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Resumo e Abstract 
 

Resumo 
O presente trabalho descreve o processo de concepção de um dispositivo de formação 
destinado aos membros da Plataforma Transgénicos Fora (PTF), também denominados de 
educadores populares, que comunicam com as comunidades locais, de forma a que se 
envolvam no debate sobre os OGM. 

De acordo com os dados recolhidos por entrevista a 3 informadores-chave da Plataforma, 
muitos dos membros mostram um reduzido conhecimento técnico da matéria, pouca 
confiança na interacção com a opinião pública, assim como dificuldade em planear o tipo de 
acção adequada para um específico público-alvo. 

Depois de conceber o perfil de competências de comunicação dos educadores populares da 
PTF, no qual estão descritas as actividades que podem realizar e as competências 
necessárias, foram definidos a finalidade e os objectivos gerais e específicos, bem como a 
estratégia necessária para ultrapassar as dificuldades acima mencionadas. 

Foi escolhida, como estratégia pedagógica do dispositivo de formação, o Círculo de Estudos 
com sessões mensais, visto tratar-se da metodologia mais adequada, de acordo com as 
circunstâncias: a necessidade de uma metodologia participativa, como a mais adequada 
para educadores populares e a distância geográfica entre os membros da plataforma, o que 
dificulta a organização de frequentes encontros. 

Palavras-Chave: metodologia participativa; círculo de estudos, desenvolvimento local, 
educador popular, formação de adultos. 

 

 

Abstract 
The present report describes the process of designing a training device, targeting the local 
members (also called as popular educators) of the Portuguese Coalition Opposing Genetic 
Modified Organisms (Plataforma Transgénicos For a - PTF) in agriculture and human 
feeding, who communicate with local communities, in order to involve them in the debate 
about Genetic Modified Organisms (GMO). 

According to data collected by interview to 3 key informers of the coalition, many members 
show lack of technical knowledge on the matter, lack of confidence to interact with the 
public opinion, as well as difficulty in planning the adequate type of action according to the 
specific target group. 

After conceiving the communication competences profile of the popular educators of the 
coalition, where it is described the ideal activities and the competences needed, it was 
defined the aims and the strategy necessary to address the above mentioned difficulties. 

It was chosen, as the pedagogical strategy of the training device, the Study Circle with 
monthly meetings, as the most adequate methodology, according to the circumstances of 
the group: the need of a participatory methodology as the more adequate training device to 
the popular educators of the coalition and the geographical distance of all the members, 
which creates difficulty in a high frequency meetings. 

Key words: participatory methodology; study circles; local development; popular 
educator; adult education. 
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Glossário 
 
 
 
ADN Recombinante – “Molécula de ADN formada através da junção de segmentos 
diferentes de ADN num cell-free system (i.e. num tubo de ensaio fora de células vivas)” 
(Estorninho, 2008, p.13) 

ADN – “Ácido desoxirribonucleico, formado por nucleótidos, nos quais o açúcar é 
desoxirribosa e as bases nitrogenadas são: adenina, timina, citosina e guanina. Codifica a 
informação para a reprodução e funcionamento das células e para a sua própria replicação.” 
(Novás, 2005, p. 276).  

Bio-pirataria – “Privatização de um recurso colectivo através de prospecção e 
patenteamento directo de características específicas de plantas e animais utiilzadas há 
gerações pelas populações do terceiro mundo, a quem fica vedada a comercialização, 
exportação ou direitos de autor” (Silva, 2003, p. 166) 

Engenharia Genética – “Manipulação humana do material genético de um dado organismo 
com vista à alteração de determinada função.”. (Silva, 2003, p. 167) 

Gene – “Unidade básica da hereditariedade, normalmente correspondente a um segmento 
de DNA que conduz à produção duma proteína” (Silva, 2003, p. 167). 

Genoma – “Todo o material genético de dado organismo, distribuído por vários 
cromossomas e que passa para a geração seguinte” (Estorninho, 2008, p. 14) 

Híbrido – “Resultado do cruzamento entre dois organismos de diferentes genotipos” 
(Estorninho, 2008, p. 14) 

Nucleótido – “Monómero dos ácidos nucleicos. Base nitrogenada (purina o pirimidina) + 
açúcar (ribosa o desoxirribosa) + fosfato.” (Novás, 2005, p. 279). 

Recombinação do DNA – ver ADN Recombinante 

Transgénese – “Criação de organismos que contém novos genes através de engenharia 
genética.” (Silva, 2003, p. 169). 



Introdução 
 

O presente trabalho dá conta do processo de concepção de um dispositivo de formação para 
educadores populares da Plataforma Transgénicos Fora (PTF). A opção de desenvolver este 
projecto de intervenção como trabalho do curso de Mestrado em Ciências da Educação, 
surge como estratégia de apoio ao projecto de formação de activistas que, neste momento, 
a PTF está a desenvolver e do qual faço parte como dinamizadora, em regime de 
voluntariado.  

Sou colaboradora da Plataforma Transgénicos Fora! Por uma agricultura sustentável desde o 
momento em que, em 2004, assisti a uma comunicação da Prof. Doutora Margarida Silva 
(coordenadora da PTF) no Ao Encontro da Semente, em Coimbra, que veio a criar a Rede 
Colher para Semear, a rede portuguesa de recolha e preservação de sementes tradicionais 
em Portugal. 

Durante a referida comunicação fiquei a conhecer o que é a transgénese, a recombinação 
do ADN e tomei conhecimento das consequências sociais da comercialização de Organismos 
Geneticamente Manipulados (OGM), em particular do monopólio da propriedade das 
sementes, bem como das práticas da bio-pirataria, por multinacionais norte americanas.  

Como voluntária do Grupo de Acção e Intervenção Ambiental (GAIA), propus-me 
imediatamente para representante desta associação na Plataforma. 

 

O que me motiva, para desenvolver este projecto, é a possibilidade de construir saber que 
apoie a Plataforma na capacitação dos seus colaboradores que, em contacto com diversos 
tipos de público, têm como missão criar momentos de informação, sensibilização e 
consciencialização1 para que as populações exerçam o seu direito a uma escolha de 
alimentos e uma agricultura livres de transgénicos, se essa for a sua opção consciente.  

 

O presente documento encontra-se organizado em cinco capítulos.  

O primeiro capítulo dedica-se à apresentação da problemática da formação de educadores 
populares e de um breve enquadramento teórico. Procurou-se também apresentar os dados 
que justificaram a opção de construir um dispositivo de formação para os educadores 
populares da PTF, bem como a quem se dirige, as condições necessárias ao seu êxito, o 
âmbito temporal em causa e os resultados esperados. 

O segundo capítulo inclui a descrição do processo de recolha e análise de dados para a 
concepção do Perfil de Competências do Educador Popular da PTF, bem como a 
apresentação das finalidades, objectivos gerais e específicos, e a estratégia escolhida para 
os concretizar. 

O terceiro capítulo descreve o plano de actividades e o respectivo cronograma para preparar 
e desenvolver um Círculo de Estudos sobre Comunicação em Público. 

O quarto capítulo apresenta o plano de avaliação do projecto, com a referência aos 
indicadores, aos instrumentos de medida, aos interventores e ao calendário de avaliação a 
pôr em prática. No quinto capítulo figura o orçamento global. 

E por fim são apresentadas as conclusões deste trabalho. 

                                                

1 1 Nas palavras de P. Freire (Gadotti, et. Al, 1995) “A conscientização é a tomada de consciência que se 
aprofunda. Esse aprofundamento é gerado na práxis e a reflexão sobre a própria luta que iniciou o processo de 
conscientização o intensifica.É um ciclo dinâmico.”(p. 87) 



Note-se que algumas vezes é usado o termo transgénico e OGM como se fossem sinónimos 
(embora, em bom rigor se tratem de conceitos diferentes). Do mesmo modo, refere-se aos 
educadores populares como colaboradores da PTF, animadores ou como activistas. 

 

 

 



Capítulo I – Problemática, Enquadramento Teórico 
e Contextualização da Intervenção 

1 – Justificação da Intervenção 
 

A presente intervenção consiste na construção de um dispositivo de formação para os 
educadores populares da Plataforma Transgénicos Fora (PTF).  

Justifica-se esta intervenção dado que, como detalhado a seguir, a partir dos dados 
recolhidos por entrevista junto de 3 informadores-chave, os colaboradores da plataforma 
demonstram:  

- reduzidos conhecimentos técnicos para a comunicação com o público; 

- dificuldades na adequação do tipo de acção ao tipo de público; 

- falta de confiança na concretização de acções; 

- dificuldades na mobilização do cidadão comum para se posicionar no debate; 

- dificuldades no planeamento das acções possíveis atendendo aos recursos disponíveis; 

- indefinição de objectivos específicos, mesuráveis e realizáveis; 

- dificuldades na redacção de uma notícia; 

- reduzidos conhecimentos de pedagogia; 

- dificuldades em lidar com situações de stress. 

 

Constitui visão da PTF um mundo no qual os consumidores agem para defender os seus 
interesses de uma alimentação com futuro: “a situação que clama por acontecer é uma 
situação em que os consumidores são agentes dessa mudança em defesa dos seus 
interesses, mas sobretudo em defesa de um futuro, duma alimentação com futuro.”, afirma 
a coordenadora da plataforma 2. Neste sentido, a sua finalidade de divulgação da 
problemática da engenharia genética/transgénicos tem em vista o empoderamento da 
opinião pública: “[queremos] dar poder aos portugueses através da disseminação da 
informação, diz. 

“A plataforma tem do seu lado uma arma secreta, que é a opinião pública. Ou seja, as 
pessoas, quando têm noção do que se passa, tendem a estar do lado dos princípios que nós 
defendemos”, continua. Porém, o potencial apoio da opinião pública encontra-se ainda fora 
do alcance dado que não está informada: “[a opinião pública] é também um gigante 
adormecido, a maior parte das pessoas não tem a menor ideia do que se passa”. Isto é, 
uma vez ignorando a problemática não podem posicionar-se: “os portugueses estão 
absolutamente na cauda da Europa em termos de informação e quem não tem acesso à 
informação, neste caso por desconhecimento total da temática não têm acesso à decisão”, e 
uma vez que a opinião pública não reage, assim se instalam os interesses económicos, 
esclarece ainda: “Nós temos realmente um conhecimento tão diminuto dos OGM que não 
reagimos e, quando não reagimos enquanto povo, as empresas têm a porta aberta e põem 
e dispõem sem explicar nada a ninguém, sem ter de justificar e, portanto, têm de facto o 
caminho completamente livre”. No entender da coordenadora, basta o público estar 
informado para poder transformar o mercado: “tal como estamos neste momento, o público 

                                                
2 Vide Anexo 1 - Entrevista a Margarida Silva 



come e cala porque nem sabe o que está a comer. Se o público ganhar noção do que se 
passa, poderá inverter o mercado muito rapidamente, foi o que aconteceu noutros países”.  

Por esta razão, considera assim justificar-se um trabalho de educação e mobilização a fazer 
pela plataforma: “[temos] um enorme trabalho de educação do público, de sensibilização, 
motivação, de irritação do público para fazer”.  

Como esclarece, à plataforma chegam várias solicitações de informação: “as principais 
solicitações do público dividem-se em dois grupos: apoio a trabalhos escolares e 
participação em conferências, debates, palestras, apresentações, diálogos de todo o tipo”. 
Uma das dificuldades da organização é disponibilizar colaboradores para se deslocarem a 
todo o país “o primeiro tipo de pedidos é relativamente fácil, não exige grande logística, é 
feito pelo correio”, já o segundo “já é mais difícil, mas felizmente até não tem havido muito 
disso ultimamente pois implica deslocações, e é preciso intervir a nível nacional.”  

Segundo a coordenadora, a plataforma não consegue responder às solicitações: “Somos 
conhecidos ao ponto de sermos vítimas do nosso próprio sucesso no sentido que somos 
demasiado solicitados para a capacidade de resposta que temos. “. E deste modo as poucas 
pessoas capazes são sobrecarregadas: “Acaba por haver uma sobrecarga de poucas pessoas 
e, realmente, dar resposta a um pedido desses implica sempre muitas horas e às vezes 
dias, por isso é bastante mais penalizante devido aos recursos extremamente limitados que 
temos.” 

A falta de recursos humanos é mencionada pelos três entrevistados de diferentes 
perspectivas. O membro do grupo de activistas reconhece a falta de pessoas 
suficientemente envolvidas para o trabalho de sensibilização para o tema– “[Uma das 
maiores dificuldades para o cumprimento da missão da Plataforma será não ter pessoas] 
suficientemente envolvidas nesse trabalho de alerta, sensibilização, informação” e “Acaba 
por não haver recursos humanos para levar esse trabalho [de alerta, sensibilização, 
informação que é a missão da Plataforma] a mais pessoas, se calhar a todas as pessoas a 
quem se gostaria de chegar. “ 3.  

Por seu lado, o membro da comissão coordenadora refere a incapacidade de mobilização do 
cidadão comum como uma possível causa para a falta de colaboradores da plataforma- “Isto 
[o elitismo do movimento associativo] entra neste ciclo em que não há pessoas novas e 
como não há pessoas novas não podemos afectar pessoas a uma campanha contra os 
transgénicos.” 4.  

Por fim, a coordenadora esclarece que o problema coloca-se não na falta de recursos 
humanos, per se, mas na dificuldade de os enquadrar: “Há muita gente preocupada com o 
tema que nós não estamos a rentabilizar. Portanto a dificuldade talvez não seja tanto nos 
recursos humanos.” , “a dificuldade não está em encontrar pessoas, a dificuldade está em 
enquadrar pessoas, não vale a pena identificar âncoras se depois nós não as conseguimos 
enquadrar” 5. 

Um dos problemas identificado ao nível dos recursos humanos é a falta de pessoas com 
facilidade na comunicação com o público, sobretudo ao nível do domínio dos termos 
técnicos: “há poucas pessoas na plataforma que se sentem à vontade para falar em 
público”, dado que o tema dos OGM “é particularmente complexo em termos técnicos, é 
muito fácil mistificá-lo” e é essencial demonstrar rigor para uma comunidade eficiente: “nós 
estamos a mobilizar a oposição aos OGM, mas no momento em que estas pessoas abrirem 
a boca, vai haver risota na sala, porque são contra os OGM mas não conseguem explicar as 
coisas sem meter a pata na poça em termos técnicos.” 

                                                

3 Vide Anexo 3 - Entrevista a membro do grupo de activistas 

4 Vide Anexo 2 - Entrevista a membro da comissão coordenadora 

5 Vide Anexo 1 - Entrevista a Margarida Silva 



Deste modo, a coordenadora considera a necessidade de uma formação técnica: “[É preciso 
uma formação básica técnica em OGM] para que [os activistas] não maltratem os conceitos 
técnicos todos (…). Há uma formação técnica que, mesmo que não seja para contar isso às 
pessoas, quem fala tem de saber para que a linguagem não as comprometa, não lhes retire 
credibilidade.” 

Esta necessidade é também sentida por um membro do grupo de activistas da plataforma.6: 
“no meu caso sinto que ainda me falta capacidade de argumentação que provém de não ter 
um conhecimento, não digo profundo, mas mínimo, dessa problemática.” 

Além das dificuldades no domínio técnico, a falta de adequação da intervenção ao público é 
também identificado como um ponto crítico: “[As dificuldades dos activistas em 
desenvolverem acções deve-se à] falta de adequação muitas vezes, ao público-alvo dessa 
intervenção.” 

E ainda, a falta de consciência ou confiança no próprio poder de acção é também apontada 
como força de bloqueio: “Acho que as dificuldades prendem-se essencialmente com a falta 
de entenderem [os activistas] que são capazes de o fazer [desenvolver acções].” O seguinte 
trecho é também esclarecedor: “Dentro da comunicação também o facto de as pessoas não 
escreverem uma notícia, ou porque não pensaram que podem escrever uma notícia.” 

A definição do próprio projecto da plataforma, dos seus objectivos e o planeamento das 
acções é apontado como um factor limitador da acção, como esclarecem as seguintes 
afirmações recolhidas: “Nós temos sempre dificuldade em dizer qual é o nosso objectivo, é 
um objectivo sempre muito genérico, queremos acabar com os transgénicos mas quando é 
que queremos fazer isso? e depois como é que queremos fazer isso? E acabar com os 
transgénicos onde, na cadeia alimentar toda? acabar com os transgénicos no Alentejo? 
acabar com os transgénicos no supermercado Pingo Doce? Tudo isso, acho que falta tornar 
os objectivos mais claros.”  e “Na parte das acções, o que eu sinto é que existe uma 
complexificação das acções e sempre que se propõe fazer uma acção perde-se toda a 
capacidade de acção porque pensa-se na acção perfeita e não na acção possível.” 7 

Também a falta de competências específicas é apontada como dificuldade à concretização 
da actividade do colaborador da plataforma, como a redacção de uma notícia demasiado 
complexa – “[Activistas têm dificuldades na redacção de uma notícia] porque se baralham e 
tornam a notícia demasiado complexa e deixa de ter aquele conceito jornalístico que faz 
com que uma notícia seja apelativa para a maior parte das pessoas, ou para os jornalistas.” 
8
; a falta do saber reagir perante uma situação de stress –“ Não sei [como agir em situações 
de stress].” 9; o abuso do método expositivo - “[O activista tem dificuldade em concretizar 
acções de educação por] usar formatos que são aborrecidos muitas vezes, quando se fala 
com crianças, aquele formato palestra em que temos um orador, isso não é muito cativante 
e a maior parte das acções que se fazem são assim, inclusive eu já fiz isso.”, em particular 
por falta de noções de pedagogia: “Muitas pessoas não têm noções de pedagogia e isso 
dificulta que as crianças tenham algum tipo de aprendizagem. “; a incapacidade de 
mobilizar o cidadão comum - “Aqui também identifico outro ovo e a galinha, que é o facto 
de o associativismo ser muito elitista e não conseguir mobilizar o cidadão comum, não 
consegue atrair novas pessoas porque é o mesmo grupo de pessoas que estão lá há 20 
anos e já sabem tudo.” 10 

                                                

6 Vide Anexo 3 - Entrevista a membro do grupo de activistas 

7 Vide Anexo 2 - Entrevista a membro da comissão coordenadora 

8 Vide Anexo 2 - Entrevista a membro da comissão coordenadora 

9 Vide Anexo 3 - Entrevista a membro do grupo de activistas 

10 Vide Anexo 2 - Entrevista a membro da comissão coordenadora 



Optou-se por fazer incidir o dispositivo sobre o desenvolvimento de competências11 de 
comunicação sobre OGM com públicos diferenciados. Nos últimos parágrafos ficou claro 
como, não só a comunicação da Plataforma com a Opinião Pública é essencial para a 
concretização das suas finalidades, como é uma tarefa que os membros da Plataforma 
disponíveis para o fazer encontram dificuldades. 

Para tal, considera-se pertinente conceber um dispositivo de formação para os 
colaboradores da Plataforma, com especial incidência no desenvolvimento de competências 
de comunicação, tendo em vista a mobilização do cidadão comum para se posicionar no 
debate e ser protagonista nas alterações que desejar provocar, a respeito da qualidade da 
sua alimentação e do meio em que vive. 

 

2 – Problemática  
 
A problemática do presente trabalho é a formação de educadores populares. 

A concepção de formação com relevância para o presente trabalho coloca o formando no 
centro do processo, dado que, no entender de Paulo Freire, é este que se educa, através de 
uma "transformação conscientizada" (Amiguinho, 1992, p. 30).  

Na mesma linha, outros autores consideram a "formação como um processo de 
desenvolvimento individual tendente a adquirir e a aperfeiçoar as suas capacidades" (Ferry, 
1983, citado por Amiguinho, 1992, p.30). É a vivência de um processo de apropriação, que 
pertence sempre aos próprios sujeitos em formação, durante o qual gerem as influências 
diversas provenientes do exterior (Amiguinho, 1992). 

Assume-se aqui educador popular como um animador local, isto é, aquele que sensibiliza e 
estimula o protagonismo das pessoas. É um catalizador de iniciativas de organizações de 
base e sectores populares. Desta forma, aceita a autonomia dessas organizações e está ao 
serviço do caminho, do ritmo e da direcção que as pessoas querem seguir. Está 
comprometido em colocar em acção as potencialidades criativas e transformadoras das 
pessoas. (Ander Egg, 2005). 

 

 

3 - Enquadramento Teórico 

 

Os organismos geneticamente manipulados (OGMs) 

 

OGMs são seres vivos que resultam de uma manipulação intencional do seu material 
genético, com recurso a técnicas de engenharia genética, sendo esta o conjunto de técnicas 
laboratoriais usadas para isolar, multiplicar, alterar e reorganizar os genes que compõem o 
material genético e que determinam as características de cada indivíduo vivo (Silva 2003).  

                                                
11 Para Perrenoud (1996) uma competência não é uma técnica ou um saber a mais a possuir mas um saber-
mobilizar, ou seja uma capacidade de associar, mobilizar um conjunto de recursos, saberes, saberes-fazer e 
saberes-ser, para fazer face eficazmente às situações novas e complexas. 



Deste modo, esclarece Silva, é possível incorporar, num dado organismo, genes 
responsáveis por determinada característica, pertencentes a um organismo de outra família 
biológica diferente (algo impossível na natureza devido às protecções naturais entre as 
espécies, acrescenta), como por exemplo, a inclusão do gene de uma bactéria, no milho. E 
esta característica, por ser dominante, é posteriormente transmitida às gerações seguintes, 
por meio da reprodução. 

Nem todos os OGM são transgénicos (Estorninho 2008, Garcia, 2004), embora se use os 
dois termos como se fossem equivalentes para facilitar a comunicação (Garcia, 2004). 
Explica Garcia que o tipo de manipulação genética pode envolver a transferência de genes 
de famílias biológicas diferentes, ao qual é dado o nome de transgénico. Já o uso de genes, 
durante a manipulação, provenientes do mesmo organismo ou de organismos da mesma 
espécie (por exemplo, a alteração de um gene do próprio organismo, fazendo um réplica do 
gene e colocando-o numa nova posição), faz com que não seja um transgénico, embora 
ambos sejam organismos geneticamente modificados.  

Para Garcia (2004), o que a engenharia genética permite, nada mais é que o melhoramento 
das espécies, desenvolvido desde os primórdios da agricultura, através do cruzamento de 
variedades semelhantes de plantas ou animais para obter variedades híbridas com 
características de interesse para o ser humano. 

Porém, Silva na sua obra já citada esclarece que no melhoramento convencional “o 
cruzamento é realizado entre espécies semelhantes ou variedades dentro da mesma espécie 
e altera características que já fazem parte do fundo genético respectivo.” (Silva, 2003, p. 
26).  

Ora, o que a engenharia genética permite é algo impossível na natureza, violando as 
barreiras de protecção naturais das espécies, como explica Margarida Silva. “O ADN de uma 
espécie normalmente não pode entrar para dentro de uma célula de outra espécie, 
sobreviver nesse novo ambiente, ou ainda menos ser integrado no genoma. Só os vírus e as 
bactérias infecciosas descobriram artifícios para contornar as barreiras e protecções 
celulares. (…) A transferência de genes na Natureza tende a ser gradual, holística, isto é, de 
pais para filhos. O mesmo se passa em praticamente todo o melhoramento convencional, 
embora de forma acelerada.” (Silva, 2003 p. 42-43) 

Desde o princípio dos anos 80 que microorganismos GM são criados em laboratórios para 
fins de pesquisa, sem que o assunto fosse polémico. A primeira cultura GM que a 
biotecnologia moderna desenvolveu, foi em 1983, e consistiu numa variedade de tabaco, 
que veio a ser plantada comercialmente na China, a partir de 1992. A grande discussão 
eclodiu desde meados de 1990, quando as primeiras colheitas das culturas de soja e milho 
transgénico, entre outras, começaram a chegar ao mercado. (Garcia, 2004). 

Hoje há uma lista imensa de plantas geneticamente manipuladas, como a colza/canola, 
milho, algodão, soja, beterraba, chicória, tabaco, arroz, cravo, tomate, papaia, abóbora, 
meloa (Garcia, 2004) linho e tabaco (Silva, 2003).  

As promessas que a indústria de biotecnologia tem vindo a fazer de criação de alimentos 
com mais sabor e nutrientes ainda não foi concretizada (Silva, 2003). De facto, os OGMs 
existentes no mercado têm características apenas agronómicas, com quase 80% 
apresentando tolerância a herbicidas, cerca de 15% resistência a insectos e menos de 10% 
apresentando ambas as características (Novás, 2005).  

A característica mais comum, a tolerância a determinados herbicidas, permite atacar as 
ervas indesejáveis sem que a própria planta sofra alguma coisa, através da introdução de 
um gene de uma batéria do solo, o que até agora era impossível; a segunda mais comum é 
a incorporação de um gene de uma outra bactéria para que a cultura passe a manifestar a 
característica que permite a essa bactéria produzir uma toxina nefasta a uma lagarta 
conhecida por ser uma grande praga nos milheirais. (Garcia, 2004)  



O principal país produtor de culturas GM são os EUA, seguido da Argentina, do Brasil e do 
Canadá, estando a China e a Índia em franca expansão. (GM-Compass, 2008). 

Estorninho (2008) apresenta-nos uma breve cronologia dos acontecimentos mais 
relevantes, sobre a introdução OGM no nosso país. Em 1993 foram transpostas as primeiras 
Directivas comunitárias específicas sobre OGM, elaboradas em 1990, e no mesmo ano 
foram autorizadas as primeiras plantas (tomate e batata) para efeitos de pesquisa. Em 
1999, duas espécies de Milho GM foram inscritas no Catálogo Nacional de Variedades. Em 
2000 foi estabelecida uma moratória em relação ao cultivo de OGMs e em 2003 foi 
aprovado no parlamento português o diploma legal mais relevante em matéria de OGM. Em 
2005 foi autorizado o cultivo de 17 espécies de milho GM e aprovada a legislação que regula 
a coexistência entre as diversas variedades de culturas, GM e convencionais.  

Em 2007, ainda referido por Estorninho (2008), o Ministério da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas divulga a indicação de uma área total de cultivo de 
culturas GM de 4263, 3 ha. Em 2008, conforme informa o mesmo Ministério (2008), a área 
de cultivo aumentou para 4749,48, um aumento de 11 % em relação a 2007, mencionado 
pela Plataforma Transgénicos Fora (2008), que considera ser muito inferior ao aumento de 
240 % observados entre 2006 e 2007. 

 

 

A problemática dos OGM: falta de consenso na comunidade científica 

 

A problemática em torno dos OGM é vasta. Se noutros temas a ciência tem constituído a 
fonte de conhecimento suficiente para apoiar a tomada de decisões seguras, no domínio dos 
OGMs, a falta de consenso na comunidade científica cria o desconforto da falta de confiança 
necessária para tomar decisões.  

Refere Silva (2003) “Este confronto de perspectivas poderia ser cabalmente resolvido, como 
outros têm sido no passado, através do recurso à análise científica dos respectivos 
argumentos. A realidade, no entanto, mostra um desentendimento generalizado no seio da 
comunidade científica, com instituições e investigadores altamente reputados na defesa de 
posições antagónicas. Por exemplo, enquanto que a Academia Nacional de Ciências francesa 
defende a libertação e comercialização de OGM, desde que determinadas regras sejam 
atendidas, a Associação Médica Britânica posiciona-se até contra testes ao ar livre”. (p. 17-
18). 

Domingo (2007) procedeu a uma revisão crítica de literatura científica relativamente aos 
potenciais efeitos tóxicos e riscos para a saúde de plantas GM. Procedeu à pesquisa, na 
base de dados de Medline, entre Janeiro de 1980 e Outubro de 2006, de todos os artigos 
científicos referenciados sobre os potenciais efeitos adversos/tóxicos na saúde de alimentos 
transgénicos/GM. O autor concluiu que os dados experimentais são muito escassos e das 
poucas investigações encontradas, muitas correspondem a estudos de curto-prazo e 
sobretudo estudos nutricionais, com informação toxicológica muito limitada. Aliás,esta 
conclusão foi semelhante à de uma pesquisa com o mesmo objectivo, que realizou em 
2000, publicada na revista Science (Silva, 2003). 

Dado que a Organização Mundial de Saúde declara que todos os produtos GM actualmente 
no mercado internacional passaram avaliações de risco conduzidas pelas autoridades 
nacionais, conforme nota Domingo (2007), este artigo termina com a seguinte questão: 
onde estão as evidências científicas que mostram que os alimentos ou os organismos GM 
são seguros, do ponto de vista toxicológico, como declaram as empresas de biotecnologia 
que comercializam aqueles produtos?  

 



 

As implicações sócio-económicas e o envolvimento do cidadão no 
debate  

 

A polémica em torno dos OGM manifesta a complexidade do debate e a consequente 
dificuldade em obter certezas que apoiem uma tomada de decisão segura por parte do 
consumidor. Em particular, a iliteracia científica12 dos portugueses, na área da biologia, que 
o Eurobarómetro “Os Europeus e a Biotecnologia” de 200213 revela, dificulta a compreensão 
necessária para aceder a este debate14.  

Alegando a ignorância dos cidadãos sobre este tema, muitos são da opinião de que as 
decisões devem ser da responsabilidade dos especialistas. Porém, no entender de 
Riechmann (2002) esta posição é inaceitável por ser antidemocrática. Adianta, considerando 
que se, como acredita, as tecnologias que produzem o ADN recombinante têm o poder de 
dar novas configurações ao nosso mundo social e natural, as comunidades precisam de 
participar nas decisões que condicionam as opções da ciência e das suas aplicações. 

Novás (2005) fala do poder das empresas de biotecnologia em colocar em perigo a 
alimentação de grande parte da população. As palavras de M. Silva podem esclarecer a este 
respeito. “Quem controla as sementes, controla o resto da cadeia alimentar. Se as melhores 
variedades de cada cultura, as mais produtivas, as mais resistentes, só estiverem 
disponíveis no mercado na sua versão transgénica, que escolha terão os agricultores senão 
aderir aos OGM quer queiram quer não? Essa adesão significa naturalmente a compra das 
sementes GM, mas também obriga contratualmente à compra dos pesticidas que a mesma 
empresa vende: os agricultores compram todo o pacote e, a partir daí, todos os anos têm 
de voltar a fazer o mesmo. A escolha resume-se a decidir entre meia dúzia de nomes: 
Monsanto ou DuPont/Pioneer? Syngenta/Novartis ou Bayer? A diferença já não é nenhuma.” 
(Silva, 2003, p. 103) 

Com a sua posição crítica, Novás (2005) pretende questionar a conveniência (ou não) de 
adoptar uma tecnologia agrária que pretende ter uma expansão universal para suprimir a 
fome mundial, promovida, essencialmente, por duas multinacionais, cujo objectivo é gerar 
lucros para os seus accionistas.  

Görgen (2000), vai mais longe alertando para o risco do controle económico das poucas 
multinacionais produtoras de OGM sobre o mercado, desde o plantio até à industrialização 
dos alimentos. Este autor considera este fenómeno prejudicial ao pequeno, médio ou 
grande agricultor, pelo risco de se tornarem em agricultores integrados em grandes 
complexos agroindustriais: Riechmann. (2002) chama-lhe proletarização do trabalho rural.  

                                                

12 Isabel Chagas (2000) apresenta a seguinte descrição sobre literacia científica: “Pella, o’Hearn e Gale [1963] 
concluíram que um indivíduo literato em ciência caracteriza-se por compreender conceitos básicos de ciência e a 
natureza da ciência, por reconhecer as implicações de questões de ordem ética na actividade do cientista e por ser 
capaz de discutir as inter-relações existentes entre a ciência, a sociedade e as humanidades, assim como de 
estabelecer diferenças entre a ciência e a tecnologia. “ ( p. 2) 
13 Gaskell, George; Allum , Nick e Stares, Sally . 2003. Numa avaliação de conhecimentos básicos sobre biologia, 
com base na concordância com frases como “Um tomate convencional não tem genes; o tomate geneticamente 
modificado tem genes” numa escala de 0 a 9, Portugal surge 1 ponto abaixo da média europeia e em último lugar; 
assim como no item que avaliava o nível de participação pública em questões sobre biotecnologia, desde ver 
programas de televisão ou ler artigos sobre o tema, assinar uma petição, assistir a palestras ou participar em 
manifestações, Portugal apresenta os menores níveis de envolvimento.  

14 Margarida Silva, na entrevista em anexo (vide anexo 1) menciona este Eurobarómetro para fundamentar o baixo 
nível de conhecimento científico dos portugueses. 



Porém, como argumenta Anton Novás (2005), este debate já vai para além das paredes dos 
laboratórios e está hoje no centro de um debate social de maior importância sobre a 
alimentação da humanidade. E por esta razão, considera que todos os seres humanos, e 
não apenas os “especialistas”, deverão participar neste debate, que deverá ser amplo e 
profundo. Na página 12 da introdução do seu livro, explica que “El debate, por tanto, va 
más alla de los benefícios o prejuicios que una simple tecnología puede aportar a un sector 
productivo. Va más allá de la dependencia tecnológica irreversible. Debe situarse entre las 
posiciones estratégicas de largo alcance e insertarse en el núcleo más profundo de las 
opciones sociales.” 

Como esclarece Riechmann, “o problema não é a «biotecnologia» em si, mas a 
«biotecnologia das multinacionais», e parte desse problema é o facto de que a biotecnologia 
das multinacionais tende a ser toda a biotecnologia, excluindo outras perspectivas” (2002, 
p. 20), e ao serviço de um projecto de dominação, acrescenta. 

 

 

A educação para a participação pública e o trabalho de base 

 

A protecção do consumidor que opta conscientemente por alimentos livres de OGM pode ser 
salvaguardada pelas obrigações de rotulagem dos produtos, prevista nas regulamentações 
europeias e nacionais que exigem a menção no rótulo da indicação «Este produto contém 
OGM» (Estorninho, 2008). Porém, um dos aspectos controversos desta regulamentação é o 
facto de ser apenas exigida nos produtos em si, dispensando os produtos derivados, isto é, 
de animais alimentados com OGM ou processados dos próprios OGM. Além disso, subsiste a 
ignorância quanto à composição dos produtos comercializados em bares, restaurantes e 
cantinas, cujos os menus não apresentam qualquer especificação a este respeito. (Silva, 
2003; Estorninho, 2008). 

A soberania alimentar é o direito dos povos à escolha de uma dieta alimentar equilibrada e 
suficiente, à terra e restantes condições para produzir a própria alimentação e o direito a 
participar na definição das políticas alimentares. (Fórum Mundial pela Soberania Alimentar, 
2007) 

Para tal, afirmam os produtores e as produtoras de alimentos que se reuniram no Fórum 
Mundial pela Soberania Alimentar em Fevereiro de 2007, em Nyélény, no Mali, é necessário 
reverter a ordem dos factores, colocando os interesses dos mercados e das empresas 
abaixo de quem produz, distribui e consome os alimentos. 

Num tom combativo, afirmam “[a soberania alimentar] nos oferece uma estratégia para 
resistir e desmantelar o comércio livre e corporativo e o regime alimentício atual, e para 
ENCAUZAR [encaminhar] os sistemas alimentários, agrícolas, pastoris e de pesca para a 
prioridade das economias locais e os mercados locais e nacionais, e outorga o poder aos 
camponeses e à agricultura familiar, a pesca artesanal e o pastoreio tradicional, e coloca a 
produção alimentícia, a distribuição e o consumo sobre as bases da sustentabilidade meio 
ambiente, social e econômica.” (Declaração de Nyélény – Foro Mundial pela Soberania 
Alimentar). 

Para mobilizar a população com vista à sua participação neste debate e na defesa dos 
próprios interesses é necessário desenvolver um trabalho de base, sendo este definido 
como uma “a acção política transformadora de militantes de uma organização popular que 
conhecendo a realidade de um território,desperta, organiza e acompanha os grupos de Base 
e a população em redor, e com eles, busca a solução dos problemas do cotidiano (produção, 
estrada, lazer, escola, ….), ligando essa luta à luta geral contra a opressão”. (CEPIS, 2005, 
p. 81) 



Neste contexto, Base significa o conjunto das pessoas do povo que ganha consciência das 
forças de poder que impedem que atinja uma determinada qualidade de vida, e que se 
envolve num processo de construção de uma sociedade solidária. “ qualquer pessoa, não 
importa a origem, pode ser a base” (CEPIS, 2005, p. 11). 

O trabalho de base é então considerado pelo CEPIS como “uma escola de participação 
política” onde se aprende “o ato de falar e de ouvir, de propor e de negociar, de ganhar e de 
perder, de disputar e de decidir, de comandar e de obedecer, de responsabilizar-se e de 
cobrar, estimula a ambição de ser gente e de ter o poder colectivamente” (2005, p. 8-9). 

O trabalho de base é, então, um acto educativo, um acto de educação popular. Diz Paulo 
Freire numa conversa tida com Adriano Nogueira (Freire, Nogueira, 1989) “entendo a 
educação popular como o esforço de mobilização, organização e capacitação das classes 
populares; capacitação científica e técnica. (…) é preciso transformar essa organização do 
poder burguês que está aí (…). (p. 19) 

Esta concepção de educação contém em si um projecto político, na medida em que a 
educação é uma estratégia para a capacitação popular, tendo em vista a transformação 
social. (Apple, Nóvoa, 1998) 

Paulo Freire considera que a acção educativa depende da concepção que se tem do homem 
e do seu papel no mundo. Neste sentido, a educação não pode ser neutra. Conforme for 
essa concepção assim será a acção educativa, os objectivos e os métodos, que porá em 
prática. O homem pode ser entendido como «o que se adapta ao mundo», como «coisa», e 
que por conseguinte aceita sem compreender e obedece, ou como «o que transforma o 
mundo», como «pessoa» e que participa, assume responsabilidade pela sua condição 
(Freire, 1972). 

Um dos factores determinantes da concepção de pedagogia libertadora de Freire é o de que 
a consciência histórica desenvolve a consciência crítica, processo denominado de 
consciencialização. Isto é, no processo de reflexão que se estabelece no círculo de cultura 15 
sobre as relações de poder que sujeitam as condições da própria vida do educando-
educador16, e sobre os factores que condicionam a situação presente da sua vida, na 
relação com o global e com o passado, o educando-educador constrói compreensões que 
conduzem a uma leitura crítica sobre o mundo. (Feitosa, 1999) 

“Ensinar não é transferir conhecimentos mas criar as possibilidades para sua produção ou 
sua construção (Freire, 1997 p.25).     

 

O educador popular e o desenvolvimento comunitário 

 

Todo o militante é um animador, diz Ander-Egg (2005), pois “creemos que toda a acción 
social debe asumirse como militância” (p. 46) e, por essa razão, está comprometido com as 
pessoas com quem desenvolve tarefas de animação. 

                                                

15  O Círculo de Cultura surge a partir das práticas de alfabetização de adultos de Paulo Freire para substituir o 
conceito tradicional de turma e de sala de aula. O grupo dispõe-se em círculo e em vez de professor existe um 
animador das discussões. O trabalho vai para além da simples tarefa de aprender a ler e a escrever, incidindo 
sobretudo em aprender a ler o mundo. (UFPB – João Pessoa, 2008). “A aprendizagem da leitura e da escrita se 
realiza no interior do debate sobre questões centrais do cotidiano como trabalho, cidadania, alimentação, saúde, 
organização das pessoas, liberdade, felicidade, valores éticos, política, oprimido, economia, direitos sociais, 
religiosidade, cultura, entre outros.” (ibid, p. 2). 

16 Ver mais à frente neste capítulo, sob o título de A formação dos Educadores Populares, p. 22. 



De facto, existem várias denominações para estas figuras que se colocam ao lado das 
populações para que se capacitem a assumir o protagonismo da criação da qualidade de 
vida a que têm direito (Ander-Egg, 2005). 

Como refere a In Loco (2001) “O professor, o organizador de reuniões, o moderador, o 
formador, entre outros, são muitas vezes chamados animadores de grupos. (…) “Na sua 
origem, o animador está associado ao domínio da vida cultural, da educação dita popular, 
das práticas de tempos livres, num certo sentido de voluntariado. É daqui que surge a 
terminologia de animador sócio-cultural”(p. 21). 

O animador ou educador popular é um agente que promove o desenvolvimento de pessoas, 
de grupos e de comunidades, facilitando dinâmicas locais, mediando vontades. A sua 
intervenção é territorializada e insere-se numa equipa técnica mais alargada. Age no 
sentido de diagnosticar problemas, encontrar soluções com as populações e promove a 
mudança “entendida como a melhoria das condições de vida das pessoas a quem se destina 
a acção”. (In Loco, 2001, p. 21) 

Deste modo, entende-se desenvolvimento, nas palavras de Tourraine, por “um conjunto de 
acções que faz passar uma dada colectividade a um grau mais elevado de intervenção sobre 
si própria.” (Nóvoa et al. 1992, p. 23). É considerado pelos autores “um processo de 
conquista de autonomia por parte das populações” (p. 23). Nesta linha, para a In Loco, o 
desenvolvimento local tem em vista a melhoria das condições de vida das pessoas, culturais 
e materiais, por meio de iniciativas da própria comunidade. 

Definir o perfil do animador é responder à questão «O que é um animador?», (Ander-Egg, 
2005), uma tarefa que vários autores (In Loco, 2001; Ander-Egg, 2005) afirmam ser de 
difícil realização, por terem um papel multifacetado e difuso e os seus papéis e funções 
serem de complexa definição (Ander-Egg, 2005). 

Segundo Ander Egg (2005), não é qualquer pessoa que pode ser animador, dado que, no 
seu entender, as qualidades pessoais são mais importantes do que as condições 
intelectuais. Estas qualidades são do domínio do temperamento e carácter do animador, e 
do domínio das suas atitudes e concepções de ser humano e da sociedade que configuram 
um estilo de vida. Dada a natureza do seu trabalho, deve ter em atenção o seu 
desenvolvimento pessoal, que ademais, deve ser o trabalho de qualquer ser humano, 
considera o autor.  

Egg menciona a capacidade de entusiasmar, de renovar o gosto de viver das pessoas; 
dedicação e serviço; sensibilidade, disponibilidade, entrega e empatia com todas as 
pessoas; convicção e confiança nas capacidades das pessoas transformarem a sua situação 
e de serem protagonistas da sua promoção social e cultural; habilidade para motivar; 
capacidade de escuta, facilidade de comunicação, tolerância e compreensão; sentido de 
humor; maturidade emocional; persistência e tenacidade para vencer as dificuldades. 

Neste sentido, continua o autor, estas qualidades não são para ser consideradas como uma 
condição a alcançar, dado que é no próprio exercício da vida que elas se desenvolvem e são 
aspectos do processo que nunca tem fim, de realizar-se como pessoa. 

É difícil distinguir as competências do educador popular, não estando a sua actividade 
circunscrita a nenhuma área específica, dependendo a sua acção das características, 
necessidades e oportunidades da comunidade com quem trabalha (In Loco, 2001).  

São então os animadores, como agentes de desenvolvimento, que promovem a difusão da 
informação; detectam e estimulam a emergência de acções, ideias, projectos locais; 
acompanham e apoiam o seu desenvolvimento e verificam os efeitos das intervenções 
realizadas (In Loco, 2001). 

Segundo Correia (2008) o animador, entendido como o monitor que apenas assume uma 
postura de execução de actividades, pode assumir o papel de investigador no momento de 



compreender alguma problemática e uma postura de animador se desejar produzir 
mudança e participação. 

Neste sentido, o animador numa postura de pesquisa pode compreender os factores 
exógenos e endógenos que intervêm na intervenção social e comunitária, assim como o 
investigador-interventor pode usar métodos de animação para facilitar o diálogo e a 
interacção com os grupos e entre os indivíduos, promovendo a participação das populações 
na solução dos problemas e conflitos. (Correia, 2008) 

Considera a autora que ambos necessitam de “conhecimentos técnicos para: articular 
solidariedade, compromisso, responsabilidade e participação democrática; trabalhar em 
equipa, de forma democrática, em contextos informais; mediar conflitos e interesses 
individuais e comunitários; criar condições para o surgimento e renovação de grupos, 
através da suplantação das barreiras criadas pela simbologia da linguagem, cultura, hábitos, 
costumes” (p. 13) 

O Quadro n.º 1, apresentado por Correia (2008, p. 6-7) sintetiza as principais 
características que identifica num Animador Sócio-Cultural. 

 

 



 
 



 

A formação dos educadores populares 

 

Vários autores (Ardoino, 1989; Dominicé, 1990; cit. por Amiguinho, 1992) criticam o uso do 
modelo escolar na formação de adultos, cuja opção consideram não ser de todo a forma 
ideal para o trabalho pedagógico com adultos. 

Como afirma Amiguinho, a formação não se limita a uma acção finalizada que se destina a 
modelar um público, em que o formador «dá» e o formando «recebe». Insiste em substituir 
a expressão «formar» por «formar-se», pois considera a formação como um ”processo 
reflexivo sobre si próprio, sobre as situações, os acontecimentos e as ideias" (Amiguinho, 
1992, p. 34). 

No entender de Amiguinho, esta perspectiva coloca em causa as relações hierárquicas e 
verticais entre quem ensina e quem é ensinado, entre quem detém o saber valorizado, 
quem tem o poder e como o exerce na situação da formação. Já Freire (1972) procurou 
ultrapassar esta distinção, propondo a nomenclatura de educador-educando e educando-
educador.  

Gherke (2003) estabelece que esta horizontalidade das relações entre o educador-educando 
e o educando-educador permite que o diálogo e a troca de ideias possam ocorrer e assim o 
conhecimento possa ser construído com as pessoas, em vez de ser transmitido para as 
pessoas. 

Assim, ambos, educador e educando são sujeitos no processo de educação, no qual ambos 
ensinam e ambos aprendem, o que requer uma relação profunda construída com base num 
grande respeito pelo ser, pelo saber e pelo pensar do outro. (Gherke, 2003) 

O educador é então um animador de debates, um facilitador de aprendizagens, um 
organizador de vontades que ajudou a despertar. A sua função é de organizar e acrescentar 
os dados que recebe, de forma desorganizada e incompleta, dos educandos-educadores. 
(Gherke, 2003) e o de tornar consciente para o educando o que ele sabe, e que não sabe 
que sabe (Freire, Horton, 2002). 

Já Dominicé faz alusão à relação entre experiência e aprendizagem (Amiguinho, 1992). 
Como refere Amiguinho a este respeito "no campo profissional, muito do que se faz decorre 
de um saber feito de prática e experiência, que apresenta, assim para os sujeitos, grande 
valor funcional no controlo de situações que quotidianamente se lhes deparam. Uma acção 
educativa adquire sentido na medida em que a ele se reporta" (1992, p. 32). Deste modo, a 
valorização da experiência nos contextos organizados para a aprendizagem é um desafio 
pedagógico. 

A este respeito, importa recuperar algumas pistas que Canário (2006) considera 
fundamentais, para pensar a formação de formadores, e que decorrem da sua pesquisa 
teórica e empírica. Começa com a ideia de que “todas as pessoas são formadoras” (p. 1), na 
medida em que as aprendizagens não se realizam apenas por acção de formadores 
profissionais. 

Segue, apresentando nove ideias essenciais. 

1. Formação como um processo de socialização, sendo esta um “processo de 
construção da experiência em que cada pessoa é simultaneamente objecto, sujeito e 
agente de formação” (p. 3). Ou seja, os formadores aprendem a ser formadores não 
só com o seu percurso profissional mas também com o seu caminho pessoal, na 



medida em que é a pessoa que o formador é que também define as suas acções 
profissionais de relação, de ajuda, e não apenas o que o formador sabe. 

2. Decorrendo do ponto anterior, esse processo de aprender a ser formador, professor 
ou animador é composto essencialmente por momentos que não são formais. Diz 
“trata-se de um fenómeno que, aliás, é comum à maneira como todas as pessoas 
aprendem tudo aquilo que é essencial” (p. 4). 

3. A aprendizagem é um processo que decorre entre a experiência e os momentos mais 
formalizados de reflexão e sistematização sobre o vivido no local do exercício 
profissional, que por sua vez alimenta o desempenho na prática. Estamos perante 
modalidades de aprendizagem experiencial. 

4. A aprendizagem realiza-se com os pares no contexto da acção. 

5. A aprendizagem no contexto é fundamental, dada a complexidade das situações 
reais, impossível de serem simuladas em situações formais. “A acção, aquilo que as 
pessoas fazem, tem um efeito retroactivo sobre aquilo que as pessoas pensam e 
sobre as representações que constróem” (p. 4). 

6. A dimensão de auto-formação é um pilar nos processos de aprendizagem, e 
combina-se com a influência exercida pelos pares. 

7. O processo de aprender a ser formador é co-criado com os destinatários da sua 
acção, pois é frequente verificar como o comportamento do formador varia conforme 
o grupo de formandos com quem trabalha. 

8. “O formador é um construtor de sentido” (p. 5) pois apenas consegue desempenhar 
o seu trabalho formativo se este estiver carregado de sentido para si, de modo a 
poder criar um sentido positivo nas pessoas com quem trabalha, com as situações de 
aprendizagem que propõe. 

9. O formador precisa ter a capacidade de desaprender, pois é quando o fazem que 
criam inovações. “Para fazer qualquer coisa nova e criar respostas originais a 
situações imprevisíveis é necessário ter a capacidade de pôr em causa aquilo que é 
rotineiro e que é dado como adquirido: esse é um trabalho de «desaprendizagem»” 
(p. 6). 

Para Ander-Egg (2005) cada caso e situação de trabalho concreta define a situação de 
formação. É portanto necessário definir que tipo de animador queremos formar, isto é para 
que tipo de tarefas e funções. 

O essencial é adquirir, diz Ander-Egg, uma capacidade eminentemente prática, para o 
animador desenvolver habilidades e destrezas necessárias e próprias do seu fazer 
profissional e poder passá-las a outros. Quanto às habilidades específicas, não precisa de as 
dominar a todas e quando necessário, pode apoiar-se noutros profissionais. 

O que é importante aprender, diz Ander-Egg, é o estilo ou forma de actuar própria do 
trabalho de animação, cuja nota substancial é a procura da participação das pessoas. 

Existem certas orientações comuns, conforme esclarece Ander-Egg, que já pertencem a um 
acervo comum entre os responsáveis que formam animadores sócio-culturais: “El carácter 
participativo o no directivo de la pedagogia utilizada, que se traduce en un método de 
enseñanza-aprendizaje creativo, dialogal y cooperativo”. (p. 59, 2005) 

Segue mencionando o carácter auto-organizado da pedagogia usada na formação de 
animadores, apoiada nos princípios da pedagogia libertadora de Paulo Freire e outras 



correntes anti-autoritárias, pois este carácter é coerente com o estilo participativo do 
trabalho do animador. 

 

4 –Caracterização da instituição – Plataforma Transgénicos 
Fora 
 

A Plataforma Transgénicos Fora (PTF) é uma associação informal de organizações e 
indivíduos que, em Portugal, actua para que a agricultura seja sustentável, criando 
alternativas que excluam os organismos geneticamente manipulados (OGMs). É um local de 
discussão, de trabalho e de articulação de estratégias do movimento de resistência aos OGM 
na alimentação. 

A PTF iniciou a sua actividade por volta de 1997, aquando da chegada à União Europeia dos 
primeiros carregamentos de OGMs, vindos do continente americano. Este acontecimento 
despertou o interesse de vários indivíduos. Surgiu assim a ideia da realização de um abaixo 
assinado para pessoas individuais, que mais tarde, no encontro nacional da Confederação 
Portuguesa de Associações de Defesa dos Ambiente (CPADA), foi transformado numa moção 
à qual aderiu uma série de organizações. Perante a vontade de muitas pessoas e 
organizações em inverterem a tendência de introdução de OGMs na agricultura e na 
alimentação, foi criada a Plataforma Transgénicos Fora do Prato, agora denominada 
Plataforma Transgénicos Fora.  

 

 

Organização interna 

 

A PTF não tem personalidade jurídica nem estrutura formal, sendo coordenada pela 
comissão coordenadora (C.C.) que reúne presencialmente duas vezes por ano. Esta 
comissão é composta pelos representantes das associações e pela pessoas individuais que 
aderiram inicialmente ao abaixo assinado ou que mais tarde solicitaram adesão, através de 
um pedido por escrito, à própria comissão. As reuniões da C.C. são abertas, embora apenas 
os seus membros tenham direito a voto. Com excepção das duas reuniões presenciais 
anuais, o restante trabalho da PTF é feito através da internet, por meio de duas listas de 
distribuição de correio electrónico, por onde a C.C. comunica – denominada por ogm_cc –. 
Foi ainda criada a lista ogm_ga que reúne as pessoas interessadas em colaborar, mas que 
não tomam iniciativa de acções, podendo ser mobilizados para reforçar uma acção.  

A Plataforma reúne as mais importantes associações portuguesas de defesa do ambiente, 
assim como uma associação de agricultura biológica e uma confederação de agricultores, 
para além de organizações ligadas a vertentes da sociedade de consumo. É esta diversidade 
e a presença das associações de ambiente de referência em Portugal que dá legitimidade à 
Plataforma. 

Como formas de financiamento, a Plataforma estabeleceu, para os seus membros, um 
sistema de contributos mínimos anuais, entre 10 e 100 euros. Há associações que nunca 
contribuíram e, por isso, a colecta média anual que a Plataforma aufere, por esta via, ronda 
os 300 euros. Para além das contribuições, e quando surge uma acção muito específica que 



exige determinados fundos, são lançadas colectas públicas que, no passado, chegaram a 
render alguns milhares de euros.  

Outra das formas de financiamento é a publicação e venda de uma brochura elaborada 
internamente. Têm sido apresentadas diversas candidaturas a financiamento de projectos, 
até agora sem qualquer sucesso. É de notar que, em situações de rotura financeira, os 
voluntários suportam muitas das despesas.  

 

 

O projecto da organização 

 

A ideia que orienta a acção da Plataforma pressupõe uma agricultura verdadeiramente 
sustentável, o que envolve a exclusão activa dos OGM e a degradação alimentar actual. 

A PTF promove uma agricultura sustentável “(…) orientada para a protecção da 
biodiversidade e do direito dos povos à soberania sobre o seu património genético 
comum.17”, sendo um dos seus principais objectivos “ (…) dar a conhecer ao público a 
temática da engenharia genética/transgénicos na agricultura e alimentação”. 18. 

A missão da Plataforma é apresentada a dois níveis. Por um lado, como capacitação das 
populações para que possam participar no debate e na tomada de decisão sobre a qualidade 
da sua alimentação. E, por outro, como um lugar onde se conjugam as forças e se define a 
estratégia comum dos vários movimentos sociais com a mesma vontade de resistir à 
presença de OGM na alimentação humana, directa ou indirectamente, através das rações 
dos animais ou dos ingredientes processados. 

Uma das acções estratégicas da Plataforma é o estímulo à declaração de Zona Livre de 
Transgénicos por parte dos concelhos e das regiões. Deste modo, deseja-se conseguir que 
existam espalhadas por Portugal pessoas de contacto da Plataforma para dinamizar as 
populações a posicionarem-se sobre a presença de campos de produção de OGMs na sua 
vizinhança. 

Para tanto, a disseminação de informação é também uma acção estratégica, uma vez que 
Portugal e a população portuguesa demonstra um grande desconhecimento do estado da 
situação. 

Dada a mobilidade das pessoas que se envolvem na coordenação, a comunicação distante 
no espaço e os encontros espaçados no tempo, tem-se verificado nos últimos anos de 
actuação da organização que qualquer plano de actividades definido estava sujeito às 
disponibilidades reais dos colaboradores. 

Neste sentido, tornou-se claro que não existem condições para a Plataforma desenvolver 
projectos e por esta razão, na última reunião de coordenação, de Novembro de 2008 (PTF, 
2008a), a identidade da organização sofreu uma transformação. 

Num exercício para descrever a plataforma, concluiu-se que: (a.) se trata de um ponto de 
encontro de organizações e indivíduos; (b.) consiste numa oportunidade para a criação de 
sinergias; (c.) é a voz anti-OGM com maior credibilidade e legitimidade; (d.) faz Lobby junto 
das estruturas políticas; (e.) disponibiliza um Centro de Informação sobre OGM e 
alternativas; (f.) promove a capacitação de indivíduos e colectivos; (g.) motiva a 
organização de eventos e acções; (h.) tem alguma representatividade transversal; (i.) 
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 Plataforma Transgénicos Fora. (2008, Março) em http://stopogm.net/?q=node/70  

18
 Plataforma Transgénicos Fora. (2008, Março) em http://stopogm.net/?q=node/169  



amplia o impacto de uma acção; (j.) é uma rede de comunicação interna; (k.) é um espaço 
de partilha de recursos; (l.) faz a articulação dos discursos individuais. 

E que embora ainda não o seja, é desejável que seja o local onde se define a estratégia 
Nacional de Oposição aos OGM. 

 

5 – Público alvo 
  

O público-alvo, desta intervenção, é o conjunto dos colaboradores da Plataforma que 
desempenham funções de mobilização da opinião pública para resistir à produção e à 
comercialização de OGM, e que, por conseguinte, participam em acções de comunicação 
directa junto das populações. 

 

6 – Condições para o êxito do projecto 
 

Dado que esta intervenção se situa num contexto de trabalho voluntário e é promovido por 
uma organização com parcos recursos financeiros, enfrenta desafios relacionados com a 
motivação dos participantes para estarem presentes e com a possibilidade de aquisição dos 
serviços necessários à execução da acção a preços reduzidos, em regime de voluntariado ou 
com base em donativos.  

Considera-se que o êxito da presente intervenção depende da capacidade da PTF de 
mobilização dos activistas para estarem presentes na formação, dado que se encontram 
dispersos por todo o país e, por conseguinte, terão de suportar as despesas da deslocação, 
acomodação e alimentação envolvidas. E ainda, considera-se essencial a existência de uma 
estrutura de recursos humanos que apoie a concretização das sessões. 

Para satisfazer estas condições, optou-se por: (1) realizar os encontros presenciais 
alternadamente nos diferentes locais de onde os participantes são originários; (2) pedir a 
cada participante para trazer comida de casa para partilhar, criando as condições de cozinha 
comunitária, se for necessário; (3) encontrar acomodação junto das redes sociais de quem 
vive na cidade anfitriã; (4) considerar esta acção como prioritária, de modo a haver mais 
tempo individual disponível na sua preparação e execução. 

 

7 – Âmbito temporal do projecto 
 

Deseja-se que a presente acção decorra de Abril de 2009 a Julho de 2010, em sessões 
mensais, num total de 11 sessões com a duração de 6h cada, num total de 66 horas de 
formação presencial. 

 



 

8 – Resultados Esperados 
 

Espera-se que, no final da presente intervenção, os participantes: 

- tenham participado do início ao fim da formação; 

- demonstrem confiança e facilidade em comunicar com o público e a comunicação social, 
em situações diversas, sobre a problemática dos OGMs;  

- tenham planeado, desenvolvido e avaliado situações participativas de construção de 
compreensões sobre a problemática dos OGM, estimulando o pensamento crítico e a tomada 
de acção dos participantes; 

- tenham concebido o material informativo e pedagógico de apoio às acções a realizar, de 
forma adequada à situação e ao público específico em causa;  

- tenham estruturado uma estratégia de comunicação da sua mensagem junto da 
comunicação social local; 

- demonstrem capacidade de defender o seu ponto de vista com rigor técnico, linguagem 
clara de forma assertiva, para audiências com diferentes níveis de escolarização. 

 



Capítulo II – Apresentação da Intervenção 

 

1 – Definição do Perfil de Competências de Comunicação 
do Educador Popular da PTF 
 

A primeira fase do ciclo da formação é a detecção de necessidades de formação, um 
processo que se inicia com a identificação das carências da parte da organização e termina 
com a operacionalização de uma resposta formativa conveniente (Ferrão, Rodrigues; 2000). 

Este processo envolveu assim a definição do perfil de entrada, isto é, a situação presente 
dos formandos e o perfil de saída, ou seja, o conjunto de competências que os formandos 
deverão demonstrar no final do processo formativo e que é a referência para a definição do 
plano de formação (Ferreira, 1999). 

Em particular, o perfil de entrada resultou na descrição da situação presente, que apoiou a 
justificação da presente intervenção, descrita acima19. O produto final apresentado a seguir 
consiste no Perfil de Competências de Comunicação do Educador Popular da PTF, conforme 
os itens presentes do Perfil Profissional apresentado pelo Catálogo Nacional de 
Qualificações.  

Para obter estes dois perfis, teve-se em conta os dados recolhidos por meio de entrevistas a 
elementos-chave da plataforma transgénicos fora: a sua coordenadora (E1), um membro da 
comissão coordenadora (E2) e um membro do grupo alargado de activistas (E3).  

Para obter o perfil de saída, teve-se em consideração os dados recolhidos da literatura 
específica consultada, em particular a partir da análise do documento destinado a criar 
núcleos locais de resistência aos OGM, publicado pela GEAN, a rede norte-americana de 
resistência à engenharia genética (GEAN, 2008, Dezembro). 

Para proceder à análise dos dados recolhidos, a obra Investigação Qualitativa em Educação, 
de Bogdan e Bilken (1994) foi a referência que orientou a prática que de seguida se 
descreve, acerca do método de tratamento de dados, por categorias de codificação. Já a 
concepção do perfil, propriamente dito, inspirou-se na prática que Meza Oaxaca (2003) 
desenvolveu para a concepção de um Perfil de Competências Básicas do Educador Popular. 

 

 

O processo de recolha de dados 

 

A entrevista constitui uma troca de perspectivas e pontos de vista entre duas ou mais 
pessoas sobre um tema de interesse comum, tendo a interacção humana como factor 
central para a produção de conhecimento. (Cohen et al., 2000). A entrevista permite aos 
participantes, entrevistador e entrevistado, a discussão sobre como interpretam o mundo 
em que vivem e como vêem o mundo do seu ponto de vista. (ibid.) 

                                                

19 Vide Justificação da Intervenção, página 7 deste relatório. 



Cannell and Kahn definem a entrevista como “a two-person conversation initiated by the 
interviewer for the specific purpose of obtaining research relevant information, and focused 
by him [sic] on content specified by research objectives of systematic description, 
prediction, or explanation”. (1968, cit por Cohen et al, 2000, p. 269). Ao contrário do 
questionário, no qual a pessoa que responde é solicitada a registar as suas respostas a um 
conjunto de perguntas, a entrevista prevê uma interacção directa oral entre pessoas para a 
recolha da informação. (Cohen et al., 2000). 

Cohen et al. identificaram na literatura várias formulações diferentes para identificar os 
muitos tipos de entrevistas. A maior diferença prende-se com o seu maior ou menor nível 
de estruturação, o que acaba por reflectir a finalidade da entrevista.  

Lincoln e Guba sugerem que no caso do investigador ter consciência do que não sabe, este 
pode definir com clareza a estrutura do instrumento e enquadrar as questões que lhe 
forneçam a informação desejada. Já a entrevista menos estruturada constitui a opção de 
quem não tem consciência do que não sabe e conta com o entrevistado para lhe dizer. (ibid) 

No caso do presente projecto, o tipo de entrevista pretende recolher informação não 
normalizada, única e personalizada de como os indivíduos vêem a Plataforma Transgénicos 
Fora e o seu trabalho de intervenção local. Em particular as entrevistas tinham os seguintes 
objectivos: (1) Caracterizar a organização; (2) identificar o(s) perfil(s) de activista que a 
organização necessita para cumprir a sua missão e (3) identificar os saberes e 
competências que os activistas sentem necessidade para a concretização das actividades da 
Plataforma. Bogdan e Biklen (1994) denominam este tipo de entrevista usado de semi-
estruturada. 

Uma vez os dados recolhidos, há vários passos a seguir a partir desse momento: (1) a 
criação de unidades de significação; (2) a classificação, categorização e ordenação dessas 
unidades; (3) a estruturação de narrativas que descrevam os conteúdos das entrevistas e 
(4) a interpretação dos dados da entrevista (Cohen et al, 2000). 

 

 

A análise do conteúdo da informação recolhida 

 

As categorias são o meio de classificação dos dados descritivos recolhidos, “de forma a que 
o material contido num determinado tópico possa ser fisicamente apartado dos outros” 
(Bogdan e Biklen, 1994, p. 221). Desta forma, é possível descrever, de forma objectiva, os 
dados recolhidos, sistematizar e classificar a informação obtida e fazer inferências. 

Nas palavras dos autores, “o desenvolvimento de um sistema de codificação envolve vários 
passos: percorre os seus dados na procura de regularidades e padrões bem como de tópicos 
presentes nos dados e, em seguida, escreve palavras e frases que representam estes 
mesmos tópicos e padrões. Estas palavras ou frases são categorias de codificação” (p. 221).  

No presente trabalho começou-se pela transcrição textual das entrevistas, eliminando 
elementos que careciam de compreensão (frases inacabadas, por exemplo).  

Para alguns autores, o processo de transcrição já interpreta os dados, pois inevitavelmente 
se perdem dados enquanto se traduz de um conjunto de sistemas de regras (oral e 
interpessoal) para outro sistema muito distinto (linguagem escrita). (Cohen et al, 2000) 

Depois de uma primeira leitura, o texto integral foi separado em unidades de significação. 
Estas unidades de registo podem ser uma palavra, uma frase ou até um parágrafo pois, 
sendo que cada unidade corresponde a um tema, a regra de separação varia.  

Para a criação do sistema de codificação, a definição das categorias seguiu um processo 
misto, pois se houve categorias que foram deduzidas a partir do que se pretendia de cada 



questão da entrevista, outras surgiram conforme as características das próprias unidades de 
registo e estes elementos foram sendo agrupados por analogia e o nome da categoria 
surgiu no final. 

A criação deste sistema de codificação obedeceu a quatro princípios, sugeridos por Bogdan 
e Biklen (1994): 

- exclusão mútua: cada elemento pertence a apenas uma categoria; 

- homogeneidade: os elementos da mesma categoria têm em comum uma mesma 
característica; 

- pertinência: tem em conta o material em análise e as intenções da investigação; 

- objectividade e fidelidade: a forma de codificação deverá ser a mesma, quando realizadas 
outras análises e por outros investigadores. 

Neste caso o tratamento de dados envolveu três entrevistas. Todas as entrevistas foram 
categorizadas segundo o mesmo sistema. Desta forma, todos os registos referentes a um 
mesmo tema, foram colocados na mesma categoria, estando identificados com a etiqueta 
E1, E2 ou E3, para identificar a entrevista de origem. 

 

 

O Perfil de Competências de Comunicação do Educador Popular da 
Plataforma Transgénicos Fora 

 

Com o propósito de definir as competências do educador popular, Nina Meza Oaxaca (2003) 
começou por preparar a informação, de modo a que as categorias e as respectivas unidades 
de registo apresentassem uma redacção em forma de desempenhos. 

Seguindo estas orientações, procedeu-se, no presente trabalho, à transformação dos dados 
em acções observáveis, da seguinte forma: 

1- leitura dos registos; 

2- identificação dos principais verbos dos registos; 

3- estabelecimento de uma segunda coluna com uma nova redacção, tendo a atenção 
de manter a homogeneidade de sentido entre a nova oração e a formulação anterior; 

4- associação dos desempenhos similares em grupos. 

 

Optou-se por manter separados os dois tipos de registos, os de origem empírica (cf. Anexo 
5) e os de origem documental (cf. Anexo 4), e só apenas integrá-los na fase final de 
organização da informação. Esta opção baseou-se na experiência de Nina Meza Oaxaca, que 
verificou a impossibilidade de o fazer em fases anteriores. 

Depois deste procedimento, estruturou-se a redacção final com base no Perfil Profissional 
disponível no Catálogo Nacional de Qualificações (ANQ, 2008), organizando aqueles registos 
em termos de actividades, de competências -saberes, saberes-fazer e saberes-ser- 
referentes ao contexto da comunicação do educador popular da plataforma transgénicos 
fora. 

De notar que houve necessidade de, já estruturado o Perfil, proceder a várias 
reorganizações e reformulações da redacção dos desempenhos, por vezes fundindo alguns 
num só item do Perfil, de modo a poder estar de acordo com as necessidades identificadas 
nas entrevistas. 

 



Reproduz-se, de seguida, o resumo das dificuldades dos colaboradores, recolhidas através 
das entrevistas realizadas. Os colaboradores da plataforma demonstram:  

- reduzidos conhecimentos técnicos para a comunicação com o público; 

- dificuldades na adequação do tipo de acção ao tipo de público; 

- falta de confiança na concretização de acções; 

- dificuldades na mobilização do cidadão comum para se posicionar no debate; 

- dificuldades no planeamento das acções possíveis atendendo aos recursos disponíveis; 

- indefinição de objectivos específicos, mesuráveis e realizáveis; 

- dificuldades na redacção de uma notícia; 

- reduzidos conhecimentos de pedagogia; 

- dificuldades em lidar com situações de stress. 

 

O Perfil de Competências de Comunicação do Educador Popular da PTF inclui um conjunto 
de saberes técnicos – saberes e saberes-fazer-, que são estimulados e construídos com a 
experiência e com situações formativas e por saberes-ser que devem considerar-se como 
aspectos que integram o processo, sem fim, de realização da pessoa (Ander-Egg, 2005). 
Estes, continua o autor, deverão ser desenvolvidos no natural processo de se fazer humano, 
pois lembrando Paulo Freire (1972), o ser humano é um que fazer, que se faz na sua 
relação dialéctica com o mundo, que se faz a si próprio, fazendo-se permanentemente. 

 

 

Actividades 

1. Representar a Plataforma ao nível local 

a. Promover o desenvolvimento do pensamento crítico e a participação das 
populações no debate público sobre a produção e comercialização de OGMs. 

b. Promover uma alimentação e uma agricultura sustentáveis, estimulando a ligação 
directa entre produtores e consumidores e a valorização e preservação da 
biodiversidade agrícola local. 

c. Estimular os consumidores a exercer conscientemente o seu direito à escolha e 
capacitar os consumidores que querem ser criteriosos. 

d. Articular e contextualizar a sua acção local com o projecto da Plataforma 
Transgénicos Fora. 

e. Apresentar-se como porta-voz da Plataforma na resposta às solicitações do 
público. 

 

2. Planificar, desenvolver e avaliar uma estratégia de comunicação  

a. Planificar, desenvolver e avaliar situações de comunicação adequadas às 
características específicas do público-alvo. 

b. Conceber o material informativo e pedagógico de apoio às acções que 
desenvolve, adequado à situação e ao público específico. 

c. Definir qual a sua mensagem para a comunicação social, o plano e a avaliação da 
sua difusão. 

d. Animar o debate local sobre a produção e alimentação GM através da realização 
de entrevistas e da escrita de artigos, cartas ao director. 

e. Planificar, desenvolver e avaliar eventos com a comunicação social. 



f. Conceber um pacote de informações essenciais para a comunicação social de 
forma clara, concisa, credível e bem documentada. 

 

 

COMPETÊNCIAS 

 

Saberes 

Noções de: 

. Política Agrícola nacional e internacional 

. Alimentação Humana. 

. Engenharia Genética: como se desenvolve o processo de manipulação, a sua 
complexidade, imprevisibilidade; carácter dinâmico do genoma, a sua dependência face ao 
seu ambiente externo e implicações na manipulação genética. 

. Regime das patentes das sementes geneticamente modificadas. 

. Educação Popular: mobilização e organização popular. 

 

Conhecimentos de: 

. Modos de produção agrícola, alimentação e consumo sustentáveis. 

. Técnicas de preservação da biodiversidade agrícola. 

. História dos movimentos sociais de resistência aos OGM. 

. Acções populares de sucesso de resistência aos OGM. 

. Ferramentas de exposição e edição do computador para preparar materiais para 
comunicações orais e escritas. 

. Ferramentas de pesquisa e comunicação na Internet. 

 

Conhecimentos aprofundados sobre: 

. Implicações dos OGM para a saúde, o ambiente, a agricultura, a economia e as 
implicações sociais. 

. Conceito de soberania alimentar. 

. Projecto da Plataforma. 

. Técnicas de comunicação em público. 

. Técnicas de comunicação com os media. 

. Metodologias participativas: as dinâmicas de grupo, o círculo de estudos, as técnicas 
auditivas e visuais, inquérito e comunicação oral. 

 

 

Saberes-Fazer 

. Utilizar técnicas participativas: as dinâmicas de grupo, o círculo de estudos, as técnicas 
auditivas e visuais, inquérito e comunicação oral. 

. Utilizar técnicas de facilitação de reuniões e de decisão por consenso em grupos e 
assembleias. 

. Organizar acções com objectivos definidos e destinadas a um público-alvo específico. 



. Criar uma estória que enquadre a mensagem à comunicação social e divulgá-la através de 
artigos e cartas ao director do jornal local. 

. Escrever comunicados de imprensa. 

. Conduzir um debate, uma entrevista e uma palestra de forma assertiva e tendo em conta 
as características do seu público-alvo. 

. Pesquisar sobre a problemática da alimentação GM, criticar as fontes de informação e 
identificar as fontes mais credíveis. 

. Conhecer os factos que apoiam a sua argumentação, as estórias caricatas, os contra-
argumentos e os detalhes críticos. 

. Construir diferentes tipos de argumentação, consoante as características do público. 

. Comunicar sobre OGM utilizando termos facilmente compreensíveis por audiências com 
poucos conhecimentos científicos. 

. Comunicar sobre OGM com alunos do ensino não superior de diferentes níveis de 
conhecimentos científicos.  

. Seleccionar, organizar, sistematizar e manter actualizada a informação relativa à 
problemática dos OGM. 

 

 

Saberes-Ser 

 

. Demonstrar capacidade, conhecimento e à vontade para intervir em público oralmente e 
por escrito.  

. Rejeitar manifestações de superioridade para com outras pessoas. 

. Demonstrar rigor técnico nas suas comunicações. 

. Comunicar com o público de forma honesta. 

. Demonstrar alegria e à vontade para se manifestar em acções de rua. 

. Demonstrar estabilidade emocional e auto-controlo em situações de stress no contacto 
com o público. 

. Apresentar-se como uma pessoa dinâmica. 

. Comunicar de forma clara, precisa, persuasiva e assertiva.  

. Estabelecer relações interpessoais empáticas. 

. Exercer funções e tarefas polivalentes. 

. Demonstrar-se disponível para contribuir quando necessário. 

. Participar na vida pública com compromisso, sacrifício e abertura à mudança. 

. Respeitar e valorizar o seu trabalho como educador popular. 

. Confiar na sua capacidade como educador popular. 

. Apresentar-se com uma imagem com a qual a população com quem trabalha se identifica. 

. Demonstrar capacidade de escuta activa. 

. Mobilizar a sua experiência noutras áreas. 

. Conhecer-se a si próprio e contribuir com as suas habilidades. 

 

 



 

2 -  O Projecto de Intervenção 
 

A definição do presente projecto seguirá as orientações ditadas por Isabel Guerra na sua 
obra de 2002 dedicada ao planeamento de projectos de intervenção. 

 

Finalidades, Objectivos Gerais e Objectivos Específicos 

 

No entender de Guerra esta é a fase do projecto onde se procede à essencial definição clara 
das finalidades e formulação dos objectivos de modo suficientemente operacional de modo a 
permitir a medição dos resultados da intervenção. 

Em particular, as finalidades indicam a orientação principal do projecto, isto é, a razão 
para que o projecto tenha lugar e como pode contribuir para a transformação das situações 
e dos problemas identificados; de preferência não se definem mais de uma ou duas grandes 
finalidades. Muitas vezes são anteriores ao diagnóstico por se encontrarem por entre as 
intenções expressas nas políticas da instituição. 

Já os objectivos gerais exprimem as grandes orientações para as acções e estão em 
harmonia com as finalidades do projecto. Geralmente não são definidos operacionalmente, 
pelo que não indicam uma data nem um local precisos; porém formulam-se com uso a 
verbos de acção. Dizem respeito a todo o projecto, são globalizantes. 

Finalmente, os objectivos específicos descrevem os resultados que se desejam 
concretizar, detalhando os objectivos gerais, operacionalizando-os de forma quantitativa ou 
qualitativa, de modo a poder verificar a sua concretização. A avaliação final irá verificar a 
distância entre os resultados alcançados e os previstos nos objectivos. Neste sentido, estes 
objectivos deverão ser claros, precisos e quando possível quantificados. Para serem 
coerentes, precisam decorrer do diagnóstico e ter em conta os recursos existentes ou 
potenciais. Estes objectivos respondem à seguintes questão: “Onde incidir a intervenção de 
forma a provocar mais mudanças no sentido da finalidade desejada?” (Guerra, 2002, p. 
165). 

 

Finalidade  

Consciencializar as populações sobre as implicações do uso de OGM na agricultura e na sua 
alimentação. 

 

Objectivos Gerais 

Construir um dispositivo de formação para os educadores populares da PTF sobre 
comunicação com o público, em situações diversas e com públicos de características 
distintas. 

 

Objectivos Específicos   

- Capacitar 10 colaboradores da PTF para o planeamento, o desenvolvimento e a avaliação 
de situações de comunicação oral e escrita com o público, em 5 situações diferentes, sobre 
as implicações do uso de OGM na agricultura e na alimentação. 



- Capacitar 10 colaboradores da PTF para argumentar o seu ponto de vista em público, com 
confiança, rigor técnico e numa linguagem clara para audiências com diferentes níveis de 
escolarização. 

- Proporcionar a 10 colaboradores da PTF a construção de conhecimentos sobre a as 
implicações do uso de OGM na agricultura e na alimentação 

- Proporcionar a vivência a 10 colaboradores da PTF de uma metodologia de pedagogia 
participativa. 

- Dinamizar a concepção de um Manual de Comunicação do Educador Popular da PTF, como 
registo dos processos vividos e dos produtos concebidos durante a formação. 

 

 

Apresentação das Estratégias a utilizar: o Círculo de Estudos 

 

Segundo Guerra (2002) o conceito de estratégia apresenta uma tal multiplicidade de 
conteúdos e de dimensões que a sua definição se torna uma tarefa difícil. De certa forma, 
adianta “o apelo ao planeamento estratégico é uma chamada de atenção para os processos, 
mais do que para os conteúdos. (…) Assim, exige-se que o planeamento seja, sobretudo, 
um processo concertado de intervenção que, face a objectivos negociados, construa 
sucessivamente um modo de fazer, fazendo” (p. 167). 

Num contexto de planeamento, considera-se a estratégia como o meio escolhido para 
atingir os objectivos, constituindo-se num momento de definição da concretização da 
metodologia do projecto, articulando os recursos e os objectivos. Tem-se em vista “a 
elaboração de um pensamento director em torno do qual se estruturam, de forma mais ou 
menos coerente, as decisões fundamentais” (p. 167). 

 

A escolha da estratégia para o presente projecto necessitou de ter em conta a circunstância 
da distância geográfica dos colaboradores da PTF e a consequente falta de disponibilidade 
em se deslocarem. Por outro lado, e essencialmente, pretende-se proporcionar a 
experiência de metodologias e técnicas de pedagogia participativa, a construção de 
conhecimentos sobre a problemática de OGM e capacitar para a argumentação em público 
sobre o tema dos OGM.  

Ora, entende-se que a metodologia do Círculo de Estudos parece ser a adequada, perante 
estes objectivos e estes recursos, e por ser considerada, escrevem Vallgardae Norbeck 
(1986), uma forma de estudo de baixos custos. Além disso, os seus métodos de trabalho 
têm promovido os mesmos valores que os movimentos populares democráticos defendem. 

 

 

O Círculo de Estudos 

Conforme apresentado por Vallgarda e Norbeck (1986), o Círculo de Estudos teve a sua 
origem no início do século passado, no meio dos jovens movimentos sociais na Suécia. 
Constituiu uma estratégia para os movimentos populares suprimirem as necessidades de 
novos conhecimentos dos seus membros. 

Segundo estes autores, trata-se de um grupo reduzido de pessoas, entre 5 e 15 elementos, 
interessadas em discutir, de forma organizada, um tema, sem a presença de um professor, 
alternando-se momentos colectivos e momentos individuais. Os primeiros constituem 
espaços de partilha de experiências, de diálogo e de construção de compreensões em 
colectivo e os últimos como momentos que ocorrem nos intervalos das sessões de encontro. 



Nestes momentos, cada participante desenvolve um trabalho de recolha de informação, de 
preparação da sessão seguinte e de realização de outras tarefas definidas colectivamente.  

Esta metodologia inscreve-se numa pedagogia participativa, na medida em que a 
participação é maior ou menor conforme o grau de intervenção de todas as pessoas 
envolvidas nas tomadas de decisão do processo (Geilfus, 1998). No Círculo de Estudos são 
os próprios estudantes que assumem parte activa nas decisões de todo o processo do 
estudo, considerando-se as suas necessidades, as suas experiências e a sua realidade como 
base das opções dos estudos. 

Como referem Vallgarda e Norbeck (1986) “Não há nenhum professor que ensina alunos. 
São os próprios participantes que contribuem conjuntamente para os estudos, que buscam 
os conhecimentos, recolhem elementos, informações de livros, de programas radiofónicos, 
de conferências, etc. E que, dialogando, penetrando [sic] o tema de estudo, relacionando-o 
com a sua própria experiência e concretizando-o, ou que exercitam em conjunto as suas 
aptidões ou realizam um pequeno projecto.” (p. 15) 

Segundo estes autores, o Círculo de Estudos inscreve-se numa pedagogia de Educação 
Popular na medida em que pretende cumprir os seguintes objectivos: (1) proporcionar 
conhecimentos e aptidões relevantes aos participantes; (2) fortalecer a autoconfiança dos 
participantes nas próprias capacidades e no valor das suas experiências e opiniões, 
nomeadamente com o exercício do talento de expressão de opiniões e avaliação crítica da 
informação recolhida e (3) estimular a acção colectiva na sociedade.  

É precisamente por ter em vistas estes três objectivos que se considera esta, uma 
metodologia adequada para a intervenção que se pretende junto dos colaboradores da PTF.  

A concretização dos objectivos do Círculo de Estudos exige a sua tomada de conhecimento, 
por parte dos membros do grupo e a criação de um ambiente de confiança de modo a 
tornar possível a participação. 

No Círculo de Estudos, as pessoas encontram uma forma de construir conhecimentos a 
partir da leitura e discussão de textos e das compreensões realizadas em grupo, 
compensando assim a ausência do professor especialista. 

“O Círculo de Estudos não é, evidentemente, a única forma possível de estudos para 
adultos, mas em muitos aspectos é insuperável” (Vallgarda e Norbeck, 1986, p. 34) dizem 
aqueles autores. Não exige custos elevados nem monitores com formação específica na 
condução de discussões ou na matéria de estudo. Não requer um local especial, sendo o 
domicilio de um dos participantes muitas vezes o local onde têm lugar. Também não exige 
nem material nem equipamento pedagógico avançado. 

 

 

O monitor do Círculo de Estudos 

Como já foi mencionado não existe professor, como o elemento que se destaca e a quem o 
grupo reconhece mais saber e mais poder. Aliás, esta metodologia surgiu precisamente na 
situação de ausência dessa figura e como estratégia para assegurar a construção de 
conhecimentos e de confiança das pessoas nas próprias capacidades. 

Porém, existe uma pessoa que se responsabiliza pelo andamento dos estudos e assegura 
que todos os membros têm a oportunidade de se exprimir. Nas palavras de Vallgarda e 
Norbeck “O monitor está atento para assegurar que a informação é interpretada, que os 
problemas são analisados e que os participantes fazem o relacionamento com a sua 
experiência. Mas o grupo não fala para o monitor, o grupo conversa entre si. O monitor 
sintetiza sucessivamente o resultado da discussão, tendo em última instância a incumbência 
de fazer avançar o grupo na sua reunião.” (1986, p. 22). 

O Monitor deve ser um membro do grupo de igual condição e ter a capacidade de se tornar 
invisível, embora sempre pronto a tomar a iniciativa, quando necessário. A situação ideal é 



o momento em que todos os membros sentem igual responsabilidade e podem assumir a 
função de monitor. 

 

 

O planeamento dos estudos e o Guia de Estudos 

Na ausência de um professor, o plano de estudos é ainda mais fundamental, afirmam 
aqueles autores. Continuam, esclarecendo que embora seja ao grupo que compete conceber 
o plano de estudos a seguir, a responsabilidade recai muitas vezes sobre o monitor do 
Círculo ou sobre a instituição que o organiza. À medida que o Círculo avança, a co-
responsabilidade dos membros aumenta, assim como o seu poder de modificar o plano de 
estudos previamente existente. 

O Guia de Estudos afigura-se como uma ferramenta muito útil para o desenvolvimento do 
processo. Juntamente com a discussão, escrevem os autores, são instrumentos que 
promovem a autonomia e a participação nas tomadas de decisão, por si próprios, de como 
se desenrola a sua aprendizagem. “Regra geral, o plano de estudos apresenta sugestões, 
mas o círculo tem todas as possibilidades de encontrar outras e escolher as tarefas mais 
indicadas, com base na sua própria experiência.” (Vallgarda e Norbeck, 1986, p. 26). 

É usual o plano de estudos do círculo se basear num livro básico sobre a matéria a estudar. 
Mas também considera sugestões de outros suportes de informação, de tarefas ou 
exercícios para o grupo ou para participantes singulares, como mencionam aqueles autores. 

Aliás, relembram, incidir o plano de estudos apenas na leitura e discussão de textos 
privilegia apenas um certo tipo de características, sendo que a variedade permite a 
expressão dos vários talentos presentes no grupo 

Nunca é demais lembrar, mencionam os autores, que todo o plano de estudo deverá ter em 
conta as condições, as circunstâncias e as experiências dos membros do grupo, tendo 
atenção para não ser nem demasiado exigente nem demasiado facilitador. 

 

 

O primeiro encontro, as reuniões seguintes e o encerramento do Círculo de 
Estudos 

A primeira reunião é, no entender de Vallgarda e Norbeck (1986), um momento crucial de 
estabelecimento de práticas e do registo de todo o Círculo. Os ritmos do estudo, a 
participação dos membros nas decisões e nas discussões, bem como a postura do monitor 
merecem especial atenção. 

Começa-se com a clássica apresentação dos membros do grupo, explicam os autores, com a 
partilha das experiências e das expectativas que têm em relação aos estudos. Depois é o 
momento de examinar o material de estudo, o livro básico e o guia de estudo, caso 
existam, tendo em atenção a sua adequação às características do grupo e com vista à sua 
aceitação por parte do colectivo. 

É também fulcral reservar um momento para discutir o que o Circulo de Estudos é e não é, 
talvez, sugerem os autores, comparando com a experiência escolar que os membros têm. 

É também a altura de acertar os pormenores de natureza mais prática, como o horário mais 
adequado, o local das reuniões, e esclarecer a importância de ter espaço suficiente para 
criar um círculo de cadeiras para os momentos de discussão em grande grupo. E também os 
intervalos, a necessidade de refeições (no presente caso prevê-se uma sessão que ocupa 
todo um dia) e os locais de fumo. Porém, esclarecem os autores, deverá manter-se a 
abertura permanente para a sua alteração. 

Embora não seja possível avançar muito no estudo, em muitos casos é importante para os 
participantes sentir que começam já na primeira reunião a estudar, referem os autores. Por 



fim, resta o grupo definir as tarefas a realizar até à próxima reunião e o que se vai trabalhar 
para a próxima reunião. 

Dado o carácter flexível do plano de estudos, pela necessidade de adaptação às 
características dos participantes e da matéria de estudo é, no entender dos autores, muito 
difícil definir regras sobre o modo de condução das reuniões. No entanto, sublinham alguns 
requisitos fundamentais para o método de trabalho, desde já mencionados anteriormente: 
actualização dos conteúdos em relação às necessidades e interesses dos participantes; 
clareza na relação entre o material de estudo e a experiência dos participantes, imprimindo 
uma dimensão realista ao estudo; actividade, a aprendizagem exige que os participantes 
sejam activos; variedade no emprego de diferentes métodos de estudo e meios auxiliares, 
reforçando a motivação dos participantes. 

Com excepção da primeira e da última sessão, todas as restantes apresentam um esquema 
semelhante sugerido pelos autores, a seguir descrito.  

Introdução. A reunião inicia-se com uma revisão sumária da matéria de estudo tratada na 
reunião anterior, de modo a estabelecer a relação com o trabalho seguinte e a esclarecer 
dúvidas que entretanto tenham surgido ou ainda subsistam. 

É sugerido que o monitor se informe de como decorreram os trabalhos realizados no 
intervalo, em particular, se o tempo foi suficiente, o grau de dificuldade sentido na 
resolução da tarefa, podendo ser necessário criar uma ocasião específica para discutir 
métodos de estudo e reunir alguns conselhos a partir da experiência dos restantes 
membros. 

De seguida, procede-se ao planeamento mais detalhado da reunião do dia: qual o progresso 
esperado, quais as tarefas a realizar, em que moldes apresentar os trabalhos de casa, a 
distribuição do tempo, etc.. 

Informação. A maior parte da sessão dedica-se à pesquisa e ao tratamento de informação, 
seja no material de estudo, no livro básico ou reunido no Guia de Estudos. Este material 
pode também surgir da contribuição trazida pelos próprios participantes na forma de livros, 
filmes, artigos ou recolhida numa visita de estudos ou numa entrevista. E naturalmente da 
experiência que provém do próprio grupo. 

Pode também ser do interesse comum o convite à presença de um especialista para 
completar ou aprofundar a construção dos conhecimentos, sendo que necessita de ser 
preparada pelo grupo, com o acordo sobre as questões que pretende ver clarificadas. 
Depois desta visita, é essencial um momento de discussão sobre a informação recebida. 

Tratamento. Depois de recolhida a informação, o seu tratamento é realizado na discussão, 
na sua análise crítica e comparação com a experiência de cada membro. A realização de 
resumos de cada tema durante a reunião é indicada como facilitador das aprendizagens. 

Encerramento. Este é o momento ideal para proceder a uma avaliação sobre o material de 
estudo, os métodos de trabalho, as formas de convivência, a condução do monitor, etc.. É 
também o momento para fazer uma síntese das realizações dessa sessão, cabendo essa 
tarefa ao monitor ou a outro membro que assuma essa responsabilidade. Como já referido 
na primeira sessão, é neste momento que se definem as tarefas a realizar para a próxima 
sessão e se apresentam propostas sobre o que se irá trabalhar na reunião seguinte. 

O tempo de intervalo serve para a preparação do encontro que se segue e contribui para 
uma actividade mais profícua na reunião. Assim, a forma como o trabalho é organizado no 
círculo é determinante no estímulo dos participantes ao estudo nos intervalos entre os 
encontros. Pode tratar-se de rever a matéria dada ou realizar uma tarefa específica. 

Porém, é importante considerar as reais disponibilidades de tempo de cada membro e da 
sua confiança nas suas capacidades de estudo, derivadas de eventuais experiências 
escolares negativas. Com estas informações, a proposta de tarefas, o volume da matéria de 
estudo a trabalhar em casa serão mais realistas, o que favorece a concretização do 



trabalho. O monitor poderá contribuir se orientar os estudos para uma compreensão e 
análise crítica do material de estudo durante as discussões, estabelecendo assim a 
orientação a seguir fora das sessões. A relação com as experiências pessoais pode 
igualmente favorecer o estudo. 

 

 

A formação do monitor de círculos 

Nos primeiros círculos de estudos os monitores não tinham qualquer preparação para 
desempenhar a sua função e era indicado para o fazer aquele colega que manifestava um 
talento natural para conduzir as discussões. É a experiência e o jeito em facilitar os diálogos 
que têm feito os monitores, esclarecem Vallgarda e Norbeck (1986).  

 

 

As funções do Guia de Estudos 

Um Guia de Estudos pode ser usado com fins especiais, seja como instrumento com funções 
completamente autónomas, seja como instrumento complementar, sendo habitualmente 
concebido com vista a ser utilizado para um certo texto de apoio, escrevem Vallgarda e 
Norbeck (1986). 

É essencial definir com clareza os destinatários do texto, os objectivos do estudo e do Guia 
de Estudos. As suas funções mais comuns, conforme descritas por estes autores, são as 
seguintes: (1) introduzir o tema, o texto de apoio e o próprio guia de estudos; (2) 
apresentar a metodologia de estudo; (3) propôr uma ou várias alternativas de estudo; (4) 
propôr questões relevantes para a discussão; (5) propôr exercícios e tarefas; (6) indicar 
diferentes fontes de informação sobre a matéria; (7) apoiar na compreensão de textos ou 
outras fontes de conteúdo mais complexo; (8) apoiar na relação entre o objecto de estudo e 
a própria realidade dos participantes; (9) colocar questões específicas com vista à 
revalorização de atitudes, opiniões e comportamentos dos participantes; (10) estimular a 
realização de acções para a passagem do estudo à acção; (11) apoiar a conservação da 
informação na memória. 

É importante compreender que tratam-se de funções indicativas e não obrigatórias e não 
são necessariamente apresentadas desta forma, pois pode acontecer estarem um pouco por 
todo o texto, principalmente se o Guia estiver integrado num certo texto de apoio. 

Importa, sobretudo, advertem os autores, reflectir sobre as possibilidades reais dos 
participantes seguirem as sugestões contidas no Guia e que este promova o intercâmbio na 
discussão e na partilha de novas informações entre os participantes, o que constitui o 
verdadeiro motor das aprendizagens. 

 

 

 

 



Capítulo III - O Plano de Actividades 
 

Segundo Guerra (2002), o plano de actividades detalha e sistematiza o que se deseja fazer, 
quando acontece, quem é responsável pela realização das tarefas e que recursos são 
necessários para o tornar possível. As actividades previstas surgem da relação entre 
objectivos, estratégias e recursos, tendo em vista a concretização dos objectivos já 
definidos. 

Nas suas palavras “concebido desta forma, o plano de actividades permite controlar a 
efectivação das decisões-chave, permitindo, simultaneamente, margem de manobra e 
flexibilidade das decisões secundárias. Isto não significa que não se possa corrigir as 
decisões estratégicas” (p. 171). 

 

1 - O Círculo de Estudos sobre Comunicação em Público 
 

De seguida descreve-se o plano de actividades para concretizar um Círculo de Estudos 
dedicado ao tema da Comunicação em Público. 

Todo o plano de estudos que orienta os trabalhos no Círculo e que se encontra materializado 
num documento de apoio chamado de Guia de Estudos, por conceber, será proposto nas 
páginas seguintes, entre as Acções 6 e 11 . Porém, dadas as características participativas 
desta metodologia, está sujeito às alterações que os participantes desejarem introduzir. 

Como produto final deste Círculo propõe-se a concepção de um Manual de Comunicação do 
Educador Popular, como resultado dos trabalhos escritos produzidos ao longo do processo 
formativo.  

Ao longo das sessões, vários tipos de tarefas são propostos. Conforme foi mencionado por 
um dos informadores nas entrevistas de recolha de dados para a concepção da presente 
acção20, é sugerida uma variedade de tarefas que não se espera que sejam desenvolvidas 
por todas as pessoas. Em particular, a tarefa de redigir as partes constituintes do Manual 
acima referido ficará a cargo de quem se propuser a fazê-lo, sendo que é no interesse dos 
próprios participantes que ele tome forma. 

 

 

 

                                                
20 In entrevista E2 – Anexo 2 “Acho que se devam conhecer os talentos, as características dos activistas de modo a 
que faça as tarefas que mais se relacionem consigo: não faz sentido ser eu a falar com agricultores, mas o J.V., 
por exemplo; umas pessoas têm mais jeito para falar em público, outras para escrever, outras para acções de rua, 
teatro de rua, como o GAIA faz tantas vezes, outras reuniões mais institucionais.” 



 

 

  

2 - Cronograma das actividades 
 

 

 

 

 

Acção 04/009 05/ 06/ 09/ 10/ 11/ 12/ 01/010 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 

A 1 - Divulgação do Círculo de Estudos                  

A 2 - Concepção do Guia de Estudo                

A 3 - Definição do Perfil de Entrada dos participantes               

A 4 – Definição do Grupo de Membros do Círculo de Estudos               

A 5 – Envio do Guia de Estudos aos candidatos                   

A 6 – Abertura do Círculo de Estudos    Ses.1           

A 7 - Módulo 1 – A Problemática dos OGM     Ses.2 Ses.3         

A 8 - Módulo 2 – O Projecto da Plataforma       Ses.4        

A 9 - Módulo 3 – Educação Popular e Comunicação com o Público        Ses.5 Ses.6 Ses.7 Ses.8    

A 10 - Módulo 4 – A Comunicação com os Media            Ses.9 Ses.10  

A 11 – Módulo 5 – O Manual de Comunicação do Educador Popular da PTF              Ses.11 
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3 - Descrição das Actividades a desenvolver 
 

ACÇÃO 1 - DIVULGAÇÃO DO CÍRCULO DE ESTUDOS 

Apresentação da iniciativa de formação aos membros da Plataforma e convite à sua 
participação, através do envio de um folheto. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

- Divulgar o Círculo de Estudos junto dos membros da Plataforma. 

 

 

ACTIVIDADES 

- Produção de um folheto onde constam os seguintes elementos: designação do curso; 
objectivos; resultados esperados; destinatários; duração; descrição dos módulos; local de 
realização; números de inscrições, processo de selecção dos candidatos. 

- Envio do folheto para a lista de discussão electrónica dos activistas da plataforma 
ogm_ga@yahoogrupos.com.br. 
 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS  

humanos:  

- Monitor do Círculo de Estudos. 

 

MATERIAIS: 

- Computador; 

- Ligação à internet; 

- Programa de edição de texto. 

- Registo na lista ogm_ga@yahoogrupos.com.br 
 

 

CUSTO ESTIMADO DA ACTIVIDADE 

0,00 € 

Esta actividade é realizada no domicílio do monitor e este presta o serviço voluntariamente. 
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ACÇÃO 2 – CONCEPÇÃO DO GUIA DE ESTUDOS  

O Círculo de Estudos é orientado pelo plano de estudos, que se encontra descrito num 
documento denominado de Guia de Estudos, concebido pelo facilitador com a participação e 
aprovação dos membros do grupo. É meramente indicativo e consiste numa proposta que 
pode ser alterada a qualquer momento, se o grupo assim o decidir. 

 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

- Conceber um Guia de Estudos sobre o tema Comunicação em Público sobre OGM. 

 

 

ACTIVIDADES 

- Programação dos temas em relação às sessões. 

- Definição das questões a propor para as discussões no Círculo de Estudos. 

- Definição das tarefas para desenvolver durante e nos intervalos das sessões a propor ao 
grupo. 

- Selecção dos textos de apoio às sessões. 

- Concepção do documento final. 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS  

humanos:  

- Monitor 

 

MATERIAIS: 

- Computador; 

- Ligação à internet; 

- Programa de edição de texto; 

- Material de estudo. 

 

 

CUSTO ESTIMADO DA ACTIVIDADE 

0,00 € 

Esta actividade é realizada no domicílio do monitor e este presta o serviço voluntariamente. 
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ACÇÃO 3 – DEFINIÇÃO DO PERFIL DE ENTRADA DOS PARTICIPANTES  

O perfil de entrada é o retrato de cada participante, caracterizando a sua situação antes da 
acção formativa. Esta informação é útil para efeitos de avaliação final. Tem também a 
função de dar os dados necessários à contextualização da intervenção àquele grupo 
específico. 

 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

- Conhecer as habilitações literárias. 

- Conhecer a experiência e situações de intervenção em que participou, de resistência aos 
OGM 

- Conhecer a experiência na área da comunicação em público e com os media. 

- Conhecer a fluência em línguas e a destreza no uso das ferramentas informáticas. 

- Conhecer as dificuldades sentidas na comunicação sobre OGM e as situações em que se 
manifestam. 

- Conhecer a disponibilidade para dedicar 2 h por semana ao trabalho individual. 

 

ACTIVIDADES 

- Concepção de um questionário. 

- Envio do questionário aos candidatos interessados. 

- Análise dos dados recolhidos.  

- Concepção de um relatório do perfil de entrada dos candidatos a ser considerado, 
posteriormente, na selecção dos candidatos e na avaliação final do Círculo de Estudos. 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS  

humanos:  

- Monitor. 

 

MATERIAIS: 

- Computador; 

- Ligação à Internet; 

- Programa de edição de texto. 

 

 

CUSTO ESTIMADO DA ACTIVIDADE 

0,00 € 

Esta actividade é realizada no domicílio do monitor e este presta o serviço voluntariamente. 
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A partir das respostas de manifestações de interesse em participar no Círculo e tendo 
em conta o relatório do perfil de entrada de cada candidato, a Comissão Coordenadora 
da Plataforma irá proceder à selecção dos membros do grupo, de acordo com os itens 
que definirá antecipadamente. 

 

 

- Seleccionar a lista de membros do grupo que constituirá o Círculo de Estudos. 

- Divulgar a lista final dos membros seleccionados, junto de todos os candidatos. 

 

 

- Dinamização da Comissão Coordenadora para a formulação dos itens de selecção dos 
candidatos. 

- Análise do relatório sobre o perfil de entrada de cada candidato. 

- Síntese da posição de cada candidato face aos itens de selecção. 

- Formulação do parecer quanto à lista prévia de admissão. 

- Envio da síntese produzida e do parecer para a lista de discussão electrónica da 
Comissão Coordenadora. 

- Dinamização da discussão na lista electrónica para a obtenção da lista final de 
candidatos seleccionados. 

- Envio da lista final de seleccionados por correio electrónico para todos os candidatos. 

 

 

HUMANOS:  

- Monitor do Círculo de Estudos; 

- Membros da Comissão Coordenadora. 

 

MATERIAIS: 

- Computador; 

- Ligação à Internet; 

- Registo nas listas de discussão ogm_ga@yahoogrupos.com.br e 
ogm_cc@yahoogrupos.com.br ; 

- Relatório sobre o perfil de entrada dos candidatos. 

 

 

 

 

ACÇÃO 4 – DEFINIÇÃO DO GRUPO DE MEMBROS DO CÍRCULO DE ESTUDOS 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS       

ACTIVIDADES 

RECURSOS NECESSÁRIOS  
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0,00 € 

Esta actividade é realizada no domicílio do monitor e este presta o serviço 
voluntariamente. 

 

 

 

 

ACÇÃO 5 – ENVIO DO GUIA DE ESTUDOS AOS PARTICIPANTES 

Para que os participantes conheçam o plano de estudo, o material de estudo e as propostas 
de trabalho e possam propôr alterações na 1ª sessão do Círculo de Estudos, envia-se o Guia 
deEstudos antecipadamente. 

 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

- Dar a conhecer o Guia de Estudos aos membros do Círculo de Estudos. 

 

 

ACTIVIDADES 

- Criação de uma lista de distribuição de correio electrónico para o Círculo de Estudos. 

- Convite aos membros do Círculo de Estudos. 

- Verificação de que todos os membros estão inscritos. 

- Envio do Guia de Estudos 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

humanos:  

- Monitor. 

 

MATERIAIS: 

- Computador; 

- Ligação à Internet; 

- Guia de Estudos. 

 

 

CUSTO ESTIMADO DA ACTIVIDADE 

0,00 € 

Esta actividade é realizada no domicílio do monitor e este presta o serviço voluntariamente. 

 

 

CUSTO ESTIMADO DA ACTIVIDADE 
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ACÇÃO 6 - ABERTURA DO CÍRCULO DE ESTUDOS 

Dá-se início ao Círculo de Estudos com a primeira sessão presencial. 

 

 

OBJECTIVOS PEDAGÓGICOS21 

- Conhecer os membros do Círculo de Estudos. 

- Conhecer a metodologia do Círculo de Estudos. 

- Definir o esquema das sessões e os procedimentos nas discussões. 

- Vivenciar técnicas de facilitação de reuniões. 

- Vivenciar técnicas de decisão por consenso. 

- Aprovar o Plano de Estudos inscrito no Guia de Estudos. 

 

 

METODOLOGIA 

Exposição Oral; Dinâmica de Grupo; Trabalho em Pequenos Grupos; Discussão em Plenário. 

 

 

ACTIVIDADES 

Sessão 1 

- Apresentação dos Participantes em plenário com as cadeiras em círculo. 

- Apresentação e aprovação do Guia de Estudos em plenário. 

- Discussão em pequenos grupos sobre a facilitação de reuniões e a tomada de decisões por 
consenso, a partir dos textos de apoio no Guia de Estudos e conclusões em plenário. 

- Apresentação do tema “Comunicação em Público sobre OGM” com partilha de experiências 
e dificuldades em plenário. 

- Discussão sobre “Os argumentos pró e contra os OGM” em plenário. 

 

Tarefas a realizar para a próxima sessão 

- Redacção do capítulo do Manual de Comunicação do Educador Popular da PTF sobre 
Técnicas de Facilitação de Reuniões. 

- Redacção do capítulo do Manual de Comunicação do Educador Popular da PTF sobre 
Técnicas de Decisão por Consenso. 

- Pesquisa e leitura do material referido no Guia de Estudo para a identificação dos 
argumentos pró e contra os OGM, registando e descrevendo as referências interessantes e 
as dúvidas. 

- Envio dos produtos uma semana antes da próxima sessão. 

 

 

                                                
21
 “Os objectivos pedagógicos devem: descrever de uma forma clara, concisa e precisa, o que o formando deve ser 

capaz de ficar a saber, saber-fazer, saber-ser no fim de um determinado momento do processo de aprendizagem” 
(Ferrão, Rodrigues. 2000. p. 123) 
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RECURSOS NECESSÁRIOS  

HUMANOS:  

- Monitor 

 

MATERIAIS: 

- Guia de Estudo do Círculo de Estudos; 

- Material de escritório; 

 

 

AVALIAÇÃO 

No final da sessão, em plenário, cada participante responde às seguintes questões: 

- O que gostei? 

- O que faria diferente? 

 

 

INSTRUMENTOS: 

- prática do processo tomada de decisão por consenso para a aprovação do Guia de 
Estudos; 

- uso de algumas técnicas de facilitação de reuniões e de tomada de decisões por consenso 
durante as discussões nesta sessão e nas seguintes; 

- redacção de textos sobre Técnicas de Facilitação de Reuniões; 

- redacção de textos sobre Técnicas de Decisão por Consenso; 

- registo das pesquisas efectuadas com as referências de interesse relevante e as situações 
duvidosas. 

 

 

CUSTO ESTIMADO DA ACTIVIDADE 

 

Descrição EUR 

Aluguer da sala – cedência gratuita 0,00  

Alimentação do Monitor 10,00  

Despesas de deslocação do Monitor 25,0022 

Honorários do Monitor – voluntariado 0,00 

Materiais de escritório – donativos 0,00 

TOTAL € 35,00 

 

                                                

22 Este valor obteve-se da seguinte forma: (1) consultou-se o preço das viagens ida e volta de autocarro, desde 
Lisboa para Portalegre, Porto, Coimbra e Torres Vedras, possíveis locais de realização das sessões. (2) obteve-se a 
média dos valores recolhidos. Este valor refere-se a uma viagem de ida e volta. 
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ACÇÃO 7 - MÓDULO 1 – A PROBLEMÁTICA DOS OGM -  

O tema dos Organismos Geneticamente Modificados é revestido de uma grande polémica, 
pois diferentes sectores da sociedade posicionam-se favorável ou desfarovavelmente. A 
informação produzida é vasta e de complexa compreensão, donde os colaboradores da 
Plataforma necessitam de pesquisar, criticar e seleccionar a informação, de modo a 
construir a sua própria argumentação.  

 

 

OBJECTIVOS PEDAGÓGICOS 

- Pesquisar, seleccionar e criticar informação sobre vantagens e desvantagens da produção 
de OGM. 

- Preparar um debate sobre os argumentos prós e contras dos OGM. 

- Sistematizar por escrito os argumentos prós e contras os OGM. 

- Identificar os argumentos mais relevantes para cada público-alvo. 

 

 

METODOLOGIA 

Trabalho de grupo; Discussão em Plenário; Pesquisa de informação; Tempestade de ideias; 
Dramatização; Dinâmica de Grupo. 

 

 

ACTIVIDADES 

Sessão 2 

- Discussão dos produtos concebidos em casa sobre facilitação de reuniões e decisão por 
consenso. 

- Partilha da informação recolhida em casa e das fontes consultadas. 

- Esclarecimento das dúvidas. 

- Partilha de fontes de informação pessoais (livros, revistas, filmes, …). 

- Visualização de um filme e debate a seguir. 

- Identificação dos argumentos pró e contra mais significativos e distribuição pelos 
pequenos grupos, para uma redacção final em casa. 

 

Tarefas a realizar entre as sessões 

- Redacção, em pequeno-grupo, (pela internet ou presencialmente quando possível), de 
uma página explicando a argumentação, os contra-argumentos, as fontes consultadas e as 
dúvidas sentidas. 

 

 

Sessão 3 

- Tempestade de ideias em plenário sobre os contextos de comunicação de um educador 
popular da plataforma, com base na experiência dos participantes e o respectivo registo. 
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- Descrição, em plenário, de tipos de situações típicas de comunicação de um educador 
popular com vários de público-alvo e registo. 

- Identificação dos argumentos mais relevantes, por tipo de público em pequenos grupos e 
conclusões em plenário. 

- Simulação de debates e diálogos, alternando posições pró e contra, considerando as 
diferentes situações antes descritas. 

 

Tarefas a realizar entre as sessões 

- Redacção individual dos argumentos que, para si, o fazem motivar a colaborar na 
Plataforma. 

- Redacção dos argumentos referentes a cada público-alvo, em pequeno grupo, a distância 
(ou presencialmente, quando possível. 

- Envio dos produtos uma semana antes da próxima sessão. 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS  

HUMANOS:  

- Monitor 

 

MATERIAIS: 

- Guia de Estudo do Círculo de Estudos; 

- Material de escritório. 

 

 

AVALIAÇÃO 

No final da sessão, em plenário, cada participante responde às seguintes questões: 

- O que gostei? 

- O que faria diferente? 

 

INSTRUMENTOS: 

- redacção em pequeno grupo de textos descrevendo cada argumento pró e contra a 
produção de OGM. 

- redacção individual dos argumentos que para si o fazem motivar a a colaborar na 
plataforma 

 

 

CUSTO ESTIMADO DA ACTIVIDADE 

 

Descrição EUR 

Aluguer da sala – cedência gratuita 0,00  

Alimentação do Monitor 10,00  

Despesas de deslocação do Monitor 25,00 
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Honorários do Monitor – voluntariado 0,00 

Materiais de escritório – donativos 0,00 

TOTAL € 35,00 

 

 

 

 

ACÇÃO 8 – MÓDULO 2 - O PROJECTO DA PLATAFORMA 

É essencial que cada membro da plataforma adeqúe a sua acção local com o projecto global 
da plataforma, sendo necessário conhecê-lo bem. 

 

 

OBJECTIVOS PEDAGÓGICOS 

- Conhecer o projecto da Plataforma. 

- Definir como colaborar localmente com o projecto da Plataforma. 

 

 

METODOLOGIA 

Exposição Oral; Tempestade de Ideias Escrita; Discussão em Plenário; Trabalho em 
pequenos grupos; Dinâmica de Grupo. 

 

 

ACTIVIDADES 

Sessão 4 

- Apresentação individual dos argumentos escolhidos, comentário por um especialista no 
tema dos OGM e correcção dos produtos concebidos no intervalo das sessões. 

- Discussão das propostas de argumentação adequados a cada público-alvo e obtenção de 
consenso na sua escolha. 

- Identificação dos objectivos da Plataforma em relação ao Projecto da GEAN (a equivalente 
Norte-Americana). 

- Tempestade de ideias de como colaborar localmente com a Plataforma. 

 

Tarefas a realizar para a próxima sessão 

- redacção final dos argumentos referentes a cada público-alvo, em pequeno grupo, a 
distância, destinado ao Manual de Comunicação do Educador Popular da PTF. 

- Redacção de um documento sobre como gostaria de colaborar com a plataforma. 

- Envio dos produtos uma semana antes da próxima sessão. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS  

HUMANOS:  

- Monitor 

- Especialista em OGM 

 

MATERIAIS: 

- Guia de Estudo do Círculo de Estudos. 

 

 

AVALIAÇÃO 

No final da sessão, em plenário, cada participante responde às seguintes questões: 

- O que gostei? 

- O que faria diferente? 

 

 

INSTRUMENTOS: 

- presença de um especialista no tema dos OGM; 

- redacção do documento sobre como gostaria de colaborar com a plataforma; 

 

 

CUSTO ESTIMADO DA ACTIVIDADE 

 

Descrição EUR 

Aluguer da sala – cedência gratuita 0,00  

Alimentação do Monitor e do especialista 20,00  

Despesas de deslocação do Monitor e do especialista 50,00 

Honorários do Monitor e do especialista – voluntariado 0,00 

Materiais de escritório – donativos 0,00 

TOTAL € 70,00 
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ACÇÃO 9 - MÓDULO 3 – A COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO 

A comunicação com o público é uma das acções estratégicas da Plataforma, cuja 
concretização é um desafio pela dificuldade dos colaboradores em escolherem a melhor 
acção e a mensagem adequada perante a especificidade de cada público.  

 

 

OBJECTIVOS PEDAGÓGICOS 

- Conhecer estratégias de Educação Popular usadas pelos movimentos sociais mundiais de 
resistência aos OGM. 

- Identificar os protagonistas das mudanças a acontecer para que os objectivos da 
plataforma se concretizem. 

- Definir a mensagem e o modo adequado de comunicação para chegar a esses 
protagonistas.  

- Planificar uma sessão de construção de compreensões sobre OGM com uma abordagem 
participativa. 

- Conceber os materiais de apoio às sessões planificadas. 

 

 

METODOLOGIA 

Exposição Oral; Tempestade de Ideias; Dinâmica de Grupo; Discussão em pequenos 
grupos; Discussão em Plenário; Dramatização; Discussão de Casos; Técnicas de 
Visualização. 

 

 

ACTIVIDADES 

Sessão 5 

- Apresentação dos trabalhos realizados no intervalo das sessões. 

- Análise e Discussão dos produtos elaborados em pequenos grupos e conclusões em 
plenário. 

- Partilha e registo, tendo em vista uma redacção final, sobre a história dos Movimentos 
Socias, em particular os sucessos do Movimento de Resistência aos OGM. 

- Tempestade de Ideias sobre Participação Popular, Educação Popular e Organização dos 
Movimentos Sociais de Resistência aos OGM. 

- Pesquisa sobre Pedagogia Participativa e Educação Popular no Guia de Estudos (inclui 
capítulo do livro “Do it Yourself: Handbook for changing our world” pelo colectivo TRAPESE - 
Taking Radical Action through Popular Education and Sustainable Everything; trechos de P. 
Freire). 

- Discussão sobre como a Educação Popular tem contribuido para os Movimentos Sociais em 
todo o mundo. 

- Em pequenos grupos, sistematização dos princípios e das práticas de uma pedagogia 
participativa; discussão em plenário e registo. 
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Tarefas a realizar para a próxima sessão 

- Pesquisar sobre Participação Popular, Educação Popular e Organização dos Movimentos 
Sociais de Resistência aos OGM, registando e descrevendo as referências interessantes e as 
dúvidas. 

- Escrever um texto situando as suas intervenções junto do público em relação a esta 
pedagogia e qual o interesse que encontra nesta pedagogia. 

- Envio dos produtos uma semana antes da próxima sessão. 

 

 

Sessão 6 

- Apresentação oral de cada texto produzido e das pesquisas realizadas. 

- Discussão em plenário, sobre as estratégias da plataforma e a sua relação com a Educação 
Popular. 

- Discussão em pequenos grupos de “Como aumentar os níveis de participação do público 
no debate público sobre OGM?”, com partilha e registo em plenário. 

- Discussão em pequenos grupos sobre “ Quais são os protagonistas das mudanças a 
acontecer para que os objectivos da plataforma se concretizem?”, com partilha e registo em 
plenário. 

- Discussão em pequenos grupos sobre “Qual a mensagem a dirigir a esses protagonistas?”, 
“Como, quando e onde a transmitir?” e “De que forma esse meio de comunicação estimula a 
participação plena do público?”, com partilha e registo em plenário. 

 

Tarefas a realizar para a próxima sessão 

- Redacção final do texto sobre Educação Popular e a Organização dos Movimentos Sociais 
de resistência aos OGMs. 

- Registo individual da sistematização das ideias discutidas sobre: “Como aumentar os 
níveis de participação do público no debate sobre OGM?”, “ Quais são os protagonistas das 
mudanças a acontecer para que os objectivos da plataforma se concretizem?”, “Qual a 
mensagem a dirigir a esses protagonistas?” e “Como, quando e onde a transmitir?”, “De que 
forma esse meio de comunicação estimula a participação plena do público?”. 

- Envio dos produtos uma semana antes da próxima sessão. 

 

 

Sessão 7 

- Em plenário, revisão das ideias sistematizadas a partir das discussões: “Como aumentar 
os níveis de participação do público no debate sobre OGM?”, “ Quais são os protagonistas 
das mudanças a acontecer para que os objectivos da plataforma se concretizem?”, “Qual a 
mensagem a dirigir a esses protagonistas?” e “Como, quando e onde a transmitir?”, “De que 
forma esse meio de comunicação estimula a participação plena do público?” tendo em vista 
a redacção de um texto final 

- Em plenário, tempestade de ideias sobre como construir uma estratégia de acção 
participativa dos diferentes públicos-alvo e registo. 

- Recuperação das situações de comunicação – tipo para um educador popular da PTF, 
identificadas na sessão 3, escolha das 5 mais relevantes e formação de pares interessados 
em planificar cada situação. 

- Discussão, em plenário, sobre “Quais os elementos essenciais que devem constar de uma 
planificação?” e sistematização das ideias, tendo em vista a redacção de um texto final. 
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- Planificação, em pares, da situação de comunicação escolhida pelo par. 

 

Tarefas a realizar para a próxima sessão 

- Redacção final de um texto sobre a construção de uma estratégia de acção participativa 
dos diferentes públicos-alvo. 

- Redacção final de um texto sobre os elementos essenciais que devem constar de uma 
planificação. 

- Em trabalho colaborativo à distância, terminar a planificação e elaboração dos materiais 
de apoio. 

- Envio dos produtos uma semana antes da próxima sessão. 

 

 

Sessão 8 

- Apresentação e discussão em plenário de cada planificação e dos respectivos materiais, 
enriquecidos com sugestões de todo o grupo. 

- Em pares, reformulação/enriquecimento das planificações e materiais a partir das 
sugestões recolhidas no plenário. 

 

Tarefas a realizar para a próxima sessão 

- Pesquisa nas referências do Guia de Estudo sobre a comunicação com os media, 
identificando por escrito princípios essenciais a cumprir. 

- Envio dos produtos uma semana antes da próxima sessão. 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS  

HUMANOS:  

- Monitor 

 

MATERIAIS: 

- Guia de Estudo do Círculo de Estudos. 

- Computadores com programas de edição de imagem, edição de texto e edição de 
apresentações. 

- Materiais de Escritório e de Desenho. 

 

 

AVALIAÇÃO 

No final da sessão, em plenário, cada participante responde às seguintes questões: 

- O que gostei? 

- O que faria diferente? 
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INSTRUMENTOS: 

- registo das pesquisas efectuadas com as referências interessantes e as dúvidas; 

- redacção das relação entre as suas intervenções junto do público e a pedagogia 
participativa, mencionando o interesse desta pedagogia para o projecto da plataforma; 

- redacção final do texto sobre Educação Popular e a organização dos movimentos sociais de 
resistência aos OGMS; 

- registo da sistematização das ideias discutidas sobre: “Como aumentar os níveis de 
participação do público no debate público sobre OGM?”, “Quais são os protagonistas das 
mudanças a acontecer para que os objectivos da plataforma se concretizem?”, “Qual a 
mensagem a dirigir a esses protagonistas?” e “Como, quando e onde a transmitir?”, “De que 
forma esse meio de comunicação permite a participação plena do público?”; 

- planificação de 5 situações de comunicação e concepção dos respectivos materiais 
concebidos de apoio às sessões. 

 

CUSTO ESTIMADO DA ACTIVIDADE 

 

Descrição EUR 

Aluguer da sala – cedência gratuita 0,00  

Alimentação do Monitor 10,00  

Despesas de deslocação do Monitor 25,00 

Honorários do Monitor – voluntariado 0,00 

Materiais de escritório – donativos 0,00 

TOTAL € 35,00 

 

 

 

 

ACÇÃO 10 - MÓDULO 4 – A COMUNICAÇÃO COM OS MEDIA 

Grande parte da animação do debate sobre OGM é veiculado pela comunicação social. Por 
outro lado, quando uma acção é concretizada é importante que seja acompanhada por uma 
acção de comunicação social. É essencial planificar uma estratégia de comunicação com os 
media que dê visibilidade às acções de resistência aos OGM e que amplie a sua mensagem. 
Assim, neste módulo os participantes irão planificar esta acção junto da comunicação social. 
Por fim, os media tendem a posicionar-se favoravelmente aos OGM, sendo que é necessário 
informar os jornalistas dos argumentos de oposição. 

 

 

OBJECTIVOS PEDAGÓGICOS 

- Desenvolver e avaliar uma acção de comunicação sobre OGM junto de um público 
específico. 

- Planificar, desenvolver e avaliar uma acção com a comunicação social. 

- Auto e hetero-avaliação da fluência de comunicação de cada participante. 
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METODOLOGIA 

Exposição Oral; Dinâmica de Grupo; Trabalho em Pequenos Grupos; Discussão em Plenário; 
Dramatização. 

 

 

ACTIVIDADES 

Sessão 9 

- Apresentação dos materiais concebidos de apoio à planificação. 

- Partilha da experiência dos participantes com a comunicação social. 

- Análise e discussão em pequenos grupos sobre os princípios para uma comunicação 
eficiente com os media. 

- Apresentação em plenário e sistematização da informação para redigir um documento 
final. 

- Concepção, pelos pares já constituídos, de um plano de comunicação para os media que 
acompanhe e enquadre a acção já planificada. 

- Apresentação e discussão em plenário desses planos. 

 

Tarefas a realizar para a próxima sessão 

- Concepção dos produtos do seu plano de comunicação (comunicado de imprensa, artigo, 
carta ao director, …). 

- Envio dos produtos uma semana antes da próxima sessão. 

 

 

Sessão 10 

- Discussão dos produtos concebidos em plenário. 

- Breve apresentação da planificação da sessão que irá realizar, dos respectivos materiais já 
finalizados e das acções junto dos media. 

- Simulação, pelos pares, das respectivas situações planificadas, seguida de uma análise 
crítica, pelos próprios, pelo grupo, e por um especialista em comunicação sobre o tema dos 
OGMs, da sua capacidade de transmissão da mensagem pretendida e do rigor técnico. 

- Discussão em plenário sobre “Que situações de stress podem ocorrer no momento de 
comunicação com o público ?“ e “Como reagir perante essas situações ?” 

- Simulação das situações de stress, análise das reacções individuais. 

- Sistematização e registo das conclusões em plenário. 

- Preparação da avaliação final do Círculo de Estudos, com a Identificação dos itens a serem 
avaliados por questionário. 

 

Tarefas a realizar para a próxima sessão 

- Redacção final das orientações para a concepção de produtos dirigidos à comunicação 
social. 

- Desenvolvimento e avaliação da sessão atrás preparada, bem como do seu plano de 
comunicação. 

- Relatório do desenvolvimento da acção de comunicação, das facilidades e das dificuldades 
encontradas. 
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- Envio dos produtos uma semana antes da próxima sessão. 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS  

HUMANOS:  

- Monitor 

- Especialista em comunicação sobre OGM 

 

MATERIAIS: 

- Guia de Estudo do Círculo de Estudos. 

 

 

AVALIAÇÃO 

No final da sessão, em plenário, cada participante responde às seguintes questões: 

- O que gostei? 

- O que faria diferente? 

 

 

INSTRUMENTOS: 

- presença de um especialista no tema dos OGM; 

- registo dos princípios essenciais para uma comunicação eficiente com os media; 

- relatório do desenvolvimento da acção de comunicação, das facilidades e das dificuldades 
encontradas; 

 

 

CUSTO ESTIMADO DA ACTIVIDADE 

 

Descrição EUR 

Aluguer da sala – cedência gratuita 0,00  

Alimentação do Monitor e do especialista 20,00  

Despesas de deslocação do Monitor e do especialista 50,00 

Honorários do Monitor e do especialista – voluntariado 0,00 

Materiais de escritório – donativos 0,00 

TOTAL € 70,00 
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ACÇÃO 11 - MÓDULO 5 – O MANUAL DE COMUNICAÇÃO DO EDUCADOR 
POPULAR DA PTF 

Como produto final deste Círculo de Estudos propôs-se a concepção de um manual, 
reunindo os registos e os produtos das aprendizagens realizadas, como instrumento de 
avaliação das mesmas. 

 

 

OBJECTIVOS PEDAGÓGICOS 

- Conceber O Manual de Comunicação do Educador Popular da PTF. 

- Avaliar os conhecimentos adquiridos pelos participantes.  

- Apreciar a vivência do Círculo de Estudos. 

 

 

METODOLOGIA 

Exposição Oral; Dinâmica de Grupo; Trabalho em Pequenos Grupos; Discussão em Plenário;  

 

 

ACTIVIDADES 

Sessão 11 

- Apresentação por cada participante do relatório da sua experiência de comunicação com o 
público, respondendo às questões “O que facilitou?” “O que dificultou?” “O que gostei?” “O 
que faria diferente?”. 

- Organização da informação em pequenos grupos e sistematização em plenário tendo em 
vista uma redacção final. 

- Apresentação pelos redactores, de todos os produtos realizados ao longo das sessões para 
constar no Manual. 

- Tempestade de ideias quanto a um possível índice e identificação dos produtos em falta. 

- Sessão de trabalho para a revisão final do Manual, redacção dos últimos produtos e 
concepção da imagem gráfica. 

- Identificação de uma equipa de edição do Manual, responsável pela recolha dos últimos 
textos, pela revisão de todo o documento e pela finalização do documento, a ser divulgado 
junto dos colaboradores da plataforma. 

- Avaliação da vivência do Círculo de Estudos, pelo posicionamento face a afirmações 
propostas por cada participante de resposta à pergunta “Como descreves a tua vivência 
nesta experiência?”, numa escala de concordância de 0 a 10. 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS  

humanos:  

- Monitor 

 

 



 60 

MATERIAIS: 

- Guia de Estudo do Círculo de Estudos. 

- Computadores com programas de edição de imagem, edição de texto e edição de 
apresentações. 

- Materiais de Escritório e de Desenho. 

 

 

AVALIAÇÃO 

INSTRUMENTOS: 

- círculo de avaliação “Como descreves a tua vivência nesta experiência?”, numa escala de 
concordância de 0 a 10. 

- Manual de Comunicação do Educador Popular da PTF. 

 

 

CUSTO ESTIMADO DA ACTIVIDADE 

 

Descrição EUR 

Aluguer da sala – cedência gratuita 0,00  

Alimentação do Monitor 10,00  

Despesas de deslocação do Monitor 25,00 

Honorários do Monitor – voluntariado 0,00 

Materiais de escritório – donativos 0,00 

TOTAL € 35,00 
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Capítulo IV - O Plano de Avaliação do Projecto 
 

1 - A avaliação de um Círculo de Estudos 
 

A avaliação é uma fase essencial da planificação, pois é através dela que é possível saber se 
estamos no caminho que escolhemos e se chegámos onde desejámos chegar, podendo 
corrigir a trajectória a tempo. São portanto, conforme Guerra, “mecanismos de autocontrolo 
que permitem, de forma rigorosa, ir conhecendo os resultados e os efeitos da intervenção e 
corrigir as trajectórias caso estas sejam indesejáveis” (2002, p. 175). 

A avaliação tem sido considerada um “conjunto de procedimentos para julgar os méritos de 
um programa e fornecer uma informação sobre os seus fins, as suas expectativas, os seus 
resultados previstos e imprevistos, os seus impactes e os seus custos” (Kosecoff, Fink; 
1982, cit. por Guerra, 2002).  

Segundo aquela autora, qualquer que seja a modalidade escolhida, a avaliação requer a 
existência de momentos próprios e a programação de funções específicas; em particular, a 
presença de uma pessoa responsável pela avaliação, um financiamento específico e o 
desencadear de acções de avaliação com os vários elementos envolvidos no projecto.  

Dada a sua pequena envergadura e as características específicas do Círculo de Estudos, o 
avaliador é todo o grupo, assumindo o monitor a responsabilidade de assegurar que esta 
tem lugar. 

 

Do ponto de vista da formação, escrevem Ferrão e Rodrigues (2000), avalia-se, 
principalmente, a acção de formação e os formandos. Neste sentido, atende-se, não só, aos 
objectivos pedagógicos da acção e às aprendizagens manifestadas pelos formandos, mas 
também o modo como o formador soube transformar o problema da organização que 
solicitou a formação numa proposta de trabalho pedagógico viável, considerando as reais 
condicionantes no desenvolvimento da acção. 

Estes autores propõem 5 níveis de avaliação da actividade formativa. O 1º nível dedica-se à 
qualidade pedagógica da acção de formação, pois avaliando o grau de concretização dos 
objectivos pedagógicos, avaliam-se as condições em que foram atingidos. Pretende-se 
julgar a validade e a qualidade da acção de formação e da eventual necessidade de 
modificar situações, métodos, objectivos e tudo o que constitui a estrutura pedagógica. 

Este nível compõe-se de três fases – pré-avaliação, durante a difusão e pós-difusão – sendo 
que é durante a difusão que se pode falar de processo avaliativo efectivo, que acompanha 
todo o processo formativo, de exclusiva responsabilidade do formador, sendo ele e os 
formandos os únicos destinatários dos resultados alcançados. 

Avalia-se o progresso das aprendizagens realizadas, o grau de participação de cada 
formando, a adesão do grupo, a eficácia imediata dos métodos, técnicas e meios 
pedagógicos, a adequação entre os temas, a sua operacionalização e os tempos atribuídos. 
Os instrumentos de avaliação dependem do que o formador deseja saber. 

A fase pós-difusão tem em vista a recolha das opiniões dos formandos acerca da 
experiência formativa vivida e destina-se a recolher informação sobre a performance 
formativa do formador. 
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A avaliação de 2º nível visa medir os resultados de aprendizagem atingidos pelos formandos 
em momentos chave ou no final da acção. Enquanto que o 1º nível incide sobre os 
objectivos pedagógicos, a de 2º nível verifica o cumprimento dos objectivos de formação. 

A avaliação de 3º nível dedica-se a verificar os resultados alcançados pelos ex-formandos 
no desempenho da sua função no terreno. Deve ser praticada entre o 6º e o 12º mês após 
a intervenção. Para tal, é necessário definir os objectivos avaliativos a atingir. Este nível 
pretende medir a concretização dos objectivos de desempenho na actividade profissional. 

O 4º e 5º níveis já se encontram no domínio da validação, pois pretende-se validar a 
articulação entre o sistema de formação e os impactos do seu funcionamento, ao nível do 
fim que a organização pretende atingir (nível 4) e ao nível da envolvente social considerada 
pertinente (nível 5). 

O 4º nível pretende validar o impacto da acção formativa na organização, relacionando-se 
com os objectivos da organização, e regra geral, é concretizada 1 a 5 anos após a formação 
ter tido lugar. Implica recolha de dados estatísticos da evolução da organização, referentes 
a sectores, actividades, comportamentos, sobre os quais incidiu a intervenção formativa. 

Já o nível 5 pretende validar o impacto da formação em termos do espaço social envolvente 
e em relação a objectivos sociais de âmbito global. É uma avaliação que se faz a longo 
prazo (10 anos) e impõe uma política global de formação claramente definidas, com 
políticas sectoriais bem articuladas. 

 

Loureiro, Marques e Vallgarda (1983) consideram que a avaliação acontece durante as 
sessões de trabalho em forma de conversa informal, podendo ser utilizado “um esquema 
simples dactilografado” (p. 41) tendo sempre em consideração que qualquer tipo de 
iniciativa, num Círculo de Estudos, está sujeita à decisão do conjunto dos participantes, 
referem os autores.  

Já Vallgarda e Norbeck (1986) mencionam que o encerramento de cada sessão é o 
momento para realizar uma apreciação sobre os métodos de trabalho, a condução do 
monitor, o material de estudo, e outros elementos considerados pertinentes pelo grupo. 
Assim como realizar, em momentos específicos e não em todas as sessões, e de preferência 
no final da sessão, uma avaliação genérica das formas de trabalho, quanto à quantidade de 
trabalho que se realiza nos intervalos das sessões e ao aumento do interesse das tarefas. 

Loureiro, Marques e Vallgarda (1983) referem que a avaliação geral deve verificar se a 
metodologia está correcta e adaptada às características dos participantes. Trata-se de 
verificar se os objectivos inicialmente aceites estão a ser atingidos com êxito. Assim, no 
último encontro procede-se a uma avaliação geral e pormenorizada acerca de como 
decorreram os trabalhos 

 

2 - Os Indicadores de avaliação 
 

Guerra (2002) dá-nos a indicação de que a definição de indicadores que meçam o processo 
e os resultados da avaliação é essencial ao sucesso desta fase do planeamento, podendo ser 
tanto quantitativos como qualitativos. Estes podem situar-se ao nível da execução da 
intervenção e ao nível do impacto dessa intervenção a médio prazo.  

Os primeiros incidem sobre a eficácia e a eficiência da intervenção. Para verificar a eficácia 
considera-se os seguintes indicadores mais comuns: a apreciação da concretização das 
acções previstas, dos objectivos previstos, dos resultados esperados e se o público-alvo 
atingido correspondeu ao previsto.  
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Para verificar a eficiência consideram-se os seguintes indicadores: a relação entre os 
objectivos atingidos e os recursos utilizados; a relação entre as actividades realizadas e os 
recursos utilizados; os objectivos atingidos e as actividades realizadas; a relação entre os 
recursos utilizados e os recursos previstos. 

Segue-se ainda uma análise de custo – benefício, analisando o custo total do projecto em 
relação ao custo previsto; o custo total do projecto em relação ao número de indivíduos 
abrangidos e o custo total do projecto em relação às actividades realizadas. 

Por fim, com os indicadores de impacto, pretende-se determinar em que medida se obteve 
uma melhoria da situação, observando os efeitos a médio prazo. Para tal procede-se à 
operacionalização da finalidade do projecto. 

 

3 - Os Instrumentos, os Intervenientes e o Calendário da 
Avaliação 
 

No presente projecto, optou-se por uma auto-avaliação, isto é, realizada pela própria equipa 
do projecto e uma avaliação pelo público-alvo da acção, ou seja, os participantes do Círculo 
de Estudos.  

A avaliação por objectivos é a metodologia escolhida. Os critérios de sucesso da intervenção 
são os objectivos, desejando-se medir a forma e a intensidade com que certos objectivos 
foram concretizados. Esta metodologia pressupõe o uso de métodos quantitativos e 
qualitativos de recolha da informação necessária. Esta metodologia obriga à definição clara 
e quantificável de objectivos. 

De notar que sendo o Círculo de Estudos uma metodologia participativa, não há distinção 
entre professor e alunos e todos os membros decidem o plano de estudos das sessões. 
Assim, os processos e os resultados da avaliação sobre a estrutura da acção deverá ser 
igualmente participada.  

 

 Indicadores de Eficácia 

a) Acções realizadas / Acções previstas. 

Instrumento: 

- folha de registo da execução de cada acção prevista, figurando os seguintes itens: nome 
da acção; data de execução; descrição das alterações ao previsto; justificação das 
alterações. 

Intervenientes: 

- a ser preenchido pelo monitor até à acção 5; a partir da acção 6 delegação num dos 
membros do grupo. 

Temporalidade: 

Avaliação de Acompanhamento; Avaliação de 1º nível. 

Calendário: 

- até uma semana depois do tempo previsto de realização da acção. 

 

b) Objectivos atingidos / objectivos previstos 

i) Objectivo específico: capacitar 10 colaboradores da PTF para o planeamento, o 
desenvolvimento e a avaliação de situações de comunicação oral e escrita com o público, 
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em 5 situações diferentes, sobre as implicações do uso de OGM na agricultura e na 
alimentação. 

Instrumento: 

- planificação da acção prevista na sessão 8; 

- relatório do desenvolvimento da acção de comunicação, prevista para a sessão 11. 

Intervenientes: 

- participantes. 

Temporalidade: 

Avaliação Final; Avaliação de 2º nível. 

Calendário: 

- Julho de 2010. 

 

ii) Objectivo específico: capacitar 10 colaboradores da PTF para argumentar o seu ponto 
de vista em público, com confiança, rigor técnico e numa linguagem clara para 
audiências com diferentes níveis de escolarização. 

Instrumento: 

- simulação de uma situação de comunicação, prevista para a sessão 10; 

- relatório do desenvolvimento da acção de comunicação, prevista para a sessão 11. 

Intervenientes: 

- participantes. 

Temporalidade: 

Avaliação Final; Avaliação de 2º nível. 

Calendário: 

- Julho de 2010. 

 

iii) Objectivo específico: proporcionar a 10 colaboradores da PTF a construção de 
conhecimentos sobre a as implicações do uso de OGM na agricultura e na alimentação. 

Instrumento: 

- Redacção, em pequeno-grupo, de uma página explicando a argumentação, os contra-
argumentos e as fontes consultadas. 

- Redacção individual dos argumentos que, para si, o fazem motivar a colaborar na 
Plataforma. 

- Apreciação de um especialista na sessão 4 e na sessão 10. 

Intervenientes: 

- participantes. 

Temporalidade: 

Avaliação Final; Avaliação de 2º nível. 

Calendário: 

- Dezembro de 2009 e Julho de 2010. 

 

iv) Objectivo específico: proporcionar a vivência a 10 colaboradores da PTF de uma 
metodologia de pedagogia participativa. 

Instrumento: 

- Análise das Folhas de presenças ao longo das sessões 
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Intervenientes: 

- monitor. 

Calendário: 

- Julho de 2010. 

 

v) Objectivo específico: dinamizar a concepção de um Manual de Comunicação do 
Educador Popular da PTF, como registo dos processos vividos e dos produtos concebidos 
durante a formação. 

Instrumento: 

- Manual de Comunicação do Educador Popular da PTF, organizado na sessão 11. 

Intervenientes: 

- participantes. 

Temporalidade: 

Avaliação Final; Avaliação de 2º nível. 

Calendário: 

- Maio de 2010. 

 

vi) Objectivo geral: construir uma acção de formação para os educadores populares da 
PTF sobre comunicação com o público, em situações diversas e com públicos de 
características distintas. 

Instrumento: 

* realização de um círculo em plenário, onde cada participante responde às seguintes 
questões: (1) O que gostei? e (2) O que faria diferente? 

Intervenientes: 

- Participantes 

** Criação de uma lista de ocorrências com base nas respostas dadas. 

Intervenientes: 

- Monitor  

Temporalidade: 

Avaliação de Acompanhamento; Avaliação de 1º nível. 

Calendário: 

- no final de cada sessão. 

*** inquérito por questionário de recolha de dados sobre: cumprimento das expectativas 
pessoais; interesse da matéria de estudo; comportamento do monitor; convivência entre 
participantes; qualidade das discussões nas reuniões e dificuldade dos trabalhos de casa; 
os tempos atribuídos aos temas e outros itens mencionados pelo grupo. 

Intervenientes: 

- Participantes 

Temporalidade: 

Avaliação Final; Avaliação de 1º nível – pós-difusão 

Calendário 

- Julho de 2010 

 

 



 66 

c) público-alvo atingido / público-alvo previsto 

Instrumento: 

- relatório do perfil de entrada dos candidatos; 

Intervenientes: 

- participantes. 

Temporalidade: 

Avaliação diagnóstica; Avaliação de 1º nível – pré-avaliação 

Calendário: 

- Maio de 2009 

 

Indicadores de Eficiência e Análise Custo-Benefício 

 

Indicador: 

Objectivos atingidos / actividades realizadas 

90 % dos participantes desenvolveram 100 % das tarefas propostas.  

Consideram-se os mesmos instrumentos, calendário e temporalidade estabelecidos acima 
para avaliar se os objectivos atingidos foram os previstos. 

 

Indicador  

Recursos utilizados / Recursos Previstos 

Instrumentos: 

- Plano de Orçamento Geral 

- Relatório de Contas 

Intervenientes: 

- Monitor 

Temporalidade: 

- Avaliação Final 

Calendário: 

- Julho de 2010 

 

 

Indicadores de Impacto 

 

Operacionalizando a finalidade da intervenção - Consciencializar as populações sobre as 
implicações do uso de OGM na agricultura e na sua alimentação, obtém-se os seguintes 
indicadores: 

a) Acções de comunicação oral ou escrita, por iniciativa dos ex-participantes na formação ou 
em resposta a pedidos do público à plataforma 

Instrumentos: 

- Realização de 3 acções de comunicação em público, oral ou escrita, por 90 % dos 
participantes da acção formativa. 

Intervenientes: 
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- Ex-participantes do círculo de estudos. 

Temporalidade: 

Avaliação de resultados; Avaliação de 3º nível. 

Calendário: 

- 6 meses seguintes à acção formativa. 

 

b) Dinâmica local de resistência aos OGM 

Instrumentos: 

- Criação de 1 grupo local de resistência aos OGM 

Intervenientes: 

- comunidade local do ex-participante do círculo de estudos. 

Temporalidade: 

Avaliação do impacto; Avaliação de 4º nível. 

Calendário: 

- 1 ano após a acção formativa. 
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Capítulo V - Orçamento Global do Projecto 
 

RECEITAS EUR 

1. Donativos da Plataforma 355,00 

2. Donativos dos participantes 100,00 

TOTAL 455,00 

 

DESPESAS EUR 

1. Encargos com Formandos (Não estão previstas despesas com 
formandos em virtude de serem voluntários da organização.) 

0,00 

2. Encargos com Recursos Humanos  

2.1. Remunerações (Não estão previstas remunerações com o monitor nem 
com o especialista em virtude destes prestarem um serviço gratuito.) 

 

0,00 

2.2. Alimentação do Monitor (€ 10,00 x 11 sessões) 110,00  

2.3. Alimentação do Especialista (€ 10,00 x 2 sessões) 20,00 

2.4. Despesas de deslocação do Monitor (€ 25,00 x 11 sessões) 275,00 

2.5. Despesas de deslocação do Especialista (€ 25,00 x 2 sessões) 50,00 

3. Instalações (Não estão previstas despesas por se prevêr a cedência gratuita 
dos espaços necessários.) 

0,00 

4. Aluguer de Equipamento (Não estão previstas despesas por se prevêr a 
cedência dos equipamentos necessários.) 

0,00 

5. Material de escritório e expediente (Não estão previstas despesas 
para este item por se prevêr os adequados  donativos da Plataforma.) 

0,00 

6. Comunicações (Não estão previstas despesas para este item por se prevêr 
que sejam oferecidas pelo monitor) 

0,00 

7. Preparação, desenvolvimento e acompanhamento da acção 
(Não estão previstas despesas para este item por se prevêr que sejam 
oferecidas pelo monitor) 

0,00 

TOTAL 455,00 

 

SALDO 0,00 



 69 

Conclusão 
 

O trabalho que aqui termina descreve o processo de concepção de um dispositivo de 
formação para educadores populares da Plataforma Transgénicos Fora, uma organização 
informal de indivíduos e colectivos de oposição à produção e comercialização de organismos 
geneticamente modificados na agricultura e na alimentação humana. 

Segundo os dados recolhidos junto de elementos-chave da organização, os colaboradores 
da plataforma apresentam dificuldades ao nível da comunicação com diferentes tipos de 
público. Perante isto, julgou-se pertinente organizar um Círculo de Estudos sobre 
Comunicação em Público.  

Pretendeu-se assim usar uma metodologia adequada às características específicas da acção 
de educadores populares, cuja principal característica é criar vontades, junto das 
populações, de participação na construção da sua qualidade de vida. Para tal, uma 
abordagem horizontal, na qual impera o respeito pela diversidade de saberes, experiências 
e ideias, sem a presença de um elemento que se distingue por deter um maior poder e um 
maior saber em relação ao resto dos elementos do grupo, cria a oportunidade de partilha e 
diálogo, a partir do qual se constróem conhecimentos. 

É então pela vivência de uma metodologia participativa que se pretende que os educadores 
populares construam os seus próprios pontos de vista e os seus próprios saberes sobre a 
temática complexa dos OGMs, em vez de reproduzirem os conhecimentos que o eventual 
especialista deposite. 

A opção pela concepção de um Manual de Comunicação do Educador Popular da PTF tem 
também em vista a criação de situações de aprendizagem com sentido para os 
participantes. A construção de sentido pelo formador é apresentado por Canário (2006) 
como uma das 9 ideias fundamentais da formação. A proposta do desenvolvimento, no 
terreno, da acção de comunicação planeada durante o Círculo de Estudos, evoca a 
modalidade de aprendizagem em alternância, na qual as situações formais e o contexto da 
prática se alternam e se retroalimentam. Canário evidencia esta relação entre reflexão e 
prática como um pilar da formação. 

Um momento essencial deste processo foi a concepção do perfil de competências de 
comunicação do educador popular, com base na recolha e análise de dados empíricos. Estes 
dados foram obtidos através da realização de entrevistas e da análise documental. Esta 
análise incidiu sobre o documento Genetic Engineering Action Network. Local Organizing 
ToolKit. (2008, Dezembro), por se tratar de um manual de apoio aos elementos das 
comunidades locais interessados em mobilizar a população para resistir aos OGMs.  

O trabalho de Meza Oaxaca (2003) foi uma referência para este processo de concepção 
daquele perfil, dado que a finalidade do seu trabalho consistiu na enumeração exaustiva dos 
desempenhos de um educador popular na realidade da américa latina. 

Esta foi, assim, uma oportunidade de rever as fases de concepção de um projecto e de uma 
acção de formação, bem como das ideias da pedagogia libertadora de Paulo Freire, o que 
incutiu uma mudança significativa no meu estilo como formadora. A tomada de 
conhecimento de uma metodologia que até então desconhecia – o Círculo de Estudos – 
consistiu numa mais valia que adveio do presente processo, tendo-se constituido numa 
ferramenta importante de entre os recursos pedagógicos que actualmente tenho ao meu 
dispor. 
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