quadro do desenvolvimento de políticas
pluralistas e participativas das implementações democráticas. Assim, os elementos
relacionados com as condições de vida dos jovens foram assentes em documentos nacionais e
internacionais.

3.2. A FUNÇÃO DOS GOVERNOS LOCAIS NA PARTICIPAÇÃO DA JUVENTUDE
Para desenvolver o potencial dos jovens e para os preparar para desempenharem um papel de
responsabilidade no desenvolvimento de acordos, a cooperação com governos locais,
especialmente com o setor privado, organizações não governamentais e administrações ao
nível dos bairros sempre foi muito importante. O Plano de Implementação de Joanesburgo das
Nações Unidas sublinha que é necessário promover a participação dos jovens e de conselhos de
juventude em todos os pogramas e atividades para alcançar um desenvolvimento sustentável.
Os jovens têm o direito de influenciar decisões. Esta é uma decisão comum aceite nos
documentos sobre a juventude e a sua participação. Neste contexto, espera-se que a
participação ativa dos jovens seja assegurada a partir do nível local, de modo a criar um
ambiente mais democrático. Devem ser desenvolvidas ferramentas que garantam que assim é.
Para concluir, no final do século XX, aceitou-se claramente que os jovens ganharam importância
enquanto atores sociais e que têm o direito de compreender que questões lhes dizem respeito.
Igualmente, aceitou-se a sua participação nos processos de tomada de decisões e respetiva
implementação e, também, no incentivo do seu trabalho com vista à mudança social. Na
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prática, este assunto tem sido alvo de debate público em muitos países e continuam a ser feitos
esforços para transformar os debates em politicas estatais.

EXERCÍCIOS
3.3.1 EXERCÍCIO DE AQUECIMENTO
Apresentação do exercício:
O objetivo deste exercício é apenas identificar o perfil.
Iniciar o exercício!

3.3.2 COMO TOMAR A MELHOR DECISÃO
Apresentação do exercício:
Esta é uma atividade de resolução de problemas que permite aos participantes tomarem as melhores decisões.
Iniciar o exercício!
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3.3.3 ENCENAÇÃO E SIMULAÇÃO PARA CIDADÃOS ATIVOS
Apresentação do exercício:
Este é um exercício criativo e de pensamento concetivo, que permite aos participantes criarem e apresentarem um
plano de ação sobre como lidariam com um problema social.
Iniciar o exercício!

3.3.4 DESIGN SILENCIOSO
Apresentação do exercício:
O objetivo deste exercício é destacar a importância da comunicação não verbal ao trabalhar em equipa. As equipas
devem conceber um produto específico sem qualquer comunicação verbal.
Iniciar o exercício!

3.3.5 EXPLORAR A SUA CIDADE E TRADIÇÕES
Apresentação do exercício:
Esta atividade ajudará os participantes a explorarem a sua cidade e a descobrirem atividades nas quais podem
participar.
Iniciar o exercício!
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4 — PARTICIPAÇÃO ATIVA NA VIDA SOCIAL

4.1. A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Os humanos são seres sociais e o nível de vida social de uma pessoa é uma das principais
influências na saúde mental e física. Sem relacionamentos positivos e duradouros, o corpo e a
mente podem desmoronar-se. No início da sua vida os indivíduos dependem da qualidade das
suas relações com os seus principais prestadores de cuidados. A natureza dessa relação
normalmente influencia todas as outras relações na vida dessa pessoa, ou seja, é desenvolvido
um tipo de vínculo que influencia todos os restantes relacionamentos pessoais e profissionais.
A sobrevivência do ser humano enquanto espécie depende, do mesmo modo, da capacidade de
viver em sociedade. A maior parte da história humana foi vivida em pequenos grupos onde os
seres humanos dependiam uns dos outros para sobreviver e as evidências sugerem que esta é a
condição à qual os seres humanos estão mais adaptados. Adicionalmente, a tecnologia mudou
a forma como as pessoas interagem umas com as outras na sua vida diária, mas não afetou a
necessidade básica de criar relações de apoio com outras pessoas e de sentir que fazem parte
de uma comunidade. Assim, é muito importante que os indivíduos tenham uma vida social ativa
nas zonas rurais, onde a população pode ser pequena ou limitada.
Como resultado do desenvolvimento tecnológico, do aumento de oportunidades de ensino e da
comunicação online, os jovens podem ter mais oportunidades de socialização do que nunca. É
muito importante socializar com pessoas diferentes para evitar atitudes radicais conservativas
em localidades pequenas onde todos se conhecem. Por exemplo, nas vilas ou aldeias, a maioria
da população pode estar afastada das oportunidades da cidade. No entanto, socializar e criar
consciência social não se resume apenas a ter mais oportunidades disponíveis numa cidade
maior. Falar com pessoas de culturas diferentes significa conhecê-las e contruir boas relações
para comunicar eficazmente. Assim, podemos concluir que a socialização dos jovens lhes
permite ter abertura de espírito, serem tolerantes e desenvolver espírito de partilha. Uma
região com grandes níveis de participação social pode aumentar a sua capacidade de
desenvolvimento de valores fortes, de ocorrência de trocas culturais e de cooperação.
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4.2. AS CONSEQUÊNCIAS DA EXCLUSÃO SOCIAL
No entanto, o facto de as pessoas não sentirem que participam ativamente nas suas
comunidades ou que não contribuem para a vida social das suas regiões locais, pode dar lugar à
exclusão social. De acordo com o Conselho da Europa (2019), a exclusão social é um estado de
isolamento que causa um rompimento profundo das relações sociais naturais entre o indivíduo
e a sociedade.

4.3. A FUNÇÃO DOS GOVERNOS E ORGANIZAÇÕES NO AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Os governos locais, organizações não governamentais e os trabalhadores jovens desempenham
um papel fundamental na promoção da inclusão social e das perspetivas de trocas culturais e
de socialização entre os jovens. É fundamental que os jovens possam estabelecer relações uns
com os outros, não apenas por bem da sua saúde física e mental, mas também para incentivar
o desenvolvimento futuro da região: a participação social constrói relações e cria
oportunidades de desenvolvimento futuro. Uma forma de facilitar a participação social é
através da organização de projetos ou atividades locais que permitem aos jovens socializar uns
com os outros.

Por exemplo, a Comissão Europeia implementou vários projetos com

importância social nas áreas rurais, os quais têm por objetivo ajudar a juventude local a
capacitar-se a ela mesma e a estabelecer relações com pessoas de outras culturas. Os projetos
internacionais direcionados à juventude e à partilha intercultural podem ser uma forma de os
jovens nas áreas rurais experimentarem e descobrirem outras culturas fora das suas
comunidades (Salto Youth, 2010).

EXERCÍCIOS
4.4.1 TRABALHO DE MARKETING EM EQUIPA
Apresentação do exercício:
A primeira ideia a destacar para ser um pioneiro na expansão das empresas sociais é a aplicação de um marketing
correto. A utilização de técnicas de marketing adequadas permite que as empresas alcancem consumidores ao
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nível desejado pelo produtor e desempenham um papel fundamental no seu direcionamento. Técnicas de
marketing a utilizar:
Marketing transacional, WOM (boca-a-boca), marketing viral, marketing de conteúdo e marketing direto.
Iniciar o exercício!

4.4.2 ESTAÇÃO
Apresentação do exercício:
Este método ensina todos os participantes em cada etapa (em cada estação) a apresentar o que já realizaram ao
grupo anterior para que este último possa concluir o trabalho pendente.
Este método será utilizado pelos jovens em relação ao assunto «Empreendedorismo social pelo marketing» a
planear. Com base nesta informação, iremos realizar o exercício «Estação».
Toda a equipa é dividida em três, quatro ou cinco estações. Estas estações podem incluir estudos de caso, escrita
de variáveis de causa e efeito, escrita de slogans, preparação de cartazes, escrita de poemas e histórias.
Determinam-se os participantes de cada estação. Todos os participantes assumem as suas posições. Cada grupo é
designado como observador ou supervisor da estação (o professor pode fazer esta atribuição). O líder orienta o
grupo e recolhe os produtos quando o trabalho estiver concluído.
Os grupos são divididos em estações. Cada grupo tem 10 minutos para estar em cada estação. No final do tempo,
o grupo muda de estação.
Todos os grupos têm de trabalhar em todas as estações. Com a chegada de um novo grupo, a estação dá por
terminado o trabalho do grupo anterior. No final do tempo, os trabalhos de todos os grupos são recolhidos. Os
trabalhos são apresentados. Os poemas e as histórias são lidos e os cartazes são afixados.
Iniciar o exercício!

4.4.3 CARTAS CORRESPONDENTES
Apresentação do exercício:
Esta é uma atividade que compreende as definições de alguns termos que serão utilizados no âmbito do projeto.
Desde a sua finalidade geral à definição dos termos específicos utilizados, como valores culturais, espírito
empreendedor, empresa social e marketing, esta é uma atividade que ajuda a interiorizar conceitos importantes.
Iniciar o exercício!
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4.4.4

DOCUMENTÁRIOS SOBRE EMPRESAS SOCIAIS

Apresentação do exercício:
Os documentários são um meio cada vez mais popular de sensibilizar o público para questões atuais do mundo
real e que inspiram a mudança. Para os empreendedores sociais, os documentários são o formato ideal para
aumentar o alcance do seu trabalho, sendo também uma excelente fonte de inspiração para os momentos em que
faltam a criatividade e a motivação.
Iniciar o exercício!

4.4.5 FILMES E CRÍTICAS
Apresentação do exercício:
Está cientificamente comprovado que é benéfico para a mente aprender conceitos de forma visual. Gostamos
particularmente de filmes, vídeos, entre outros. Quando encontramos neles uma parte de nós, passamos a ser
parceiros por meio desse filme e adaptamos sua a mensagem às nossas vidas. Ver um filme instrutivo retrata
muito bem a nossa vida social e os empregos que teremos. Talvez porque encontramos pontos em comum entre
as nossas experiências e estas ficções. Consequentemente, formular críticas e interpretações sobre o que vemos
garante que os passos que tomamos são mais robustos.
Iniciar o exercício!
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5 — PARTICIPAÇÃO ATIVA NA VIDA PROFISSIONAL

5.1. AS DIMENSÕES DA PARTICIPAÇÃO NA VIDA PROFISSIONAL
A participação no emprego pode ser definida como a oportunidade dos colaboradores para
desempenharem um papel nas decisões que afetarão o seu trabalho, seja em relação às tarefas
de trabalho ou às questões organizacionais no local de trabalho. De acordo com um estudo
publicado pelo Eurofound em 2013, 38 % dos colaboradores europeus trabalhavam em
organizações com baixa participação organizacional. O estudo também mostrou que existia
uma grande diferença na participação entre países, com os países nórdicos a apresentarem
níveis mais elevados de envolvimento em comparação com as nações do sul, como a Grécia,
Espanha e Itália. No entanto, muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de entrar de todo
no mercado de trabalho, continuando o desemprego a ser uma questão urgente em muitos
países europeus. Em média, um em cada quatro jovens europeus estão desempregados. Em
alguns países europeus mais a sul, o número é ainda maior, considerando-se que um em cada
dois jovens está desempregado. A situação é particularmente extrema nas zonas rurais, onde a
taxa de desemprego jovem tende a ser significativamente maior do que nos centros urbanos
(Rede Europeia de Desenvolvimento Rural, 2016).
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5.2. O QUE PODE SER FEITO PARA AUMENTAR O EMPREGO JOVEM?
Primeiro, é importante ajudar os jovens a desenvolver as competências de que necessitam para
encontrarem emprego no futuro, como competências de comunicação ou de cooperação. A
Rede Europeia de Desenvolvimento Rural (2016) sugere que uma das formas de alcançar estes
objetivos é através da criação de atividades ou espaços locais onde estas competências possam
ser desenvolvidas. No entanto, também sublinham que todas as atividades devem ser feitas nos
termos dos jovens e que devem assentar nos princípios da participação jovem.

Assim,

quaisquer projetos que tenham em vista o aumento do emprego na região devem focar-se em
ouvir as vozes dos jovens e trabalhar para fazer deles participantes ativos e não apenas
observadores passivos (Rede Europeia de Desenvolvimento Rural, 2016).

EXERCÍCIOS
5.3.1 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CONTANDO HISTÓRIAS
Apresentação do exercício:
A criatividade e a expressividade são fundamentais para desenvolver a participação ativa.
Iniciar o exercício!

5.3.2 TEATRO DE FÓRUM
Apresentação do exercício:
O teatro de fórum é um tipo de teatro criado por Augusto Boal e é uma das técnicas incluídas no termo «teatro do
oprimido» (TO). Este tipo de teatro está relacionado com o envolvimento dos espetadores, que influenciam e se
envolvem com a encenação enquanto espetadores e atores, ou seja, espet-atores, podendo interromper e
modificar a encenação. Como parte do TO, as questões abordadas pelo teatro de fórum relacionam-se muitas
vezes com áreas de justiça social tendo por objetivo explorar soluções à opressão apresentada na encenação.
Iniciar o exercício!
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5.3.3 TRADIÇÃO CONGELADA
Apresentação do exercício:
Este exercício pretende mobilizar os participantes para que utilizem os seus corpos como telas e tentem recriar
uma captura de um momento caracteristicamente tradicional/gráfico das vidas dos locais. Pode ser um costume
muito antigo e que ainda seja praticado.
Iniciar o exercício!

5.3.4 BINGO HUMANO
Apresentação do exercício:
Conhecer outras pessoas é um processo que pode demorar muito tempo, especialmente se se tratar de um grande
grupo. Para além disso, por vezes não é fácil criar assuntos de conversa. Mas e se tivermos a ajuda de um jogo? E
se, em vez de forçar a conversa, os participantes a procurassem de modo a saberem mais sobre os outros?
Iniciar o exercício!

5.3.5 O SONHO DE CRIANÇA
Apresentação do exercício:
«O que quero ser quando for grande»
Em criança, todos sonhávamos ser alguém quando crescêssemos. Esse sonho pode estar um pouco desatualizado,
mas, ainda assim, as características dessa imagem foram as primeiras sementes da personalidade que
desejávamos desenvolver.
Para nos colocarmos no mundo e sermos atores da mudança, podemos, por vezes, ir buscar forças a esses sonhos
de criança, a essas fontes primitivas de nós mesmos, e valorizar esses elementos na nossa personalidade atual.
Fazê-lo poderá ajudar-nos a marcar uma posição e a impulsionar a mudança.
Iniciar o exercício!
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CONCLUSÃO

As pequenas cidades rurais são, hoje em dia, consideradas como museus a céu aberto. É
verdade que fazem parte de um património histórico cobiçado em todo o mundo, mas também
é verdade que, por fazerem parte de um património histórico, não devem nem podem ser
abandonadas à sua própria sorte. Por exemplo, quando acontece uma catástrofe, como um
terramoto, focamo-nos na reconstrução das cidades, e ignoramos as pequenas povoações que
também foram destruídas. Isto acaba por criar nos habitantes locais a vontade de se mudar
para a cidade.
É muito mais confortável viver na cidade devido á existência de boas redes de transporte, ao
facto de termos tudo disponível em nossa casa, de existirem imensas pessoas e de termos
acesso a todos os serviços possíveis. Todos estes fatores levam ao despovoamento das
pequenas aldeias rurais. As cidades sempre foram locais associados à regeneração e à
mudança, não apenas em termos de reconstrução. Essas mudanças alimentaram demolições,
traições e utilizações inadequadas. Quantas igrejas foram construídas sobre templos pagãos,
confundindo formas e materiais, e quantas praças modernas nasceram a partir de ruínas
romanas antigas. Os nossos antecessores deixaram-nos lindíssimas cidades e paisagens e é
nossa responsabilidade preservá-las de forma natural e não em museus. Os museus talvez não
sejam adequados à vida da comunidade e à sua segurança.
O que é necessário para que voltemos aos lugares que os nossos antecessores nos deixaram?
Em primeiro lugar, é necessário torná-los seguros (segurança das pessoas, cidades e países)
porque a segurança é uma necessidade fundamental sem a qual as pessoas abandonarão a
comunidade, acabando por a dissolver. Este é o requisito principal para assegurar a
continuidade do património, uma vez que sem as comunidades, a preservação do património e
boas as práticas relacionadas serão esquecidas com o passar do tempo.
Infelizmente, as zonas rurais são visitadas apenas pelos locais ou por turistas pobres. Devemos
garantir que as zonas rurais se tornam em locais onde status quo é reprimido e o fluxo da
história preservado, sustentando os rendimentos dos habitantes locais. No caso dos novos
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habitantes, ou seja, de pessoas que vêm para viver e trabalhar, é necessário evitar ações de
modernização, as quais contrariam a preservação da tradição. É necessário encontrar formas de
criar novas oportunidades para os habitantes locais e incentivar os estrangeiros a visitar as
zonas rurais.

Estas são as ideias defendidas por alguns intelectuais. A maioria do incrível património natural,
histórico e cultural é muitas vezes esquecido ou ignorado. Um património presente
principalmente nos centros históricos dos municípios rurais onde, no entanto, existe um grande
contraste entre a riqueza histórica e a beleza negligenciada.
Estes centros urbanos, embora tenham uma forte caracterização histórica e natural de valor
inquestionável, sofreram ao longo do tempo uma descapacitação considerável que levou ao
êxodo rural e, em muitos casos, à desertificação. Desta forma, estamos a desperdiçar
diariamente os elementos turísticos mais atrativos dos centros urbanos, os quais deveriam ser
expressados de forma direta. Adicionalmente, os municípios têm cada vez mais dificuldade em
definir planos de reavaliação e terrenos economicamente sustentáveis que garantam uma nova
vida aos centros urbanos ao longo do tempo.
É necessário que os governos locais intervenham na recuperação sustentável dos territórios,
criando oportunidades de desenvolvimento social e económico para as comunidades locais,
reutilizando e transformando o património imobiliário urbano histórico, promovendo os
recursos artísticos e culturais das cidades mais pequenas e do interior, permitindo o
repovoamento dos centros das cidades e a criação de oportunidades de desenvolvimento do
turismo na região.
Cada aldeia histórica possui o seu próprio tema, história e autenticidade emocional particular.
Estes elementos serão explicados e transmitidos ao visitante tanto através de artefactos
arquitetónicos quanto de workshops de artesanato antigo em escolas de formação associadas,
de tradições gastronómicas e culturais apresentadas sob a forma de workshops típicos
administrados por professores dessas mesmas escolas, de museus e de exposições
informativas.
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Outra forma de atrair as pessoas aos centros rurais mais pequenos passa por encontrar o
equilíbrio certo entre as manifestações da tradição e os locais antigos da cidade. Os eventos
são, na verdade, originais e não uma recriação, estando expressos na cultura de um povo, nas
suas tradições e origens. É necessário aproveitar a atratividade de vários eventos religiosos e
antropológicos e, também, das minorias étnicas e linguísticas para aumentar o deleite
encontrado nos centros históricos. Assim, cada município conseguirá manter a sua própria
identidade e oferecer um interesse direto, não se apresentando como concorrência aos
restantes municípios, mas fazendo parte de um todo maior.
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