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Resumo 

O Curso Profissional de Multimédia da Escola Secundária Marquês de Pombal está estruturado 
de forma a promover o trabalho por projeto, nomeadamente através de parcerias com 
entidades externas, desde universidades a entidades que necessitem de produtos audiovisuais 
realizados pelos seus alunos. Neste contexto, o projeto WeAct, enquadrado pela Universidade 
de Lisboa e com uma metodologia de investigação-ação, tem-se revelado como um catalisador 
de participação cívica, ao promover o debate entre alunos, a identificação de problemáticas, a 
busca de soluções, o contacto com Organizações Não Governamentais e a produção de 
materiais multimédia orientados para uma implementação real visando a resolução ativa das 
questões detetadas. 
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ACTIVISMO MULTIMÉDIA 

Introdução e contextualização 

A Escola Secundária Marquês de Pombal (ESMP) é um estabelecimento de ensino 

público desde 1884, com uma excecional área de implementação e um historial 

firmado no campo dos cursos técnico-profissionais. Na sua oferta educativa inclui-se o 

Curso Profissional de Técnico de Multimédia (PMUL), orientado para o ensino baseado 

em “projectos que metodologicamente se aproximem da realidade existente no 

mercado de trabalho” (Programa da Disciplina de Design, Comunicação e Audiovisuais, 

2006/2007, p.3). 

O currículo é essencialmente prático, procurando-se consistentemente que os 

trabalhos realizados assentem em parcerias com entidades externas, desde 

universidades, que fornecem o enquadramento científico, até organizações de carácter 

social, que utilizam real os materiais multimédia e audiovisuais produzidos, 

recorrendo-se “a metodologias que permitam a aplicação dos conhecimentos 

adquiridos em trabalhos práticos" (Programa da Disciplina de Técnicas de Multimédia, 

2006/2007, p.4). 
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O Projeto WeAct - Objetivos 

Nesta perspetiva, a ESMP aderiu ao projeto “"We Act - Promoting Collective Activism 

on Socio-Scientific Issues”, enquadrado pela Universidade de Lisboa, o qual tem por 

objetivo principal o desenvolvimento, a implementação e o estudo de materiais, 

metodologias e abordagens que apoiem professores e alunos na realização de ações 

informadas e negociadas sobre questões sociocientíficas (QSC).  Pretende-se identificar 

os fatores que influenciam positiva e negativamente o envolvimento neste tipo de 

ações e construir conhecimento sobre os processos de intervenção mais adequados ao 

apetrechamento dos professores com a confiança, a motivação e os conhecimentos 

necessários à estimulação dessas ações informadas. 

Este projeto segue uma metodologia de investigação-ação, adequada a questões de 

ativismo (Stringer, 2007), com promoção de processos de intervenção social em 

diferentes níveis de educação, pelo que sua equipa integra participantes de escolas 

básicas e secundárias, institutos politécnicos, universidades e centros de pesquisa em 

educação e em ciência. 

No contexto do Curso PMUL da ESMP, os processos de trabalho foram adequados ao 

currículo programático, envolvendo as ações desenvolvidas três aspetos distintos: a) 

discussão das questões sociais julgadas pertinentes pelos alunos; b) estimulação da 

participação destes na sua resolução, através da busca de soluções numa perspetiva 

ativa e democrática; e c) produção de materiais audiovisuais em conjugação com 

organizações não-governamentais (ONG) associadas à resolução dos problemas 

debatidos. 

O aspeto de associação dos materiais produzidos a ONGs é um fator inovador, 

diferenciador e fundamental na prossecução deste projeto, pois permite não só o 

enquadramento dos problemas debatidos, como também dar uma utilidade real aos 

materiais produzidos. 

Metodologia, Interdisciplinaridade e Participantes 

O projeto tem uma metodologia de base comum a todos os participantes, embora com 

adaptações específicas, contemplando a sequência genérica do projeto as seguintes 

etapas: Construção de uma base comum de trabalho através de reuniões que 
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permitam estabelecer referenciais teóricos e metodológicos; Planificação dos 

procedimentos de recolha e tratamento de dados; Desenvolvimento de uma 

plataforma interativa on-line de apoio; Planificação e implementação de iniciativas de 

ação coletiva; e Produção de conhecimento e divulgação dos resultados do projeto. 

A recolha de dados assenta principalmente em procedimentos qualitativos (entrevistas 

semiestruturadas, grupos focados, observação, análise de materiais produzidos e de 

interações) sem prejuízo da recolha de dados quantitativos antes e após cada iniciativa 

(questionários). 

No caso concreto dos trabalhos em curso ou já realizados pelos alunos de multimédia 

da ESMP, a metodologia seguida passa pelo debate de temas que julguem relevantes, 

os quais são selecionados livremente segundo a sua sensibilidade, procedendo-se 

então à pesquisa de ONGs envolvidas nessa temática, as quais são posteriormente 

contactadas no sentido de se proceder a um processo de colaboração. 

Todo este processo assenta num forte empenho dos alunos e na sua disponibilidade 

fora do horário letivo, bem como numa forte componente de interdisciplinaridade e de 

colaboração entre alunos de anos letivos diferentes. 

Com efeito, o grupo inicial de participantes na ESMP deveria contemplar apenas um 

docente e uma turma de 10º ano com 15 elementos, mas quando os alunos do 12º ano 

tomaram conhecimento do projeto, voluntariam-se para nele participar, alargando-se 

assim o número de participantes para o dobro, com 30 alunos e dois professores 

coordenadores. 

Apesar da forte componente de ativismo e auto-decisão por parte dos alunos, os 

trabalhos realizados são avaliados pelos docentes, com peso nas classificações das 

diferentes disciplinas envolvidas, não só para permitir a inclusão do projeto na 

planificação dos conteúdos programáticos, como também para proporcionar uma 

motivação adicional. 

Resultados e Parcerias 

Embora o projeto ainda esteja no seu percurso inicial, existem já produtos concluídos, 

para além de outros em curso, cobrindo temáticas desde o combate ao desperdício 
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alimentar, em colaboração com a associação DariAcordar, até à educação de jovens 

carenciados, através da cooperação com o Moinho da Juventude na Cova da Moura, 

passando por ações de apoio ao teatro na Casa Conveniente, num envolvimento social 

adequado à investigação-ação (Punch, 2005, citado em Creswell, 2010). 

Sintomaticamente, o logotipo do projeto foi concebido através de um concurso em 

que todos os participantes puderam votar as propostas executadas pelos alunos de 

multimédia. 

Os suportes de produção assentam, como seria expectável neste tipo de formação, em 

materiais gráficos, nomeadamente, filmes, fotografia, cartazes e folhetos, os quais são 

produzidos a partir das necessidades das ONGs e das sugestões dos alunos, estando a 

conceção e implementação a cargo destes. 

Os trabalhos concluídos foram já avaliados, tendo conseguido resultados muito 

satisfatórios. 

Ressalve-se também que o grupo de alunos envolvidos tem uma larga experiência de 

trabalhos por projeto orientados para a implementação em contexto real dos produtos 

que realizam, bem como de participação em ações de divulgação desses materiais, 

desde eventos de âmbito educativo, como a Futurália 2012 e 2013, o 1º e o 2º 

Encontro Nacional de Rádios e Televisões Escolares ou o TicEduca Júnior 2012, até 

intercâmbios europeus como o Programa Comenius. Deste modo, os alunos estão 

fortemente motivados para a divulgação de resultados e para a construção do seu 

currículo de forma ativa. 

Adicionalmente, o tipo de temáticas abordadas e os processos utilizados têm 

contribuído para dotar estes alunos de mecanismos de raciocínio que melhoram quer 

as suas competências de argumentação científica, quer a sua participação cívica. 
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