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Objetivos
e população-alvo

Este texto é dirigido a profissionais que trabalham com
jovens - ou com educadores, animadores e equipas técnicas
que trabalham com jovens - em processos de inclusão
social, empoderamento, combate ao abandono escolar e nos
contextos urbanos mais vulneráveis. Deseja fornecer ideias e
ferramentas para usar métodos de exploração espacial com
jovens: uma metodologia que se dirige, em particular, aos
jovens em risco de exclusão (JRE) ou que vivem em
contextos de maior fragilidade.

O manual baseia-se no trabalho de campo das organizações
parceiras no projeto Erasmus + UrbEX II, incluindo o projeto
anterior UrbEX (2018), visando apoiar a criação de uma rede
e de uma plataforma dedicada à Exploração Urbana como
ferramenta educacional. O objetivo geral é conectar e
fornecer ideias e instrumentos para diferentes organizações
e indivíduos que partilham o interesse neste campo inovador
de investigação-ação. O seu conteúdo será testado durante
os laboratórios locais nos cinco países, promovidos pelo
projeto da UE nas cinco cidades parceiras - publicado como
um recurso educativo aberto na plataforma do projeto
UrbEX. Este manual será complementado por um kit de
ferramentas e uma compilação final sobre os resultados dos
laboratórios locais (LocalLabs Lisboa).

Nas páginas seguintes encontrará os resultados da partilha
de ideias e métodos para a exploração urbana, resultantes
da experiência das cinco organizações parceiras no projeto
UrbEX. Este manual tira partido destas abordagens diversas
no campo da educação, urbanismo, trabalho social, prática
participativa, arte e design.

Estruturado em três secções: a primeira introduz a ideia da
exploração urbana como método educativo e propõe os
pilares da abordagem UrbEX. A segunda examina em cinco
capítulos os passos essenciais necessários para a realização
de um projeto educativo de exploração urbana com jovens -
fornece as questões a abordar e inclui exemplos de boas
práticas, métodos e recursos. A terceira secção propõe uma
coleção de ferramentas e exercícios para desenhar, facilitar
e avaliar a exploração urbana em diferentes momentos do
processo - apresentados de forma sintética, com instruções
simples a serem realizadas e indicações sobre objetivo,
tempo e materiais necessários.
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SECÇÃO 01
O bairro como experiência

de aprendizagem
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O pressuposto básico do UrbEX é que o espaço urbano, em particular a dimensão local
do bairro, pode ser tratado como um ambiente educativo.

A "escola de rua" em linguagem corrente é sinónimo de uma dura experiência de luta
pela vida como o oposto da experiência favorável da escolarização e educação
protegida. A rua está frequentemente associada ao abandono escolar, à marginalidade,
se não mesmo à violência e à ilegalidade. O UrbEX desafia esta ideia, propondo uma
visão mais positiva em que o espaço urbano é reconhecido como um contexto
educativo ativo.

O espaço público urbano é um rico repositório de experiências e memórias, como a
Ágora era para a vida social da cidade grega - é uma biblioteca aberta de
conhecimentos e práticas. Longe de ser um espaço neutro com ação social e
económica, o bairro é um sujeito ativo que determina fortemente as condições de vida
e as oportunidades de crescimento. É um ecossistema social complexo que consagra
as múltiplas relações da vida humana que se desenvolvem entre indivíduos e em
lugares, com instituições e nas infraestruturas.

A dimensão do bairro afeta a forma como percepcionamos e interagimos uns com os
outros, aprendemos, comunicamos e nos posicionamos na sociedade local.
É o elemento que influencia a forma como crescemos e nos integramos numa
comunidade - mas pode ser o factor de desvantagem, exclusão ou segregação de
pessoas frágeis. Explorar a extensão espacial e o significado cultural de um bairro é o
primeiro passo para compreender, apropriar, repensar e, porque não, mudar a sua
natureza e potencial.
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1.1
O mundo em urbanização

Vivemos num mundo cada vez mais urbano. Isto não significa apenas que uma
percentagem crescente da população mundial vive em cidades, mas também que os
estilos de vida e consumo urbanos têm cada vez mais impacto no ambiente planetário,
sem distinção entre áreas urbanas e não urbanas. O cenário complica-se com o
impacto das crescentes migrações e deslocações devido a conflitos, crises económicas
e alterações climáticas; e com as tecnologias digitais e meios de comunicação que
ligam e envolvem o planeta nesta rede de relações e comportamentos que
transformam radicalmente a forma como estamos aninhados na nossa dimensão local.

O significado e o impacto de viver num dado bairro e não n’aqueloutro assume novas
formas: se a conectividade digital abre oportunidades para novas relações
mediatizadas e para expandir a comunidade para além da proximidade física, a
pobreza e a segregação continuam a concentrar-se em áreas vulneráveis, favorecendo
a exploração e reproduzindo as desigualdades.

Condições extremamente polarizadas entre territórios prósperos e decadentes estão a
crescer lado a lado, cada vez mais sobrepostos, conflituosos, muitas vezes
desenvolvendo-se em relações parasitárias. O geógrafo britânico Stephen Graham
conotou esta dinâmica com o termo "urbanismo fragmentado", notando padrões de
expansão urbana cada vez mais fragmentados e heterogéneos mesmo quando
coexistem numa proximidade física. Um dos indicadores que revelam desigualdade é a
diferença entre aqueles para quem viver num bairro e não noutro é uma escolha e um
estatuto - concedido por privilégios económicos - e aqueles cuja associação a um lugar
é um acidente, se não uma condição inescapável.
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De facto, para jovens em risco de exclusão, o bairro representa frequentemente uma
limitação ou um impedimento. A identificação com um grupo ou território pode ser um
forte factor de desenvolvimento de identidades pessoais, mas pode também tornar-se
um obstáculo para a integração na sociedade em geral, puxando pessoas vulneráveis
para contextos segregados, limitando a mobilidade social, bem como a capacidade física
para se deslocarem para a cidade. Viver em zonas desfavorecidas marca
frequentemente a pertença a uma comunidade ou a um lugar como um estigma.

Como definir um bairro, de facto? Na verdade, este termo identifica uma vasta gama de
situações espaciais sem uma definição normativa padrão e clara. Bairros raramente
correspondem a unidades administrativas ou distritos. São geralmente identidades
plásticas que mudam de acordo com a perceção das pessoas, a evolução do contexto
social e económico e o desenvolvimento espacial da cidade.

Bairros são construções sociais, muitas vezes dependentes da interpretação pessoal e
comunitária. Além disso, as limitações físicas que ligam os indivíduos aos locais são
cada vez mais suavizadas pelas tecnologias de comunicação e infra-estruturas de
mobilidade, enquanto factores como o turismo, o comércio global ou mesmo as
tendências migratórias contribuem para reordenar as identidades locais. Marcar a
identidade de um bairro não é tanto a sua extensão física ou limites administrativos,
mas sobretudo a capacidade dos seus lugares, bens e marcos culturais criarem laços
sociais, gerarem afeto e refletirem uma identidade coesa.
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Compreender esta identidade "complicada" é um desafio mas fornece também um
objetivo significativo para as atividades UrbEX: aprender o que constitui a identidade de
um bairro, que tipo de comunidade produz tal bairro (e é produzida por ele!), que
valores e recursos são estabelecidos através desta relação mútua. Nesta perspetiva, a
"dimensão bairro" aparece como um ponto de partida razoável para reconectar jovens
vulneráveis com o seu ambiente e os circundantes, dando-lhes ferramentas para
navegar nas paisagens urbanas em evolução.

Um dos aspectos fundamentais é o potencial da exploração urbana para ajudar a
população jovem a ultrapassar as fronteiras que vivenciam: apropriando-se
plenamente do espaço urbano, para se sentirem parte da sociedade também pela
compreensão do território nas suas múltiplas dimensões sociais, culturais, produtivas
e estéticas. O conceito de exploração do bairro como um ambiente de aprendizagem
não se trata apenas de descobrir recursos e relações existentes dentro das fronteiras
locais, mas especialmente do potencial do bairro como uma porta para mundos
maiores e para as oportunidades que se colocam no território mais vasto.

O bairro é aqui considerado como um portal ou uma plataforma de lançamento para
um mundo urbano interligado. Compreender este papel do bairro como uma pista de
aterragem, tanto para descolar para perspetivas mais amplas como para aterrar na
comunidade local, é um objetivo essencial do UrbEX.
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1.2
O prazer de descobrir a cidade

Exploração urbana, em suma UrbEX, é um termo que adquiriu um reconhecimento
específico em tempos recentes. Está relacionado com práticas muitas vezes pouco
legais de exploração de edifícios abandonados, trilhos, zonas não frequentadas,
instalações subterrâneas ou qualquer tipo de locais negligenciados ou inacessíveis.
Embora seja uma prática definitivamente apelativa para jovens, não é,
compreensivelmente, o que temos em mente ao utilizar este termo. O que propomos
não é ensinar jovens a entrar sorrateiramente numa central eléctrica desactivada ou
numa área militar, nem a tirar selfies na antena no topo de um arranha-céus.

Pelo contrário, sugerimos que é possível encontrar prazer e poder pessoal na
descoberta das múltiplas dimensões, muitas vezes escondidas, do espaço urbano,
aprendendo a olhar mais longe e mais profundamente para locais que pensamos
conhecer bem. Podemos encontrar uma riqueza inesperada de recursos no nosso
próprio bairro. O espanto e a surpresa esperam-nos na esquina, se soubermos procurá-
los. Ao propor a abordagem UrbEX, queremos sugerir que o carácter aventureiro e a
excitação da descoberta podem fazer parte desta atividade educativa baseada na
exploração do ambiente da vida quotidiana de jovens em situação de vulnerabilidade.
Sem envolver necessariamente acrobacias ou invasões perigosas, revelar perspetivas
negligenciadas e lugares esquecidos pode ser divertido e construtivo.

Explorar a cidade significa, portanto, reconectar o complexo, muitas vezes fragmentado
e conflituoso tecido de territórios metropolitanos. As cidades são frequentemente
percecionadas através de oposições e conflitos internos. Classe trabalhadora vs. zonas
burguesas, centros vs. periferias, zonas produtivas vs. zonas de lazer, turismo vs.
residentes, geografias masculinas vs. femininas, zonas perigosas vs. zonas seguras.
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Estas dicotomias tendem a apagar a riqueza e a variedade de condições que ocorrem
dentro dos bairros e a segregar diversas culturas e identidades étnicas dentro de
territórios carregados de estigma. É por isso necessário desafiar essas atitudes
defensivas, de exclusão e enviesamento, co-produzindo novas visões juntamente com a
população jovem mais afetada.

A missão do UrbEX é ultrapassar essas fronteiras internas, expandir a compreensão e
o alcance operacional de jovens em risco de exclusão (JRE), conectando-os ao tecido
metropolitano.

Queremos ajudar a população jovem a desenvolver um maior domínio do território,
explorando-o como um recurso para a realização pessoal e apropriando-o como um
terreno fundamental sobre o qual a cidadania é formada e os direitos reivindicados.
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1.3
Para quê um projeto UrbEx?

Para além do objetivo geral de capacitar os jovens em risco de exclusão (JRE), muitos
são os objetivos específicos para os quais podemos criar um projeto UrbEX - e
múltiplos são os impactos que podem ser gerados pelas atividades, tanto no grupo
alvo como nos bairros interessados pela exploração.
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Ampliar vozes diversas
Explorar a cidade é também o impulso para a narrar.
Contar histórias é um meio importante para capacitar e ligar
as comunidades através da comunicação e da auto expressão.
Descobrir novos lugares, as pessoas que lá habitam e as suas
histórias aumenta a capacidade de contar histórias.
Promove a expressão da população jovem e faz as vozes sub
representadas serem escutadas. Os métodos de exploração
urbana focam a atenção no olhar e na perspectiva de quem
vive nos bairros, especialmente das pessoas que têm menos
autonomia para se representarem a si próprias.

Inverter o estigma espacial
A exploração de um contexto vulnerável é uma oportunidade
para descobrir as qualidades e o potencial de territórios
estigmatizados, bairros marcados como disfuncionais ou
problemáticos. Para os JRE, reivindicar as qualidades e
peculiaridades dos seus bairros é também um impulso para
imaginar sua libertação e encontrar motivação para o
envolvimento e participação social. Pensar no que a vizinhança
pode nos dar é também pensar no que podemos fazer pelo
bairro. A exploração urbana pode ser assim um meio lúdico
para estimular a cidadania ativa e o envolvimento social.

O Museu da Maré é uma iniciativa comunitária que visa reverter o
estigma sobre uma das maiores favelas do Rio de Janeiro através de um
museu que apresenta a sua história e as identidades locais. Entre as
principais atividades, os educadores do Museu apoiam ativamente a
população jovem da favela a frequentar o ensino superior.

→
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Definição de novas narrativas
"espaciais”
A prática de contar histórias tem uma grande importância
não só como uma ferramenta para a emancipação de
pessoas vulneráveis como JRE, mas também para a
requalificação dos bairros através da criação de novas
narrativas positivas capazes de superar o estigma territorial
e reverter estereótipos ligados às zonas desfavorecidas.
A prática de exploração é um tubo de ensaio para estimular
a criatividade e a imaginação de jovens, apoiar o
desenvolvimento de novas visões e promover diferentes
percepções sobre a vizinhança.

Desenvolvimento do espaço público
Orientar a população jovem para a exploração do espaço
urbano significa também torná-la mais consciente do papel
e do valor do espaço público. As atividades podem ser
orientadas para o desenvolvimento do sentido cívico, para
cuidar melhor dos espaços comuns e instalações públicas,
mas também para apoiar (e reivindicar) a melhoria física, a
acessibilidade, a segurança e sentido de pertença, igualdade
de género e idade no espaço público.

Em Berlim, Prinzessinnengarten é uma iniciativa de base que
transforma um lote central não utilizado num jardim comunitário. O
projeto tornou-se um centro social vibrante que oferece espaço para
iniciativas educativas e oportunidades para o empoderamento jovem.

→
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Promoção das economias locais
A prática UrbEX pode também estar diretamente ligada à
valorização das economias locais, dinamização das
empresas e aumento da empregabilidade. A competência
territorial pode ser direcionada para avaliar as
necessidades, construir negócios locais melhor equipados e
aumentar a empregabilidade da população jovem.

Mobilização de competências locais
A prática exploratória pode ser utilizada para mapear
competências, aptidões e recursos existentes num bairro.
Redes formais e informais, arte e artesanato, oportunidades
de formação, serviços sociais, infraestruturas educativas são
todos recursos valiosos que podem inspirar as aspirações da
população jovem e apoiar o seu desenvolvimento.
O mapeamento de tais bens essenciais pode apoiar a
integração e o empreendedorismo, bem como fomentar o
desenvolvimento local geral.

O Elephant Path é um projeto para melhorar as oportunidades de
emprego de jovens em condições de trabalho precárias da Vila de
Somers em Londres. Durante o projeto EULER Erasmus+ foi concebida
uma plataforma para promover junto dos grandes empregadores da
região diferentes competências e serviços dos residentes dos bairros.

→
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Desenvolvimento cultural e
entretenimento
As atividades UrbEX podem ser dirigidas ao entretenimento
cultural, melhorando a oferta cultural no território e
promovendo a educação da população jovem bem como a
sua integração social.

Apoiar a inovação social e
criatividade
Em particular, a abordagem UrbEX pode apoiar práticas e
economias inovadoras, ligando e expandindo o ecossistema
local de inovação social e colocando jovens em risco de
exclusão em contacto com novas oportunidades para
aprender, trabalhar e criar. Estas atividades podem
estimular a criatividade pessoal e interligar-se com
iniciativas que promovam a inovação.

O Museu do Bairro é uma exploração sobre o que é património e como
são as comunidades do concelho de Oeiras, Lisboa - através de um
olhar jovem sobre os diferentes bairros. O projeto ocorreu num contexto
pós-pandemia, reconectando a população jovem com o seu território e
o que nele mais valorizam.

→
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Melhoria das capacidades pessoais
Por fim, o projeto UrbEX pode ter por finalidade meramente
melhorar as competências e capacidades de jovens em
termos de autonomia, mobilidade, capacidades cognitivas e
linguísticas, integração cultural ou educar para a inclusão e
equidade. Atividades UrbEX podem ser trabalhadas com
pessoas com categorias específicas de vulnerabilidades,
como pessoas com deficiência, recém-chegadas, ou com
problemas de saúde mental - ou apenas como proposta de
atividades de entretenimento.

Avaliar o património negligenciado
Este outro efeito da exploração territorial é revelar o
património material e imaterial negligenciado dos bairros e
sensibilizar a população jovem para o seu valor. Reconectar
cada pessoa jovem com as memórias, os valores e o
património histórico mas também com a riqueza humana de
hoje, contribui para o desenvolvimento do seu sentido cívico.

Durante 2018, no anterior UrbEX Erasmus plus em Londres, a
organização parceira Mapping for Change trabalhou com hóspedes de
um albergue para jovens sem abrigo em Islington, de modo a
desenvolver as suas capacidades criativas e de comunicação.

→



2626



2727

1.4
Um modelo educativo para
exploração urbana

O princípio chave do modelo UrbEX é que o bairro pode ser assumido como um
ambiente de aprendizagem. Partindo desta evidência, o nosso projeto desenvolve
ideias e recursos práticos para potenciar processos de aprendizagem e
empoderamento que olham para o bairro - e em geral o ambiente urbano - não só
como o contexto onde o processo educativo tem lugar, mas também como um recurso
e um protagonista do processo. Especificamente, o projeto é dirigido a jovens em risco
de exclusão (JRE) ou que vivem em contextos de vulnerabilidade, com a ideia de que a
prática espacial exploradora pode ser utilizada como meio de emancipação e
integração, sendo ao mesmo tempo lúdica, inspiradora e aberta a múltiplos propósitos.
Este modelo - ou abordagem - educativo UrbEX baseia-se em alguns princípios-chave:

Descodificando
a complexidade

O primeiro princípio consiste em compreender o bairro (e a cidade) como um ambiente
complexo que produz identidades locais específicas e únicas através da interligação de
múltiplos fatores: geográficos, ambientais, sociais, económicos, físicos, culturais (etc.)
que não podem ser facilmente reduzidos e simplificados. Tal complexidade pode ser
desorientadora e difícil de apreender na sua totalidade, mas em vez de ser descartada
ou reduzida simplisticamente, precisa ser tratada como um recurso e uma riqueza
fascinantes - a serem aprofundadas. A prática de exploração do UrbEX é dirigida à
revelação de surpresas inesperadas, suscitando admiração pelas ligações virtualmente
infinitas que a exploração espacial pode produzir e proporcionando motivos de
curiosidade para todos, independentemente dos seus interesses pessoais, inclinações e
educação.
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‘Gamificando’
a cidade

UrbEX é uma abordagem lúdica, destinada a produzir diversão e emoção a partir da
aprendizagem. Caças ao tesouro, jogos de papel, jogos de tabuleiro, jogos de ação e
qualquer tipo de desafio são utilizados para estimular a curiosidade e fomentar o trabalho
de equipa em jovens. O bairro proporciona naturalmente um contexto, mas é importante ir
mais além para o poder compreender como protagonista: é o objeto de uma investigação,
um elemento essencial do processo de aprendizagem, bem como uma realidade que pode
ser impactada e transformada por jogadores jovens. O bairro é objeto de um processo de
apropriação e o jogo que estamos a jogar tem como objetivo controlar o campo, levando as
pessoas que entram neste jogo a tornarem-se mais conscientes, integradas e capazes de
dominar o seu espaço.

Desenvolvimento
pessoal e
responsabilização

O UrbEX tem como objetivo final capacitar e emancipar jovens em risco de
exclusão ou que vivem em contextos vulneráveis - este objetivo é concretizado
através de dois princípios interdependentes: o primeiro é promover o
desenvolvimento pessoal, melhorando a autonomia, a capacidade de movimento e
a responsabilidade pessoal em cada jovem. Mas encontrar o seu lugar num
contexto social significa também assumir responsabilidades dentro do grupo e da
comunidade, o que remete para o segundo princípio:

Construção de
narrativas

Um meio importante para a apropriação do espaço urbano é ser capaz de o descrever,
representá-lo e narrá-lo com todo o seu complexo sistema de relações e dependências.
UrbEX dá uma especial atenção às abordagens para narrar a experiência espacial,
proporcionando à população jovem as competências e canais apropriados para descrever
o seu percurso, documentar as suas descobertas e partilhar a sua experiência. As
plataformas digitais e os meios de comunicação social são um complemento natural
desta abordagem, para publicar as histórias produzidas.
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Pertencer a um lugar
e a uma comunidade

O segundo meio de emancipação é melhorar as competências sociais e a
integração de JRE dentro da comunidade, através do treino para o trabalho
em equipa, colaboração e respeito pelos outros. Encontrar um papel, uma
inclinação pessoal e, ao mesmo tempo, aprender a fazer parte de um grupo
é o cerne do processo. A prática exploratória é um meio de transmitir a ideia
de que o desenvolvimento pessoal é alcançado pela compreensão e
valorização da forma como nos relacionamos com a complexidade dos
aspectos que constituem o meio que habitamos. O objetivo final é ajudar a
população juvenil a encontrar o seu lugar na comunidade local e mais-além.

Estes cinco princípios combinam uma abordagem específica de co-criação, centrada
na exploração física do espaço urbano como atividade coletiva realizada em presença
física. Dada a especificidade do tempo de ação, com as atividades do projeto a
acontecerem durante uma pandemia global, é dada atenção para proporcionar, sempre
que possível, modalidades alternativas para realizar as atividades reduzindo o contacto
ou utilizando interações mediadas digitalmente. O modelo está estruturado em cinco
etapas essenciais para a realização de um projeto exploratório com jovens, conforme
detalhado nos cinco capítulos da Secção 2.
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SECÇÃO 02
Exploração urbana

para jovens
Uma abordagem em cinco etapas
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Aqui examinamos como e para quê iniciar um projeto de exploração urbana com
jovens, clarificando os objetivos gerais da experiência, identificando o grupo-alvo,
definindo a área de exploração e recolhendo conhecimentos e competências
necessárias para executar a tarefa da melhor forma. Isto é o necessário para preparar
o campo para a exploração.

2.1.1

Porque fazemos esta atividade?
O primeiro aspecto é esclarecer a razão da criação de um projeto de exploração
urbana, para, com quem e como. Esta fase define o objetivo geral do laboratório, o
grupo-alvo e os efeitos que nele esperamos, mas também a área a explorar, o tipo de
atividades e a calendarização. No capítulo anterior enumeramos uma série de
propósitos válidos para aplicar o UrbEX com jovens.

O ponto de partida do projeto poderia ser uma necessidade de um grupo-alvo jovem
específico, ou uma questão que necessita de ser abordada no âmbito de uma
comunidade local, envolvendo o grupo-alvo. Em ambos os casos, uma vez esclarecido
o objetivo geral da ação, a questão-chave que precisa de ser respondida é:

2.1
Desenhar um
projeto UrbEX
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2.1.2

Quem será a população-alvo?

Os aspectos fundamentais a verificar são:

Nesta fase pode ser útil desenvolver alguns exercícios de preparação para identificar
as principais características de possíveis jovens participantes, o seu contexto e a
reação esperada à atividade proposta. Quem coordena o projeto pode desenvolver um
perfil fictício de quem participa, combinando os percursos juvenis das pessoas com
quem trabalham. Para este efeito, alguns exercícios podem ser adaptados para
diagnosticar e prever essas personagens e as necessidades que podem apresentar.

Exercícios & Ferramentas:
Mapa de empatia

Esta ferramenta ajuda as equipas a
desenvolver uma compreensão profunda
e partilhada, bem como de empatia para
com outras pessoas: pode ser útil para
sintetizar as observações e extrair
percepções inesperadas sobre as
necessidades do grupo-alvo.

Exercícios & Ferramentas: Mapas e Eu

Neste exercício, cada participante traz um
mapa do seu local de origem para
intervirem e o transformarem. Ao
desenhar, escrever, rasgar e recortar o
mapa "oficial", criam um novo quadro,
que é utilizado para investigar a relação e
as ligações culturais com o local.

O projeto dirige-se a um
grupo de jovens que já

existe?

Como envolver jovens
de forma efetiva?

É necessário formar um
novo grupo para

realizar as atividades?

Quem é capaz de se ligar e comunicar
melhor com a população-alvo?

Esta pessoa mediadora já foi
identificada / contratada no âmbito

do projeto?
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2.1.3

E o que ganham com este projeto?
Tal como para escrever uma boa história de mistério precisamos de começar pela
resolução final, para criar uma exploração lucrativa com o nosso grupo de
participantes, precisamos de estabelecer qual é a recompensa final. É importante
esclarecer desde o início não só o impacto social esperado do projeto, mas também os
ganhos da população-alvo a um nível pessoal.

Queremos que aprendam a circular
melhor dentro de um ambiente hostil?

Queremos aumentar os seus
conhecimentos sobre a cultura local?

Queremos melhorar a sua autonomia,
a sua capacidade empreendedora,

a sua empregabilidade?

Queremos simplesmente entretê-los?
(porque não?)

Ter uma ideia clara do que queremos alcançar é essencial para assegurar o seu
envolvimento e o sucesso final da experiência. Explicar os objetivos principais (bem
como secundários) da ação também ajudará a abordar os outros aspectos, a começar
pela definição da área de exploração.

Exercícios e ferramentas: Bússola

A bússola é uma ferramenta simples para
discutir os objetivos partilhados de um
projeto. Pode ser utilizada pela equipa
que concebe o programa mas, como
muitas das ferramentas aqui
apresentadas, também pode ser utilizada
com o grupo alvo para co-desenhar
objetivos e indicadores de resultados da
atividade.
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Tesserae

Mehringplatz, Berlim, Alemanha

Primavera 2019. Participação no intercâmbio em Palermo + 6
laboratórios e apresentação final em Londres

12 jovens (17-24) que participam nas atividades da
KMAntenne em Friedrichstraße. KMA é uma ONG focada na
música que trabalha principalmente com jovens com origens
migrantes (2ª geração) em Kreuzberg.

http://www.tesserae.eu/project/urbex
https://vimeo.com/showcase/6905959
https://www.community-atlas.net/de/atlanten/berlin.html

Participou um grupo jovem que já se conhecia através das
atividades do centro juvenil local, sediado num prédio de
uma antiga zona de habitação social - que fica agora no
centro de Berlim. Zona considerada problemática, com uma
elevada concentração da população com experiência
migrante e elevadas taxas de desemprego e problemas de
integração.

H-Town Tour
BOA PRÁTICA

http://www.tesserae.eu/project/urbex
https://vimeo.com/showcase/6905959
https://www.community-atlas.net/de/atlanten/berlin.html
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O laboratório tinha como objetivo criar um mapa da
geografia específica habitada pela população jovem e
contribuir para o Atlas Switch On Mehringplatz criado em
projetos anteriores.

Um primeiro laboratório, facilitado pela utilização do jogo de
cartas Urban Memo, destacou que o grupo de jovens tinha
um conhecimento bastante definido da área, mas limitado a
poucos pontos-chave, conotado pelos significados sociais
partilhados pelo grupo. O laboratório centrou-se então em
dois objetivos: primeiro mapear e narrar o bairro a partir da
perspetiva juvenil, destacando os seus conhecimentos e a
capacidade de contar histórias. Depois expandir a sua
compreensão do contexto e aumentar a capacidade de
movimento e análise.

Num segundo passo, foi criado um mapa com os locais mais
significativos da geografia pessoal e diversa do grupo de
participantes. Depois de discutir o mapa, o grupo concebeu o
H-Town Tour (o nome vem da estação de metro de
Hallesches Tor que dá o nome ao território atribuído ao
bando H-Town). Os locais-chave da excursão foram
identificados e descritos. O roteiro foi seguido em duas
sessões sucessivas e gravada em vídeo uma introdução aos
diferentes espaços, incluindo o hino Hip-hop que criaram
sobre o seu lugar, banda sonora para o vídeo - carregado no
canal Vimeo e adicionado ao atlas Mehringplatz.

DIMENSÃO ESPACIAL
O foco principal do projeto está na discussão e narração da
geografia específica de um grupo jovem. O contexto de um
antigo condomínio de habitação social modernista fornece
elementos para reflectir sobre o processo de segregação e
exclusão mas também sobre a identificação e apropriação da
identidade do bairro.

IMPACTO
O projeto foi eficaz em levar um grupo de jovens - que vive
num contexto bastante restrito - a refletir sobre a
peculiaridade do seu contexto social e espacial, mas
também a expressar a sua visão e sentimentos através da
narração de histórias e uso de meios de comunicação. O
confronto com quatro grupos de outras cidades europeias,
durante os eventos de mobilidade do projeto, proporcionou a
oportunidade de alargar horizontes e estabelecer relações
de longo prazo com outros jovens num contexto
internacional.
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2.1.4

Em que espaço centramos
a exploração?
O bairro é o elemento-chave da experiência - a sua identificação e delimitação é
essencial. Temos de atribuir um papel ao território seleccionado e compreender que
relação este tem com a população-alvo, tanto individualmente como em grupo.

Uma vez delimitada a área e definido o local onde a exploração irá decorrer, alguns
aspectos essenciais devem ser examinados, a partir do que sabemos sobre o território.

Necessitamos
pesquisar sobre o

contexto local ou temos
conhecimento suficiente
para iniciar os nossos

laboratórios?

Que dados dispomos
sobre o contexto sócio-

espacial, as suas
questões, necessidades,
dinâmicas espaciais?

Como podemos obter
conhecimentos

essenciais para orientar
o processo, quem nos

pode fornecer
conhecimentos
adicionais?

Exercícios e ferramentas:
Caminhar na fronteira

Esta atividade faz parte da seleção dos
exercícios de reconhecimento urbano (ver
o recurso). Trata-se de circum-navegar o
território para promover uma reflexão
sobre os elementos que determinam a
identidade de um bairro e a delimitam -
que nem sempre coincidem com as
fronteiras administrativas.

Será que trabalhamos
numa área que

representa um ambiente
conhecido e amigável
para as pessoas
participantes?

Neste caso, a motivação de quem participa seria
principalmente mostrar a sua confiança e conhecimento -
e a atividade deveria ter como objetivo descobrir o
inesperado, revelar novas camadas, expandir
competências e consolidar um sentido de pertença.

Será que preferimos
explorar territórios
menos conhecidos?

Nesse caso, o objetivo seria expandir a capacidade de
dominar a cidade, alargar a sua perspetiva e quebrar
padrões de segregação.
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2.1.5

O que sabemos sobre
o bairro?
Uma boa prática antes de prosseguir com o planeamento das atividades com a
população-alvo: aumentar a nossa compreensão do território através de inquéritos,
investigação documental e entrevistas. Esta pode também ser uma oportunidade para
testar ferramentas e exercícios de exploração que podem ser depois usados com o
grupo com quem vamos trabalhar.

Entre os elementos que precisam de ser considerados encontram-se:

O território eleito para
exploração tem a sua

própria identidade como
bairro ou vizinhança?

Como se relaciona
com escalas territoriais

maiores (zona da
cidade, coroa urbana,
região), que conexões
ou desconexões o

afetam?

Que processos
históricos influenciam
a sua identidade atual?

Como é a percepção pública
do território - e como responde

à realidade?

É afectada pela estigmatização
territorial?
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RECURSO

Plataforma de
reconhecimento urbano

Para este fim, sugerimos a plataforma Urban
Reconnaissance (RU) desenvolvida pelo
colectivo ogino:knauss e Tesserae. Este
dispositivo online fornece um conjunto de 64
exercícios de exploração urbana para examinar
as múltiplas dimensões que contribuem para a
produção da identidade de um lugar. A
plataforma é complementada com um manual
que pode ser descarregado para apoiar oficinas
de reconhecimento urbano. A realização de
oficinas preliminares RU pode proporcionar um
bom exercício de base e fonte de inspiração
para o laboratório de exploração. Estes
exercícios são dirigidos a um público
especializado e por vezes empregam conceitos
que podem ser confusos para o público em
geral - mas muitos deles podem ser facilmente
adaptados para uma população não
especializada como grupos de jovens e
utilizados para desenhar atividades de
exploração.

http://exercises.oginoknauss.org
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2.1.7

Traçar o roteiro, avaliar os riscos
Uma boa prática para finalizar esta fase é recapitular as atividades previstas para melhor
organizar a implementação - registar num plano de ação, facilita a verificação dos riscos
e obstáculos que possam interferir. Esta atividade pode ser também repetida com jovens,
utilizando o exercício de planeamento da ação como pontapé de saída para o projeto e
partilhando esta revisão do plano com as pessoas beneficiárias.

Exercícios e ferramentas: Ilha do Tesouro

Utilizando a metáfora de uma caça ao
tesouro, esta ferramenta ajuda a definir as
principais etapas necessárias para que a
atividade tenha um início eficaz. Baseia-se
num mapa esquemático da ilha do tesouro
(o desembarque, a tripulação etc.) utilizado
para visualizar o caminho até às
conclusões finais.

Quais as ações ou iniciativas que se
ligam, sobrepõem ou podem
antagonizar o nosso plano?

Como podemos coordenar,
integrar ou combinar estas ações

dirigidas ao público-alvo?

Quais os principais agentes locais
que atuam no território (população,

ONG, organizações informais,
empresas, etc...)?

Que organizações trabalham
com jovens e a nossa população-alvo

no território?

2.1.6

Quem precisamos envolver?
O levantamento inicial do território também é necessário para se ter uma imagem dos
principais intervenientes no contexto local e para identificar aqueles que podem ou devem
estar envolvidos. Isto é particularmente crucial se o projeto visa fortalecer as capacidades
e competências empresariais, exigindo uma compreensão clara do capital social e dos
recursos do território. Este levantamento também é importante se não tivermos uma
população-alvo já formada e o projeto precisar de criar as suas ligações, sendo aqui
essencial a mediação pelas parcerias locais em que a população jovem confia.

Exercícios e ferramentas:
Mapa de stakeholders

Um simples exercício de mapeamento e
análise dos intervenientes e partes
interessadas pode ser muito útil para
visualizar que agentes moldam a
identidade do bairro e têm o poder de
produzir mudanças.



4Change e Oeiras Municipality

4 escolas, 4 bairros em Oeiras

Novembro 2021 - Prática em curso

Jovens 11-17 anos, professores - e a comunidade

https://www.facebook.com/4Change.org/photos/
pcb.5102705173149867/5102702653150119
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O Projecto Museu do Bairro é uma exploração urbana das
diferentes comunidades de Oeiras, um olhar jovem sobre os
recursos e património material e imaterial do concelho.
Utilizando a fotografia participativa como ferramenta e
tomando como guia a perspetiva de cada jovem sobre o que é
património ("o que é mais valioso na nossa comunidade?"), o
projeto trabalhou com 9 grupos de jovens e produziu conjuntos
de imagens, textos e exposições: O impacto da partilha com a
comunidade foi maior com exposições inauguradas na Câmara
Municipal e no Centro Comercial local.

Museu do Bairro
BOAS PRÁTICAS

Alunos do 11ºG preparam a exposição na Escola Secundária Quinta do Marquês
Foto: Sara Nasi

https://www.facebook.com/4Change.org/photos/pcb.5102705173149867/5102702653150119
https://www.facebook.com/4Change.org/photos/pcb.5102705173149867/5102702653150119
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DIMENSÃO ESPACIAL
Uma exploração da comunidade em torno de cada escola é o
foco desta ferramenta. Através da utilização de técnicas da
metodologia Photovoice - fotografia participativa, o ângulo e
a temática foram escolhidos pela população jovem, que
embarcou depois num safári fotográfico de exploração
urbana.

IMPACTO
Neste contexto de pós pandemia Covid-19, a exploração
urbana e a abertura ao meio envolvente era ainda mais
necessária. Jovens participantes foram desafiados a falar
com as pessoas residentes no seu bairro e foram envolvidos
na preparação das exposições - várias, na escola e no
Mercado ou no centro comercial do bairro - com convites às
famílias e amigos. Sr. António e a mulher no Mercado de Paço de Arcos

foto: Matilde Ferreira_EBĲB
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2.2
Comunicar
um projeto UrbEx

A comunicação é uma tarefa essencial dentro de todas as fases de um projeto - e tem
objetivos, metas e questões específicas, de acordo com os diferentes momentos.

Uma boa comunicação é essencial para:

Criar desde o início uma estratégia de comunicação de longo prazo e eficaz torna o
projeto mais fácil de executar, começando pela definição dos objetivos e dos
procedimentos para os alcançar.

Tornar objetivos
e procedimentos mais
claros para as parcerias

que implementam
o projeto.

Alcançar o(s) grupo(s)
alvo adequado(s)

ao projeto.

Partilhar objetivos
e recursos com as

pessoas que beneficiam
diretamente com o

projeto.

Publicar e divulgar os resultados junto
de uma audiência maior e partilhar

recursos abertos com potenciais novos
utilizadores

Informar corretamente as instituições
ou programas que financiam o projeto.
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Um bom exercício para iniciar uma estratégia de comunicação é criar um glossário que
recolha os conceitos chave empregues pelo projeto e os discuta dentro da equipa -
para chegar a um entendimento partilhado por toda a gente.

O glossário pode ser utilizado internamente, como um referencial para o plano de
comunicação, bem como externamente, para explicar o âmbito do projeto. No caso de
projetos internacionais - trabalhados em inglês pela parceria - pode ainda ajudar à
tradução correta dos conceitos para a língua utilizada localmente com a população-
beneficiária.

A estratégia de comunicação tem dois elementos-chave:

São duas componentes complementares e não devem ser separadas durante o
processo de comunicação.

A linguagem utilizada para
descrever o projeto, com os seus

conceitos, estilo e sintaxe.
Deve ser adequada ao contexto,

compreensível para as pessoas a que
se dirige e, ao mesmo tempo,

rigorosa na definição de objetivos e
ações

A identidade visual utilizada para
tornar o projeto facilmente

reconhecível e acessível a todos.
A linguagem visual é universal,

particularmente eficaz com jovens e
capaz de fazer a ponte entre

audiências divididas pela cultura,
pelas línguas faladas ou níveis de

educação.
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O site da Zemos98 inclui uma secção que funciona como
glossário, definindo algumas das palavras-chave das
suas áreas de trabalho e ligando-as a projetos e
publicações em blogues.

Esta ideia pode ser usada para identificar os principais
temas do nosso projeto e ligá-los a exemplos práticos e
boas práticas.

https://zemos98.org/en/topics

RECURSO

Glossário Zemos98

https://zemos98.org/en/topics
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Tesserae

Kreuzberg, Berlim

Entre Outubro de 2016 e Julho de 2017

Jovens 11-17 anos, professores - e a comunidade

SwitchOn Mehringplatz foi um programa de formação
desenvolvido na Südliche Friedrichstadt de Berlim no
contexto do projeto Erasmus+ EULER, com o objetivo de
consolidar competências informais desenvolvidas no âmbito
de iniciativas comunitárias.

O laboratório Mehringplatz dedicou especial atenção à
concepção de uma identidade visual clara do laboratório
local com o duplo objetivo de promover a formação e de
testar os princípios de criação eficaz de uma marca local -
parte das técnicas e competências necessárias para a
facilitação do processo no bairro. Inspirado pela morfologia
do local, a forma redonda da Mehringplatz foi delineada
como o elemento visual mais forte e característico da
identidade local.

EULER-Switch On Mehringplatz
BOAS PRÁTICAS
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A sua forma é também surpreendentemente semelhante ao
ícone do botão de ligar o computador: por isso rapidamente
se começou a chamar ao projeto "Switch On Mehringplatz",
desenhando o logótipo com essa forma que invoca esta ideia
de ativação da comunidade local.

Para criar uma linguagem visual reconhecível e coerente,
replicável em todos os resultados, foi usada a mesma paleta
cromática, o conjunto de fontes e códigos específicos de
design gráfico ao longo do projeto - para conceber os
cartazes e panfletos, a página web, os gráficos de animação
em vídeo, os mapeamentos e ícones.

Especial atenção foi dada à utilização de princípios de design
inclusivo em todas as peças impressas e online, respeitando
o acesso para audiências com limitações ou deficiência
visual.

Cada um dos cartazes e folhetos da série de eventos
públicos e oficinas, que foram distribuídos no bairro e num
circuito de locais culturais específicos, foi apresentado (tanto
em alemão como em inglês) através de uma ou mais
perguntas-chave - enunciando claramente os objetivos da
atividade e criando um conjunto de perguntas que remetem
para o objetivo geral do projeto.

DIMENSÃO ESPACIAL
Todo o laboratório foi desenvolvido para aplicar o
conhecimento localizado num bairro vulnerável - e todos os
instrumentos foram adaptados para a compreensão e
representação do território alvo.

IMPACTO
O principal objetivo era formar profissionais para lidar com
este espaço de vizinhança desde uma perspetiva
multidisciplinar. Um impacto complementar foi este início do
processo de partilha de recursos de conhecimento e de
colaboração entre iniciativas locais - que resultou no Atlas
de Bairro que ainda está a ser implementado através de
outros projetos.
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RECURSO

CreativeCommunication 2019

Este curso de formação reuniu 24 animadores juvenis e
jovens líderes de vários países europeus em Brivezac,
França, para o intercâmbio de práticas criativas de
comunicação digital.

O projeto visava oferecer alternativas de educação não
formal para jovens na Europa. A proposta era disseminar
ferramentas digitais inovadoras dos meios de
comunicação social e distribuição de conteúdos online
para animadores que trabalham com jovens e que
utilizam no seu trabalho fotografias, vídeo, design de som,
edição, escrita de guião, narração de histórias e
estratégias de comunicação para envolver a população
jovem europeia numa aprendizagem interseccional e de
inclusão. O livro resultante é um recurso útil acessível
online em:

https://www.nomadways.org/en/projects/creative-
communication-2019

https://www.nomadways.org/en/projects/creative-communication-2019
https://www.nomadways.org/en/projects/creative-communication-2019
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Álex Peña (artista) e ZEMOS98

Sevilha, Espanha

2 horas, 24-26 de Outubro de 2019

Participantes internacionais e nacionais no encontro 'A
Cidade é Nossa', parte das atividades locais do
MediActivismo.

https://t.me/SevilleAudioguide
https://t.me/SevillaAudioguia
https://mediactivism.eu
http://zemos98.org/en/2019/10/14/the-city-less-lived

O Audioguia de Sevilha é um canal do Telegram em que
qualquer pessoa pode seguir um guia audiovisual pela cidade
de Sevilha. Mostra uma narrativa alternativa da cidade
baseada nas dificuldades mais importantes relacionadas com
a recuperação do espaço urbano em direção a uma cidade
centrada na pessoa cidadã. Foi desenvolvido no âmbito de um
evento internacional que teve lugar em Sevilha, parte do
projeto Erasmus + MediActivismo, coordenado pela Fundação
Cultural Europeia.

Audioguia de Sevilha
BOAS PRÁTICAS

https://t.me/SevilleAudioguide
https://t.me/SevillaAudioguia
https://mediactivism.eu
http://zemos98.org/en/2019/10/14/the-city-less-lived
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O objetivo era informar rapidamente as pessoas não locais,
interessadas neste evento, sobre o desenvolvimento urbano
da cidade e as questões com que cada comunidade se debate.
Ajudou a estabelecer um esquema de trabalho no início do
encontro para que todos estivessem na mesma página em
relação aos debates que tiveram lugar mais tarde. Este
formato de Audioguia é facilmente transferível para outros
contextos, uma vez que não requer competências técnicas
específicas para além da aprendizagem de como funciona o
Telegram. Neste contexto, foi desenvolvido pela equipa
organizadora do evento, mas também pode ser facilmente
adaptável como um método participativo para uma
comunidade desenvolver uma história colaborativa sobre uma
cidade ou um bairro.

DIMENSÃO ESPACIAL
O principal objetivo deste Audioguia era revelar as histórias,
eventos e espaços que se escondem no dia-a-dia de uma
cidade, bem como as narrativas oficiais da mesma. É por isso
que a experiência em Sevilha foi um passeio pelo centro da
cidade - mas pode ser adaptada a outros objetivos e metas,
como ajudar os bairros marginalizados a serem mais visíveis
em outras partes da cidade.

IMPACTO
Neste caso específico, o audioguia serviu para estabelecer
um enquadramento comum para participantes nacionais e
internacionais, sobre os debates que se realizaram nos dias
seguintes, para que pudessem dar contributos e feedback
sobre a situação em Sevilha, sabendo quais são os principais
desafios da cidade. O evento contou com 40 participantes.
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Com os primeiros passos, definimos os objetivos gerais do laboratório e a sua
estratégia de comunicação - que nos proporciona uma ideia mais clara sobre o grupo
de participantes e o contexto que pretendemos explorar. Agora é o momento de
traduzir essas ideias no plano concreto da exploração urbana. Esta é a fase em que os
objetivos e ideias para a atividade devem ser partilhados e idealmente co-desenhados
com a população beneficiária final, nomeadamente participantes jovens. Os
conhecimentos alcançados pelas etapas anteriores não devem impor, mas sim
preparar as etapas seguintes da co-criação com jovens. De acordo com os cinco pilares
do método UrbEX, as atividades propostas devem responder a cinco objetivos
essenciais:

Idealmente, esses cinco objetivos representam etapas sucessivas na prática da
exploração de um território, mas na realidade sobrepõem-se, combinam-se e
influenciam-se mutuamente. Cada projeto de exploração pode ter um destaque
específico em um ou mais destes âmbitos, mas um projeto UrbEX bem sucedido deve
combiná-los para proporcionar uma experiência educacional completa e estimulante.

2.3
Estabelecer regras para a
exploração UrbEX

ENVOLVIMENTOCOMPREENSÃO COLABORAÇÃO REPRESENTAÇÃODESCOBERTA

Exercícios e ferramentas: Missão
secreta

A missão secreta é um jogo simples para
animar a primeira exploração de um
lugar. Baseia-se na atribuição de
diferentes missões individuais ou de
grupo e incentiva quem participa a
procurar aspectos particulares da
paisagem urbana e encontrar diferentes
perspetivas na observação do bairro.
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2.3.1

Descoberta

No início, a prática da exploração é sempre um território de admiração, surpresa e
prazer. Trata-se de se perder e de procurar um caminho através de cada lugar,
aumentando a capacidade de os perceber através de todos os nossos sentidos,
construindo uma relação instintiva e imediata com os lugares. O objetivo inicial de cada
atividade será provocar novas formas de percepção do espaço, desconstruir a forma
habitual de deslocação na cidade e os caminhos consolidados.

Uma forma interessante de descobrir o espaço urbano é utilizar trajetos gerados
aleatoriamente. Atirar uma moeda a cada cruzamento, desenhar linhas abstratas num
mapa e segui-las no terreno, utilizando mapas turísticos de outras cidades, etc. Não há
limites para a invenção de sistemas para criar itinerários inconscientes capazes de
revelar destinos e descobertas inesperadas.

Exercícios e ferramentas: Escrita digital
no mapa

Inspirados por desenhos GPS, os grupos
de participantes são convidados a criar
palavras ou desenhos na paisagem
urbana local, caminhando rastreados por
uma aplicação de localização.

2.3.2

Compreensão

O segundo objetivo está relacionado com a elaboração das sensações apreendidas ao
longo do percurso de exploração sob a forma de pensamento espacial e criar um
diálogo com os lugares dentro do grupo. Aqui é necessário levar quem participa a
reflectir sobre relações, causalidades, hierarquias e categorias dos fenómenos
observados.

Exercícios e ferramentas: Conheça os
nossos arredores

Em pequenos grupos, as pessoas são
convidadas a descobrir os lugares que as
rodeiam usando os diferentes sentidos - e
a criar uma história, contando-a de
diferentes formas.
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Bond of Union

Capo-Monte di Pietà, Palermo, Itália

Outubro - Dezembro de 2020

Estudantes de Arquitectura, investigadores, activistas,
historiadores de arte, residentes e trabalhadores do bairro

https://www.opencccp.eu/palermo-capo-open-labs/

O Laboratório de Estratificação tem sido utilizado como
forma de observação dos territórios e para identificar
elementos e recolher informações sobre o património
cultural local durante a fase inicial do CAPO OPEN LABS,
uma série de oficinas realizadas no bairro do Mercado do
Capo, em Palermo, no âmbito do projeto OPENCCCP.
O Laboratório de Estratificação permitiu a quem participou a
observação do bairro de uma perspetiva multifacetada,
obtendo novas informações sobre a história e a cultura da
cidade - e ainda a apreciar as múltiplas origens dos lugares.

Laboratório de Estratificação
BOAS PRÁTICAS

https://www.opencccp.eu/palermo-capo-open-labs/
https://opencccp.eu
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Pessoas, linguagens, edifícios, lugares - crescem em
dinâmicas com muitas camadas. Cada cidade e cada bairro é
o resultado deste processo cultural e social. Neste
laboratório, cada grupo é convidado a trabalhar com um
mapa para identificar os lugares representativos da
estratificação, continuidade e mistura de costumes para
cada tópico (sejam a religião, as práticas culinárias ou
atividades tradicionais) e com a ajuda de residentes locais.
Os laboratórios foram facilitados por duas pessoas, da área
da arqueologia e da arquitectura, que focaram as atividades
na exploração do património e da cultura locais como forma
de promover a inclusão social dos residentes no Bairro do
Capo.

DIMENSÃO ESPACIAL
O projeto centrou-se no Quartiere Capo, em Palermo. Quem
participou neste Laboratório de Estratificação, recolheu e
analisou dados sobre a cultura local e as suas diferentes
camadas. O foco recaiu sobre os cultos religiosos presentes
nesta vizinhança e a toponímia das ruas, encontrando
ligações entre o passado e o presente. A informação
corrigida foi enriquecida pelas reuniões e entrevistas com
pessoas locais - residentes ou trabalhadoras do bairro - para
coligir as memórias que se ligam aos dados identificados
inicialmente.

IMPACTO
Os resultados foram dois mapas digitais com os elementos
identificados, com ligações e imagens combinadas com a
investigação bibliográfica. O laboratório tem sido
reconhecido como uma experiência educacional para
estudantes da faculdade de arquitetura da Universidade de
Palermo.
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2.3.4

Representação

O quarto objetivo diz respeito à melhoria da capacidade de criar uma representação
clara e eficaz do território. Podemos produzir coletivamente representações
territoriais utilizando muitas abordagens e formatos diferentes e não necessariamente
utilizando a cartografia - ou não apenas com mapas, combinando múltiplas formas de
representação, como mapas com som, levantamentos fotográficos e narrações
textuais. A complexidade dos territórios que observamos exige soluções diversificadas
capazes de abarcar as suas diferentes características.

Exercícios e ferramentas: Urban Memo

O Urban Memo baseia-se na concepção,
desenho e realização de uma variação do
popular jogo de cartões de memória, com
imagens do bairro captadas pelas pessoas
participantes. O desenho colaborativo do
jogo é utilizado como um instrumento
flexível para facilitar inquéritos urbanos,
discussões e processos participativos.

Exercícios e ferramentas: O arquipélago

A Zemos 98 desenvolveu este exercício
que pode ajudar o grupo a desenhar
estrategicamente o seu projeto e
estabelecer um roteiro que reúna as
intuições pessoais e os desejos coletivos.

2.3.3

Colaboração

O terceiro objetivo é reforçar a colaboração entre participantes, reforçando a sua
capacidade de encarar objetivos comuns e de conceber uma estratégia para os
alcançar. A exploração é uma experiência essencialmente pessoal, mas os diferentes
pontos de vista, interesses e inclinações de quem participa devem conduzir ao
desenvolvimento do trabalho de equipa e à partilha de intenções. A partir da
exploração do bairro podemos refletir sobre como contribuir para melhorá-lo ou
transformá-lo.
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Nomad Garden, ZEMOS98

Escola Huerta Santa Marina, Sevilha, Espanha

Novembro 2021 - Prática em curso

Alunos da escola, 8-12 anos de idade

https://huertasantamarina4a.gardenatlas.net/garden/
santa-marina/species/?filter=origin

O Atlas de Jardins é umametodologia de exploração urbana
para descobrir e partilhar as espécies que nos rodeiam nos
jardins, visualizando a sua importância tanto no ambiente como
na nossa cultura. Os jardins como espaços demudança, como
laboratórios onde explorar diferentes relações entre natureza e
cultura. O Atlas de Jardins está a ser desenvolvido com os
estudantes da Escola Huerta Santa Marina (Sevilha), tanto
dentro como fora da escola. Participantes jovens tornaram-se
exploradores botânicos amadores, redescobrindo os espaços
próximos da escola com a presença de plantas cuidadas pelos
vizinhos. Foi-lhes pedido que observassem as características
dos tipos de plantas que encontraram.

Atlas de Jardins
BOAS PRÁTICAS

https://huertasantamarina4a.gardenatlas.net/garden/santa-marina/species/?filter=origin
https://huertasantamarina4a.gardenatlas.net/garden/santa-marina/species/?filter=origin
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Preencheram um caderno de exploração, elaborando um novo
mapa do bairro e propondo novos nomes para as plantas e
lugares que descobriram. Nas explorações sucessivas,
examinaram e registaram características tais como cheiros,
culturas e cores. Finalmente, num exercício para redescobrir o
bairro como local de aprendizagem, estudantes entrevistaram a
vizinhança que cuidava destas plantas ou que viviam com elas
no dia-a-dia. Estas experiências de exploração foram
complementadas por atividades em sala de aula, como oficinas
de cartografia para colocar todas estas descobertas nummapa
digital do bairro mostrando os jardins e os tipos de espécies
classificadas pela sua origem, aroma, cor, fruta e absorção de
C02. Participaram ainda na construção de um viveiro coletivo
com as plantas descobertas no bairro, de forma a trazer estas
plantas para a escola. Foi também proposta a elaboração de
umamemória musical das plantas, desenhando a banda
sonora que pudesse contar a história das suas origens,
cuidados, afectos...

DIMENSÃO ESPACIAL
O Atlas de Jardins baseia-se na criação de ummapa alternativo
dos espaços verdes do bairro e da presença de vida vegetal. É
apresentado no website do projeto juntamente com histórias,
memórias e cartografias das plantas descobertas pelas
pessoas que participaram.

IMPACTO
Os objetivos do programa eram reforçar as relações e afetos com
espécies não humanas, bem como celebrar os processos de
renaturalização existentes no bairro, criando um banco de histórias
e sementes de biodiversidade da escola para o bairro. Depois do
projeto, estes estudantes têm ummelhor conhecimento sobre o seu
ambiente e sobre como a natureza desempenha um papel crucial no
seu dia-a-dia, mesmo de forma invisível. Propõem-se novas formas
de relacionamento da escola com a vizinhança, dando valor ao
património imaterial das histórias do quotidiano e promovendo
práticas de cuidados coletivos, para melhorar as condições de vida
das espécies humanas e não-humanas.
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2.3.5

Envolvimento

O objetivo final é o de gerar um sentido de pertença ou de participação cívica na vida do
bairro. O envolvimento significa que a população jovem será motivada através das
atividades UrbEX - não apenas para descobrir que recursos e benefícios para o
desenvolvimento pessoal conseguem encontrar no seu bairro, mas também a
ponderarem questões como:

O que posso fazer pelo meu bairro,
como posso contribuir para um lugar

melhor?

Que espaços e oportunidades existem
para criar valores e projetos?

Que grupos, iniciativas ou programas
existentes podem ser úteis para me

envolver?

Que papel posso encontrar na minha
comunidade, como posso integrar-me

melhor na sociedade local?

Exercícios e ferramentas: City Visionary

City visionary é um jogo de tabuleiro que
encoraja jovens a tornarem-se co-
criadores ativos do seu ambiente local. Ao
envolverem-se no ambiente do jogo,
quem participa é apresentado aos
mecanismos e "regras" presentes na vida
real e no processo de tomada de decisão
do desenvolvimento urbano.
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Aste & Nodi, Migrantour, Cooperativa Dedalus

Porta Capuana, Nápoles, Itália

Início: Julho de 2018

Desenvolver a digressão: 10 jovens com experiência
migratória (1ª e 2ª geração) entre 15-24 anos a viver num
bairro desfavorecido de Nápoles.
Participando na digressão: Visitantes/turistas/residentes

http://www.asteenodi.com/blog/2020/3/23/workshop-di-
progettazione-partecipata-per-la-realizzazione-di-un-
itinerario-turistico-a-porta-capuana

http://www.mygrantour.org/en/migrantour-naples

O local em que o projeto foi realizado é, apesar da sua
localização central, uma parte que passa despercebida tanto
pelas pessoas visitantes como residentes de Nápoles. O
bairro de Porta Capuana é estigmatizado devido ao elevado
desemprego, aumento da taxa de criminalidade (organizada)
e alta percentagem de pessoas com antecedentes
migratórios.

MigrantTour
BOAS PRÁTICAS

http://www.asteenodi.com/blog/2020/3/23/workshop-di-progettazione-partecipata-per-la-realizzazione-di-un-itinerario-turistico-a-porta-capuana
http://www.asteenodi.com/blog/2020/3/23/workshop-di-progettazione-partecipata-per-la-realizzazione-di-un-itinerario-turistico-a-porta-capuana
http://www.asteenodi.com/blog/2020/3/23/workshop-di-progettazione-partecipata-per-la-realizzazione-di-un-itinerario-turistico-a-porta-capuana
http://www.mygrantour.org/en/migrantour-naples
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O objetivo do projeto era, em primeiro lugar, tornar visíveis
as vozes e percepções mais sub-representadas das pessoas
com história migratória, dando visibilidade aos locais que
visitam.

Em segundo lugar, tratava-se assim também de mostrar a
diversidade da área e demonstrar o valor acrescentado do
bairro, longe das atrações turísticas.

Realizou-se um intercâmbio interno entre participantes do
projeto, fazendo duas visitas guiadas à zona: as pessoas
adultas apresentaram Porta Capuana do ponto de vista
profissional do desenvolvimento urbano, da arquitectura; de
seguida, foram jovens migrantes que nos conduziram aos
lugares que frequentavam e explicaram a relação com
esses. Mostraram, por exemplo, alimentos halal, mesquitas
pouco visíveis ou monumentos coloniais.

Nas oficinas com jovens, foi utilizado um mapa para situar os
lugares, foram discutidas as ligações pessoais e estruturais
entre os sítios e foi seleccionado um número de lugares para
integrar uma visita de aproximadamente duas horas. Cada
jovem preparou um texto para os seus lugares, foi feito um
ensaio e a visita guiada pode agora ser solicitada pelas
pessoas interessadas.

DIMENSÃO ESPACIAL
Dar valor e tornar os bairros estigmatizados ou
negligenciados mais reais, através das histórias pessoais
das pessoas residentes, pode ter dois efeitos positivos: na
perspetiva interna (residentes valorizam mais o seu bairro/
identificação aumenta) e na perspetiva externa (visitantes
ficam a conhecer outras personagens para além dos
estereótipos).

IMPACTO
O projeto mostra como o mesmo espaço urbano pode ser
percebido e utilizado de forma diferente. Tomar consciência
de que a própria percepção é apenas uma possibilidade
entre muitas leva a manter os olhos abertos para coisas
novas e, ao mesmo tempo, tolerar melhor outras
percepções.
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Vamos agora passar ao nosso trabalho de campo, entrar no terreno de exploração:
Este é o verdadeiro momento em que as atividades no território são vividas pelo grupo
de jovens sob a supervisão de facilitadores / coordenadores. Vários aspectos podem
ser tidos em conta quando passamos à exploração real de um bairro, para orientar as
atividades sem problemas nestas duas questões chave, a segurança e a abordagem.

2.4.1

Experiência segura

2.4
Sair em trabalho
de campo

Que grau de autonomia
deve ser atribuído à
população jovem que

participa?

Como se conduz e
monitoriza a
exploração?

Que precauções devem
ser tomadas para

garantir a segurança
das pessoas que
participam?

O primeiro aspecto importante diz respeito à autonomia que deve ser concedida aos
jovens exploradores, e, consequentemente, como garantir a sua segurança quando
nem sempre estão sob a supervisão de uma pessoa adulta responsável.
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Isto aplica-se particularmente a menores de idade, mas a questão faz sentido também
em casos como pessoas jovens requerentes de asilo ou grupos vulneráveis que
exploram novos contextos.

A exploração precisa de encontrar um equilíbrio entre revelar novas capacidades
pessoais e ser razoavelmente segura, um equilíbrio que só pode ser permitido por
uma preparação precisa e um bom conhecimento tanto da população jovem como do
contexto urbano por parte dos facilitadores. Por esta razão, recomenda-se o recurso a
facilitadores locais ou o envolvimento de organizações que trabalham no terreno com o
grupo-alvo, se não estivermos plenamente confiantes. A avaliação inicial do risco neste
ponto deve ser detalhada num conjunto de medidas específicas para qualquer coisa
que possa correr mal. Um planeamento preciso do horário, pontos de encontro e
números de contacto deve ser preparado e, possivelmente, fornecido em papel antes
de se avançar para a exploração do espaço urbano.

2.4.2

Escolha da abordagem

Esta segunda questão chave é a definição do tipo de experiência ou de olhar para o
qual queremos dirigir quem participa. Na primeira fase definimos objetivos e
resultados a alcançar com a prática exploratória, aqui precisamos assegurar que o
foco está na abordagem, ou na perspetiva pretendida.

Como dirigir a atenção
de quem participa para

aspectos menos
visíveis?

Queremos estimular a
percepção visual - ou

promover outras formas
de sentir o espaço?

Pretendemos uma
ligação directa e
imediata com os
lugares - ou captar
imagens, sons e

percepções mediadas?
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A experiência urbana é sobre complexidade, sobre-estimulação, estratificação de
sinais e significados. A atenção pode ser facilmente desviada, acontecimentos não
planeados podem distrair do âmbito original, novas descobertas podem desviar a
viagem para uma nova direção. Na maioria dos casos, isto faz parte do jogo, se não for
mesmo o objetivo real do processo. Noutros casos, quando o foco está em algumas
tarefas específicas, é importante esclarecer com atenção os alvos esperados dos
inquéritos espaciais, quais os resultados planeados para o grupo participante e dirigir
a sua atenção de forma intencional.

Um factor importante que influencia os resultados da exploração é escolher a forma
mais apropriada de combinar ou dividir as pessoas que participam. Um grande grupo
que se desloca em conjunto pode ter efeitos contraproducentes tanto na atenção dos
exploradores (efeito de viagem escolar) como na perturbação dos ambientes
observados. A subdivisão adequada do grupo em pequenas equipas ou a criação de
missões individuais pode ter efeitos palpáveis na melhoria da prática exploratória.

Um aspecto essencial que pode também alterar a percepção do espaço urbano é a
utilização de dispositivos e tecnologias de gravação. Em alguns casos, a presença
omnipresente de telemóveis e câmaras fotográficas pode ser o complemento perfeito
para o tipo de explorações que queremos realizar, fornecendo ferramentas para
registar impressões e dados, geolocalizar descobertas e documentar a experiência.
Noutros casos, os dispositivos tecnológicos podem distrair das diferentes experiências
sensoriais que possamos querer alcançar.

Exercícios e ferramentas:
Sentir a cidade

Este exercício visa desafiar a hegemonia
da percepção visual, chamando a atenção
para a multiplicidade de experiências
sensoriais oferecidas pelo espaço urbano.
As pessoas que participam são
convidadas a concentrarem-se num único
sentido - ou recebem instruções para se
concentrarem numa sequência de
diferentes experiências sensoriais.
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Bond of Union

Bairro da Vucciria, Palermo, Itália

2012 (seis meses)

Jovens (14-16 anos de idade) a viver em Vucciria
(incluindo jovens da comunidade cigana)

https://www.bondofunion.eu/en/imagine-vucciria-projects

IMAGINE VUCCIRIA é uma iniciativa que favoreceu a inclusão
social de um grupo de jovens com poucas oportunidades que
vivem no bairro de Vucciria (com uma atenção específica
para jovens da comunidade cigana). Imagine Vucciria previu
a realização de um laboratório criativo para deixar o grupo
de jovens participantes descrever e imaginar o seu bairro
através da fotografia, do estudo de imagens e da sua edição
gráfica. Foram utilizadas câmaras analógicas no laboratório
coordenado por dois especialistas em comunicação visual
que apoiaram o grupo de jovens na criação de uma memória
coletiva do seu bairro.

Imaginar Vucciria
BOAS PRÁTICAS

https://www.bondofunion.eu/en/imagine-vucciria-projects
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As fotografias tiradas pelo grupo de jovens ofereceram um
ponto de vista original e espontâneo sobre o bairro - foram
mostradas numa exposição na Igreja de Sant'eulalia e
recolhidas num catálogo.

DIMENSÃO ESPACIAL
A exploração do bairro pela população jovem residente tem
sido o núcleo da iniciativa. Os formadores ofereceram-lhes
contributos para observar o espaço de diferentes perspetivas
- concentrado-se, por exemplo, na presença da água, de
lugares verdes ou de lugares abandonados do bairro. As
fotografias tiradas ofereceram também um retrato das
pessoas residentes em Vucciria.

IMPACTO
O principal efeito para o grupo de jovens participantes tem
sido olhar para a vizinhança com um novo olhar, dando mais
atenção aos detalhes. Também reforçou o seu amor pela
fotografia e ofereceu novas competências ao combinar as
câmaras analógicas com a criação de gráficos digitais - e ao
envolver o grupo na preparação da exposição final realizada
na igreja do bairro.
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2.5
Capturar, refletir,
relatar

Esta etapa final de um laboratório UrbEX trata do processamento do que foi produzido
durante as atividades de campo. Isto abrange desde a promoção da reflexão do grupo
de jovens participantes sobre a experiência feita e as aprendizagens relacionadas,
além de lançar um olhar abrangente sobre a documentação e registos - até à avaliação
da equipa sobre a implementação do laboratório, para finalmente incluir a publicação e
divulgação dos resultados.

2.5.1

Reflexão
A conclusão da atividade exploratória fomenta uma reflexão sobre o que aprendemos.
É essencial nesta fase final dar voz e espaço ao grupo de jovens participantes para
partilharem as suas impressões e análises pessoais, criando uma oportunidade de
conversa que conduza à reflexão e partilha no grupo. É também importante permitir
formas de expressão inclusivas, para mitigar a tendência das pessoas menos vocais
serem obscurecidas por personalidades mais extrovertidas.

O que a população
jovem aprendeu com a

experiência?

O que aprendeu a
equipa organizadora /
animadores juvenis que
orientou a exploração?

O que poderia ser
interessante no
seguimento das

atividades realizadas?
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Que tipo de envolvimento cívico e
melhorias para a vizinhança poderiam

ser mais desenvolvidas?

Que laços sociais ou ideias
empreendedoras poderiam ser

melhoradas no território ao envolver a
população jovem?

2.5.2

Avaliação
A reflexão comum sobre os resultados deve ser completa com alguma avaliação que
sistematize os resultados do projeto e os seus impactos sobre as pessoas
beneficiárias. A definição dos objetivos iniciais do projeto é uma boa prática para
definir também quais os indicadores qualitativos e/ou quantitativos que devem ser
alcançados para demonstrar uma implementação bem sucedida. Esta prática pode ser
completada com um simples inquérito ou questionário aplicado aos grupos-alvo,
idealmente no início e repetido no final das atividades para medir as expectativas e a
sua satisfação através do projeto - e algum grau de impacto alcançado. As perguntas a
fazer ao grupo de jovens participantes incluem inicialmente:

Qual é a motivação para
participar nos

laboratórios locais
UrbEx?

O que espera obter
nestes laboratórios

locais?

Qual é a sua ligação
com esta zona da

cidade?

O que gostaria de
conseguir alcançar para

o bairro?

Quais são os melhores
passos para alcançar
tais resultados?

Como pretende
contribuir?
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As suas expectativas foram satisfeitas
durante os laboratórios locais?

O que aprendeu com os
laboratórios locais?

Como contribuiu? Como pretende contribuir
para a sua comunidade?

As perguntas a fazer após o laboratório incluem:

Os questionários podem ainda ser preparados e utilizados em conjunto com o grupo de
jovens participantes para aplicar um inquérito aos habitantes locais como parte das
atividades de exploração, no caso do projeto visar o impacto na comunidade em geral.

Exercícios e ferramentas:
Questionário UrbEX

Encontre aqui o questionário que foi
realizado nos laboratórios locais do
nosso projeto.

Modelo criado para a avaliação inicial
(baseline) dos laboratórios locais UrbEX

Modelo criado para a avaliação após os
laboratórios locais UrbEX

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9bC6GMPDAZjgSsCR2ztvVjP9LJbhfsasNsuF_zFeTR8YusQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9bC6GMPDAZjgSsCR2ztvVjP9LJbhfsasNsuF_zFeTR8YusQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvdeCuDMGHTdHTJydXrwEysahup7F0qmfBR0XQtJVsr3QOWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvdeCuDMGHTdHTJydXrwEysahup7F0qmfBR0XQtJVsr3QOWw/viewform
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4Change com municípios, escolas e associações locais

Bairro Padre Cruz e Alpiarça

Setembro 2021 - Junho 2023

Jovens e educadores de escolas - e os seus municípios,
actores e comunidades locais.

https://humanofestival.pt

Humano festival

O projeto Humano Festival é um processo para que jovens
estudantes se envolvam, reflitam e atuem no seu bairro,
partindo dos espaços de educação formal e ultrapassando os
muros da escola - em sinergia com os parceiros locais,
habitantes e atividades culturais/sociais da comunidade.

Combina diferentes ferramentas: artes para a criação e
reflexão sobre o meio envolvente, ferramentas de
mapeamento para extrair a perspetiva da população jovem
sobre o seu bairro, novas literacias para a reflexão sobre a
utilização dos meios de comunicação social na sua vida/
comunidade - e até oficinas de filosofia.

BOAS PRÁTICAS

https://humanofestival.pt


Esta dinâmica participativa constrói-se a partir das reflexões
e criações da população jovem (por exemplo, intervenções
artísticas, curtas-metragens, exposições e fanzines) que se
tornam visíveis para a comunidade.

DIMENSÃO ESPACIAL
As artes e as novas literacias servem para jovens e docentes
explorarem a sua comunidade, desde o espaço público ao
privado, dos valores’ e ‘talentos’ às pessoas que a
enriquecem - da cozinha ao campo de futebol, dos murais ao
espaço para aprender a andar de bicicleta.

IMPACTO
Grupos de jovens com empenho e orgulho do seu trabalho,
turmas mais coesas e ativas, trabalhando de uma forma
autónoma - com mais ligação à comunidade que rodeia a
escola. Foram incluídos neste processo um enquadramento
de avaliação permanente: dos debriefings qualitativos aos
longo das sessões, aos debates e formas informais de
avaliação e escuta - bem como um questionário inicial e final
para avaliar o impacto da criação do Humano Festival.
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2.5.3

Documentação e registo
Com base no plano de comunicação inicial (ver 2.2), deve ser realizada durante todas
as fases do projeto uma documentação fidedigna de cada atividade, incluindo
discussões preparatórias, explorações e sessões de encerramento. Será um
importante recurso de reflexão e avaliação interna do projeto, mas também a base
para atividades de disseminação e intercâmbio em maior escala. Cuidar de
documentar todas as fases com fotografias ou vídeos e de digitalizar mapas e
desenhos produzidos durante os laboratórios. Quando a organização e o projeto podem
pagar, é melhor ter uma pessoa encarregue de produzir a documentação.

Um aspecto importante a considerar é obter um formulário de autorização para a
utilização das imagens assinadas por quem participa, ou, no caso de menores, por
adultos legalmente responsáveis. É boa prática definir na fase inicial do projeto uma
política de dados e preparar formulários de cedência de direitos a serem assinados por
pessoas fotografadas ou filmadas durante as atividades.
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2.5.4

Publicação
A publicação dos resultados dos laboratórios de exploração pode não ser
necessariamente o objetivo principal do projeto, mas centrado antes no
desenvolvimento das capacidades pessoais e sociais das pessoas a quem se destina.
No entanto, a publicação de resultados excepcionais pode ter um impacto positivo,
tanto para motivar os participantes como para contribuir para a valorização e melhoria
da comunidade / bairro. Noutros casos, a publicação dos resultados pode ser um
objetivo essencial do projeto de exploração.

Para além dos meios tradicionais de publicação que podem estar fora do orçamento,
os média oferecem hoje uma grande variedade de canais e plataformas para
disponibilizar os resultados das atividades a um público mais vasto. Plataformas como
Issuu, Media, Epub, Kindle oferecem oportunidades de publicar formatos editoriais
online; Youtube, Vimeo, etc. permitem fazer documentações em vídeo acessíveis;
SoundCloud e outras soluções semelhantes para pistas de áudio - e muitas soluções
para imagens e gráficos. Plataformas como WalkListenCreate ou SoundWalk permitem
criar visitas guiadas de áudio. Finalmente, através de OpenStreetMaps ou GoogleMaps
é possível publicar mapas online.

O aspecto chave dos atuais média e das tecnologias de geolocalização são a sua
interoperabilidade e potencial integração, que permite superar a publicação estática de
conteúdos em favor de arquivos dinâmicos integrando múltiplos formatos e meios -
difundindo conteúdos através de diferentes canais e audiências.
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Jartura, ZEMOS98

Sevilha, Espanha

2020, 10 meses

Jovens que vivem nas periferias de Sevilha e que se
interessam tanto pelas narrativas locais como pelos desafios
políticos e sociais que a cidade enfrenta.

https://patio108.es

https://www.instagram.com/p/CGAg5_aoA6k

O Patio 108 é um convite para ocupar as narrativas de
Sevilha. Os cidadãos podem partilhar histórias, reclamações,
memórias e experiências em torno da sua relação com a
cidade que são normalmente esquecidas pelos governos e
meios de comunicação locais. O Pátio 108 é uma plataforma
aberta e colaborativa na qual qualquer habitante pode enviar
um vídeo-testemunho. Cada testemunho acrescenta um
mapa que compôs o mosaico ou a imagem fixa da cidade de
Sevilha logo após a pandemia.

Pátio 108
BOAS PRÁTICAS

https://patio108.es
https://www.instagram.com/p/CGAg5_aoA6k
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O Patio 108 questiona-nos sobre o modelo de cidade em que
queremos viver através de doze categorias diferentes:
habitação, infância, diversidade, turismo, espaço público,
segurança, cultura, mobilidade, trabalho, memória,
feminismos e clima. A plataforma é um instrumento para
reclamar o direito à cidade quando a distância social é a lei;
mas também reconhece que a maioria dos problemas que
surgem estão enraizados no funcionamento da própria
cidade. A crise de saúde sublinhou a sua importância, mais
do que a sua criação.

DIMENSÃO ESPACIAL
O projeto foi centrado na cidade e município de Sevilha, nos
seus 11 distritos distribuídos em 108 bairros, (daí o nome da
plataforma Patio108, sendo os pátios um elemento popular
tradicional da arquitetura andaluza onde se realiza a
coexistência e celebração dos vizinhos) mas isto não exclui
necessariamente aqueles que vivem fora dela. A experiência
daqueles que têm de se deslocar diariamente para a cidade
para trabalhar, estudar, etc., é também considerada
relevante e significativa.

IMPACTO
Patio108 foi aberto para receber vídeo-testemunhos de
residentes de Sevilha durante um período de 4 meses. Recebeu
70 testemunhos em vídeo e conversou sobre os desafios de
Sevilha através da sua conta no Instagram com cerca de 850
seguidores. O objetivo final foi construir um espaço de partilha
capaz de iluminar a complexidade da experiência urbana em
Sevilha, incorporando, para este efeito, o maior número possível
de vozes das "periferias" de todos os tipos. A plataforma foi um
instrumento para reclamar o direito à cidade quando a distância
social era a lei - mas também permitiu o reconhecimento de que
a maioria dos problemas estão enraizados no próprio
funcionamento da cidade. Mais do que os criar, a crise de saúde
veio sublinhar os problemas existentes.
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RECURSOS

Knight lab

Northwestern University Knight Lab é uma comunidade de
designers, criadores, estudantes e educadores que
trabalham em experiências concebidas para empurrar o
jornalismo para novos espaços. O Laboratório desenvolve
protótipos, projetos e serviços que ajudam a tornar a
informação significativa e a promover o jornalismo, a
narração de histórias e conteúdos de qualidade na Internet.

Entre os seus projetos, estão disponíveis módulos para
contar histórias, linhas do tempo, mapas de histórias para
criar visualizações inovadoras de dados sociais e espaciais.

https://knightlab.northwestern.edu/projects

https://knightlab.northwestern.edu/projects
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2.5.5

Disseminação
A publicação e capitalização dos resultados das atividades de exploração com jovens
pode levar também à oportunidade de explorar os conhecimentos noutros contextos,
transferindo práticas e conhecimentos através e para outros temas. A par da
metodologia específica proposta neste manual a ser testada nos laboratórios locais,
UrbEX visa criar uma rede de organizações que praticam a exploração urbana com
jovens - e uma plataforma para facilitar o trabalho em rede e o desenvolvimento de
competências. A plataforma oferecerá uma oportunidade para publicar os resultados
da exploração urbana e construir um arquivo de partilha de experiências e métodos

Vamos utilizá-la e difundi-la!
https://www.urbex4youth.org

https://www.urbex4youth.org
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SECÇÃO 03
Ferramentas e exercícios
para exploração urbana



80

Urban Memo é uma metodologia de co-design destinada a
envolver pequenos grupos de participantes numa prática
reflexiva situada. É utilizada para melhorar a capacidade de
utilização da fotografia e de composição gráfica, para
fomentar a reflexão e elaboração coletiva sobre um dado
contexto sócio-espacial. O laboratório Memo baseia-se na
concepção, desenho e realização de uma variação do
popular jogo de memória com cartões, usando imagens
captadas pelo grupo de participantes. A concepção
colaborativa do jogo de memória é utilizada como um
instrumento flexível para facilitar levantamentos urbanos e
processos participativos.

PROCEDIMENTO
1. Definição. A primeira sessão define o âmbito do
laboratório. Cada participante discute aqui o objetivo da
exploração, foco específico, a área geográfica específica,
regras de exploração e formato dos materiais que serão
produzidos.

2. Recolha. A fotografia digital é utilizada para a exploração
do território por um grupo de participantes.

URBAN MEMO
3.1 #co-design

#jogo da memória
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São livres de recolher tantas imagens e ideias quantas
quiserem, para captar todos os elementos que considerem
significativos.

Também podem ser recolhidos itens físicos, documentos em
papel a serem digitalizados, ou imagens em stock
disponíveis nos pontos comuns digitais: qualquer tipo de
material documental é admitido desde que possa ser
reduzido a um único elemento gráfico com uma forma clara.
Sucessivamente cada participante irá propor uma seleção
rigorosa de elementos. Esta fase termina com um plenário
para discutir as seleções individuais e combiná-las numa
coleção comum.

3. Seleção. É adoptado um repositório online para partilhar e
organizar o conjunto de imagens. Para este fim é sugerido
um Painel Trello. O facilitador introduz um conjunto de
categorias utilizadas para classificar as imagens. Esta
taxonomia pode ser discutida e adaptada de acordo com o
objetivo e contexto do laboratório. O processo de seleção
pode demorar mais tempo e passar pela interação online.
Ferramentas de votação podem também ser utilizadas para
determinar a selecção final de uma coleção entre 36 e 64
imagens.

4. Produção. As imagens digitais (rascunhos) retrabalhadas
e editadas para produzir o conjunto final de cartões. Esta
fase pode incluir o regresso ao local para tirar fotografias
adequadas. Dependendo do foco e das competências do
grupo de participantes, a formação em fotografia e desenho
gráfico pode ser fornecida como parte da experiência
didáctica. Caso contrário, esta fase pode ser delegada para
obter design qualificado na produção da versão final. O
conjunto de cartões é produzido concebendo um formato,
imprimindo e recortando os cartões, produzidos como
resultado material para cada participante..

5. Aplicação. O conjunto de cartões está pronto para ser
utilizado. Pode ser utilizado como um jogo de memória de
cartões para fins recreativos. O jogo pode também ser
transformado numa ferramenta para facilitar a discussão
sobre aquela comunidade e promover práticas reflexivas, ou
seja, extrair cartões e pedir comentários e histórias sobre os
locais representados ou para mapear questões e conflitos. O
conjunto de cartas pode ser utilizado para estimular a
"procura do local" e jogos de caça ao tesouro - ou ainda para
criar storyboards, utilizando as cartas como representações
dos planos para uma futura filmagem de vídeo.
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Máquinas fotográficas digitais, computador, software de
layout, impressoras

3 - 5 sessões (cerca de 3h cada)

http://www.tesserae.eu/practice/urban-memo

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Através das diferentes fases, o grupo desenha um processo
cognitivo que inclui a definição de objetivos; explorando um
contexto espacial, captando impressões e informação;
aperfeiçoando a composição gráfica e fotográfica,
selecionando e editando conteúdos; finalmente, entregando
um artefacto criativo e esteticamente valioso em forma
coletiva, e empregando-o como uma prática de reflexão
divertida.

http://www.tesserae.eu/practice/urban-memo
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MISSÃO SECRETA

A missão Secreta é um jogo simples para focar a atenção em
aspectos específicos dos contextos urbanos e fomentar a
discussão e a formação de equipas de participantes.
Pode ser jogado por pessoas individuais ou formando sub-
equipas. O facilitador prepara um conjunto de envelopes de
papel contendo diferentes instruções sobre fenómenos ou
elementos da paisagem urbana a observar ou informações a
recuperar. Os envelopes com a missão secreta são
distribuídos ao grupo de participantes no início dos
inquéritos ou da visita ao local.Isto fornecerá a cada
participante ou equipa um foco específico, exercício ou tarefa
prática durante a experiência de visitar ou explorar um
território. Ter uma missão pessoal aumentará o
envolvimento ativo de cada pessoa, exigindo a execução de
tarefas específicas ou a solicitação de informações em falta.
Na sessão final, a apresentação de relatórios sobre a missão
de cada pessoa facilitará a discussão comum e garantirá que
sejam recolhidas as vozes contribuições de todo o grupo.

Esta técnica pode ser aplicada em vários contextos, ou seja,
facilitar a visita ao local de profissionais envolvidos em
atividades de intercâmbio de conhecimentos, envolver jovens
através de um processo de jogo lúdico ou encorajar a
inclusão de pessoas vulneráveis ou menos ativas na
discussão de problemas dos seus territórios.

3.2 #reconhecimento urbano
#gamificação
#observação
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PROCEDIMENTO
1. Sessão introdutória: cada pessoa ou equipa recebe as
missões secretas e é instruída sobre como as cumprir
durante o inquérito.

2. As pessoas ou equipas exploram o território. Podem ou
não estar a seguir os mesmos itinerários, mas terão
definitivamente de adoptar perspetivas ou objetivos
diferentes durante o levantamento do contexto espacial em
questão.

3. Durante a sessão final, relatam as diferentes constatações
numa discussão plenária, possivelmente mostrando e
confrontando notas e mapas anotados numa parede.

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Relatar todos os resultados numa sessão plenária
proporcionará um vasto conjunto de diferentes percepções e
compreensão do território, fomentando a discussão que
inclui uma multiplicidade de aspectos que influenciam uma
identidade espacial.

Envelopes de papel, mapas

Um ou mais dias de acordo com o tipo de levantamento
espacial pretendido.
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CAMINHAR NA FRONTEIRA

Com base no Exercício de reconhecimento urbano
dedicado à "cidade do limiar", o conceito é identificar uma
fronteira urbana existente (administrativa, distrital) e
percorrê-la a pé tentando observar como se reflete
efetivamente na paisagem física, na identidade, percepção,
acessibilidade, etc.

PROCEDIMENTO
↘ As pessoas que participam são convidadas a

identificar os limites perceptíveis da área no mapa
transparente

↘ O mapa é sobreposto, produzindo uma faixa que
representa o limiar médio do território identificado
pelas pessoas - esse limite é utilizado para
estabelecer o itinerário.

↘ O itinerário é seguido, tomando notas sobre o mapa.

↘ As observações são discutidas em conjunto.

3.3 #reconhecimento urbano
#observação
#levantamento espacial
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Mapas do bairro em papel transparente

Uma sessão

http://exercises.oginoknauss.org/threshold-city
http://urban-reconnaissance.oginoknauss.org/gorizia-the-
thin-border-il-confine-sottile

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Os exercícios de reconhecimento urbano permitem aceder à
complexidade da cidade através de um ângulo específico que
permite aos grupos participantes compreender e identificar
quais são os denominadores comuns dos processos de
urbanização a uma escala planetária, bem como as
especificidades emergentes de cada território local.

http://exercises.oginoknauss.org/threshold-city
http://urban-reconnaissance.oginoknauss.org/gorizia-the-thin-border-il-confine-sottile
http://urban-reconnaissance.oginoknauss.org/gorizia-the-thin-border-il-confine-sottile
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Apresentar a cidade (neste caso um bairro) como uma
pessoa é um exercício criado pela formadora Marija Biljan.
Com base nas suas experiências e percepções, o grupo de
participantes imagina um bairro como uma pessoa - através
de uma entrevista, é criada uma personalidade múltipla,
ilustrada com o apoio de um ilustrador.

PROCEDIMENTO
↘ O grupo é convidado a reflectir sobre a cidade/área da

cidade em que estão a trabalhar ou a viver. Pensam
nos seus lugares preferidos, na sua ligação com o
local.

↘ O facilitador começa a fazer perguntas: Se a (colocar o
nome do local, cidade ou bairro onde trabalhamos)
fosse uma pessoa, quem seria? Como imagina que
essa pessoa seria? É um homem ou uma mulher, ou
sem sexo? É jovem ou velha? Quais são as cores
dominantes? Existem cheiros ou sons? Em que altura
do dia, do ano em que vê essa pessoa? O que é o
passado e qual será o futuro dessa pessoa? Tem
contacto com essa pessoa? Se essa pessoa falasse, o
que é que ela lhe diria? Se essa pessoa tivesse um
saco, o que estaria lá dentro?

A CIDADE COMO PESSOA
3.4 #facilitação

#quebra-gelo
#reflexão
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↘ O grupo não responde à primeira ronda de perguntas,
mas apenas tentam imaginar o lugar personificado.
Quando o facilitador começa a fazer perguntas pela
segunda vez, após cada pergunta, cada pessoa pode
dizer as suas respostas. Numa espécie de
brainstorming, o facilitador vai escrevendo as
respostas no flipchart.

↘ Após a "entrevista", trabalham em pequenos grupos ou
individualmente na criação da sua própria cidade/
bairro como uma pessoa. Podem escolher escrever
uma história baseada nas perguntas feitas e nas
impressões pessoais - ou desenhar, ilustrar ou fazer
uma colagem que apresentará o lugar personificado.

*No caso de haver 2 facilitadores, um lidera a parte narrativa
e o outro facilita a parte ilustrativa - durante a entrevista
coletiva, o artista pode fazer a colheita gráfica das respostas
das pessoas participantes.

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Este exercício permite às pessoas refletirem e observarem a
sua cidade / bairro a partir de uma perspetiva diferente.
Atribuir características humanas a um lugar físico revela
talvez impressões ou emoções ocultas em relação ao lugar, a
relação entre cada pessoa e o lugar.

Papel, marcadores coloridos, material para a colagem.

1.30h – 2 h
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MAPEAR O MEU MUNDO

Este exercício incentiva que cada pessoa considere as ligações
que tem com lugares fora da sua área de residência. Desenham
o mapa mental desses lugares e a importância que têm.
Por exemplo: ligações com outros países, membros da família
que vivem em lugares diferentes ou a sua própria cultura.

PROCEDIMENTO
1. O exercício começa por colocar uma fotografia ou um retrato
de cada participante no centro do seu mundo (uma folha de
papel) e, com uma caneta, localizar lugares de acordo com
estes temas:

↘ Um lugar de que eu gosto (e porquê)

↘ Um lugar de que não gosto (e porquê)

↘ Um incidente memorável

↘ Alterações que tenho notado (recentes ou históricas)

↘ Um desejo (o que eu mudaria e porquê)

2. Depois escolhem também um item relacionado com um
tema:

3.5 #mapeamento
#geografias íntimas
#reflexão
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↘ Algo sobre o ambiente local

↘ Um lugar onde as crianças podem participar

↘ Um lugar que é importante para uma cultura ou
comunidade local.

Quem participa aprende a fazer a ligação entre experiências
pessoais e assuntos importantes para a comunidade/cidade/
país e as ligações locais e globais. Aprendem também sobre
lugares e coisas que são importantes para eles.

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Este exercício permite a cada pessoa refletir e observar-se a
si própria e ao mundo à sua volta - e como gostavam de o ver
mudar. Revela informações que podem não ser partilhadas
verbalmente com facilidade.

Cartolina A3 em branco e canetas a cores.
Opcional: impressora fotográfica, máquina fotográfica ou
telefone, cola.

1 h – 2 h
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LABORATÓRIO DE
ESTRATIFICAÇÃO

Pessoas, linguagens, edifícios, lugares - crescem em
dinâmicas com muitas camadas. Cada cidade e cada bairro é
o resultado deste processo cultural e social. Neste
laboratório, cada grupo é convidado a trabalhar com um
mapa para identificar os lugares representativos da
estratificação, continuidade e mistura de costumes para
cada tópico (sejam a religião, as práticas culinárias ou
atividades tradicionais) e com a ajuda des residentes locais.

PROCEDIMENTO
1. A pessoa que facilita o Lab mostra algumas imagens/fotos
da cidade vários anos antes e pede que o grupo adivinhe que
lugares são.

2. Convida depois que cada pessoa pense nos locais de
interesse que conhece do bairro: ruas significativas, pontos
de identidade, edifícios com várias fases arquitectónicas, etc.

3. Mostra ainda algumas imagens de locais do bairro onde o
conceito de estratificação da cultura e identidades pode ser
visto.

3.6 #diagnóstico urbano
#mapeamento
#património
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4. O grupo é então convidado a identificar alguns tópicos
(alimentação, religião, edifícios, praças) e a trabalhar para
encontrar os locais do bairro dependentes de cada tópico,
pedindo a ajuda da população local.

5. Todos os grupos indicam nos seus mapas um caminho
ideal com os lugares que encontraram.

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Este exercício permite que cada pessoa observe a sua
vizinhança numa perspetiva multidisciplinar. Obterá novas
informações sobre a história e a cultura da sua cidade e
aprenderá a apreciar as várias fontes de origem dos locais.

Papel, marcadores coloridos, mapas, imagens

2 h
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ESCRITA DIGITAL NO MAPA

Inspirados pelo desenho em GPS, o grupo de participantes é
convidado a criar palavras ou desenhos na paisagem urbana
local.

PROCEDIMENTO
A pessoa que facilita a dinâmica prepara com antecedência
mapas de diferentes zonas para cada grupo (uma zona por
grupo). As zonas devem estar ao lado umas das outras, pelo
que no final, quando ligadas, as criações podem significar
algo em conjunto - no caso das palavras estão ligadas numa
frase; no caso dos desenhos - uma narrativa. São criados
pequenos grupos de 2-3 pessoas.

Opção 1: palavras

Cada grupo é convidado a escrever uma palavra sem dizer
aos outros ou saber o que os outros estão a escrever. Cada
palavra tem um lugar na frase: grupo 1 escreve um sujeito,
grupo 2 - verbo, grupo 3 - adjetivo, grupo 4 - substantivo, etc.
As palavras devem estar também umas ao lado das outras
no mapa.

#desenho-gps
#escrita
#mapeamento

Mapa Gps de Brivezac (França)
Frase de mapeamento Gps criada por 6 grupos a passear pela aldeia
Foto: Ål Nik

3.7
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Opção 2: ilustrações

Semelhante à frase, cada grupo desenha um sujeito, verbo,
adjetivo, etc., que depois será ligado a uma frase/história.

Cada grupo deve ter um telemóvel com Strava instalado (ou
aplicação semelhante) com o qual se pode geo-trabalhar (e
escrever ou desenhar) enquanto se caminha. No final, as
criações digitais são colocadas em conjunto no mapa e todo
o grupo se reúne para discutir.

A criação do geo-desenho deve ser documentada através de
fotografia, vídeo, texto por alguém do grupo.

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Compreensão do GPS e método de desenho; Exploração em
grupo do espaço ligado ao seu mapa digital; Experiências
com cartografia digital.

Telemóvel com ligação à Internet e aplicação gps instalada
(por exemplo, strava)

90 min - identificar caminhos, preparar para a criação das
palavras/ilustrações

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jul/28/san-
francisco-runner-artwork-frida-strava

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jul/28/san-francisco-runner-artwork-frida-strava
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jul/28/san-francisco-runner-artwork-frida-strava


95

MAPA DE EMPATIA

O Mapa de Empatia é uma ferramenta de colaboração que as
equipas podem utilizar para obter uma compreensão
profunda, partilhada e empática com outras pessoas.

Criado por Dave Gray, este exercício visa definir as principais
características e necessidades daquele grupo-alvo juvenil.

PROCEDIMENTO
1. O grupo é dividido em 5 equipas (5 pax por grupo) e cada
uma recebe um modelo de Mapa de Empatia. Cada equipa
tem 30 minutos para trabalhar no modelo que define o
grupo-alvo do projeto - jovens em risco de exclusão social.

2. Cada equipa partilha os seus Mapas de Empatia com o
grupo e o facilitador desenha em papel de cenário / quadro /
flipchart um Mapa de Empatia comum, conforme a validação
de cada elemento do mapa pela discussão de grupo.

3.8 #facilitação
#quebra-gelo
#espírito de equipa
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RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Esta ferramenta ajuda as equipas a desenvolver uma
compreensão profunda e empatia por outras pessoas; a
empatizar e sintetizar as observações e a extrair percepções
inesperadas sobre as necessidades do grupo-alvo em
questão.

Modelo de papel, caneta

1 h - 1.30 h
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EU E OS MAPAS

Atividade de exploração pessoal em que cada pessoa traz
para o grupo os seus antecedentes e histórias de vida.

PROCEDIMENTO
Cada participante deve trazer um mapa do seu país/cidade/
aldeia/bairro e é convidado a intervir no mesmo e a reflectir
a sua visão pessoal. Ao desenhar, escrever, rasgar e recortar
o mapa "oficial", criam uma nova imagem dos seus ‘lugares’,
reflectindo gostos e aversões, revelando os lugares que
conhecem e aqueles onde nunca foram - apresentando o
território nacional/pessoal como reflexo da própria
subjetividade e personalidade.

Quando termina, cada país é cortado ao longo das fronteiras
(reais e subjectivas), e todos os mapas são montados nas
paredes para recriar um continente fictício: alguns países
estarão ausentes e outros presentes várias vezes, mas todos
serão muito singulares.

#mapeamento
#pessoal
#contexto

#cultura
#origem

Reflectindo sobre as nossas origens - como percebemos
o nosso contexto e os nossos lugares.
Foto: Ål Nik

3.9
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RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Reflexão sobre mapas dos nossos países - objetividade,
subjetividade e experiências pessoais;
Melhor compreensão da origem, antecedentes, histórias e
lugares de origem de outras pessoas participantes.

Mapas dos seus locais de origem, papel, canetas, tesouras,
cola...

60 min - concepção dos mapas
30 min - apresentação e discussão em grupo

https://www.nomadways.org/en/projects/subjective-
mapping-2017

https://www.nomadways.org/en/projects/subjective-mapping-2017
https://www.nomadways.org/en/projects/subjective-mapping-2017
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ENCONTRO NA VIZINHANÇA

Um convite para descobrir o meio envolvente em pequenos
grupos, procurando dados, colhendo-os e reunindo-os para
criar uma história totalmente nova.

PROCEDIMENTO
Os participantes são divididos em grupos de 3, dão um
passeio com um caderno e recolhem (ou criam) os seguintes
'dados': um rabisco de um animal, uma planta ou um objeto;
algumas palavras descrevendo um cheiro de que gostaram;
três palavras de sinais; uma textura de que gostaram; o
nome de alguém que vive na zona; o título de um livro de
banda desenhada; o nome de uma ativista feminista.

Cada grupo recebe um título aleatório de um jornal, que
passa a ser o título da nova obra de arte que todas as
pessoas do grupo têm de escrever e desenhar: uma pequena
história visual que incorpora todos os dados que possuem.

No final, cada grupo partilha as suas histórias.

Notas visuais sobre o que procurar nos arredores
Ilaria Fresa

#exploração
#colheita pessoal
#storytelling

boh

3.10
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RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Este exercício contribui para o processo de team building,
bem como incentiva a livre criatividade dentro do grupo.

Lápis e papel

90 min - caminhada
60 min - criação da história
30 min - partilha de histórias

Recolhidas as pistas, começa a criação de enredo para a
narração da história envolvente.
Ilaria Fresa
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MAPA DE STAKEHOLDERS

Este exercício permite mapear os existentes e potenciais
intervenientes, as partes interessadas que contribuem para
e são afetados pelo projeto em curso com vários objetivos.
Primeiro, o processo permite aos organizadores e
organizações do projeto avaliar os canais de comunicação
existentes e aqueles que não foram explorados até à data.
Em segundo lugar, pode destacar grupos demográficos que
não estejam ligados ou representados, mas que estejam
presentes naquele território. Em terceiro lugar, pode
fornecer o foco onde devem ser investidos os esforços para
assegurar que seja representada a diversidade da área ou da
questão em causa. O mapa de stakeholders inclui os grupos-
alvo diretamente envolvidos no projeto, mas pode também
incluir os "potenciais influenciadores" que são úteis na
comunicação ao longo do projeto.

PROCEDIMENTO
1. O passo inicial do mapeamento dos stakeholders é a
realização de uma pesquisa prévia dos materiais,
publicações e informações existentes para identificar todas
as redes, organizações e grupos a envolver no projeto.

3.11 #diagnóstico urbano
#comunidade
#colaboração
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Apesar do valor da investigação no terreno, a pesquisa de
materiais não deve ser descartada, uma vez que pode
revelar grupos de apoio, redes e empresas locais menos
conhecidas das pessoas da comunidade com que
contactamos. Pode ser uma simples pesquisa online sobre a
área local ou a visualização de mapas do território.

2. Realizar uma oficina com um grupo focal - máximo de 5
participantes dentre animadores juvenis, representantes de
jovens e outros intervenientes relevantes - e pedir que façam
uma lista de quaisquer grupos ou redes a que já estejam
ligados. Escrever as respostas em notas post-it. Quando a
lista for exaustiva, começar a categorizar os grupos e redes,
por exemplo, de acordo com o seu envolvimento, como já
activos / interessados / difíceis de alcançar, etc.; ou de
acordo com o seu papel, como vizinhos / prestadores de
serviços / canais de comunicação / decisores políticos, etc.

Comparar as listas com os resultados da pesquisa inicial e
categorizar, juntamente com quem participa, quaisquer
grupos que ainda não tenham sido incluídos nas listas. A
partir desta oficina, a pessoa que estiver a facilitar pode
recolher as listas de cada categoria e digitalizar ou produzir
manualmente um poster com os resultados.

3. Um esboço final deste mapa pode ser afixado num espaço
público (no caso de um projeto comunitário) durante cerca
de uma semana, onde as pessoas que passem na zona são
convidadas a acrescentar as suas ideias ao mapa, utilizando
post-its e canetas fornecidas pela equipa. O mapa de
stakeholders será atualizado de modo a incorporar estas
adições e sugestões.

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Este exercício proporcionará uma melhor percepção das
redes e dos stakeholders que interagem com jovens. Poderá
revelar potenciais colaborações ou conflitos existentes, o
que constitui informação altamente valiosa na concepção
das atividades de exploração.

Notas post-it, papel, flipchart, canetas e, caso desejem
digitalizar, um programa de software.

2 horas para investigação documental, 2 horas para construir
a primeira versão do mapa. Poderão ser necessárias revisões
em curso.
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MAPA SUBJETIVO
DO MEU ESPAÇO

Com esta atividade, o grupo de participantes é convidado a
explorar e mapear o espaço onde trabalham durante a oficina.
Não só reflectem sobre como as áreas estão a ser utilizadas
por cada um, mas também descobrem cada especificidade com
mais detalhe, colocando-as num mapa visual. É também uma
atividade de formação de equipa que lhes dá a oportunidade de
se unirem e terem uma melhor noção do espaço que ocupam
neste momento. Criam os seus mapas concentrando-se em
elementos particulares a cartografar em grupo.

PROCEDIMENTO
É feito um convite à formação de grupos espontânea, de acordo
com o número de salas, chão e áreas a serem mapeadas. Cada
grupo irá mapear subjectivamente uma parte dos locais de
trabalho, numa divisão adequada ao espaço concreto existente
na altura - por exemplo, se tivermos 3 grupos e um espaço de
3 andares (rés-do-chão com cozinha e salas; primeiro andar
com salas e espaço de trabalho e uma mezzanine com mais
quartos), cada grupo mapeia um andar. Os grupos vão
descrever a sua própria visão de cada pedaço de território
através do mapa: como é que os habitantes vivem nesta parte
do mundo? Onde é que se reúnem? Onde estão os lugares
sagrados? Existe alguma divisão social? Onde estão as
barreiras, as fronteiras e as terras inexploradas?

#mapeamento
#espaço
#descoberta
#exploração

3.12
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No final do exercício, todos os mapas são colocados na parede
para criar o mapa completo do espaço. Segue-se uma sessão
de debate para dar a quem participa tempo para discutir o
processo.

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Trata-se de um trabalho colectivo para explorar e cartografar
um espaço; aprender a cartografar e compreender os
elementos subjectivos dos mapas. É igualmente uma
atividade de formação de equipas e de aprendizagem para
observar, investigar e aplicar imediatamente as competências
cartográficas.

Esquema básico do espaço (plano simples) para cada andar/
sala/área (A3). Canetas, marcadores, papel, câmaras
fotográficas, telefones.

60 min - uma exploração e recolha de dados
90 min - criação dos mapas
40 min - exposição e discussão em grupo

https://www.nomadways.org/en/projects/subjective-
mapping-2017
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ARQUIPÉLAGO

Este é um exercício que ajudará o grupo a conceber
estrategicamente o seu projeto e a estabelecer um itinerário
que reúna as intuições pessoais e os desejos coletivos.

A principal metáfora que articula o exercício baseia-se na
ideia de que existem certos arquipélagos de base vulcânica
onde certas ilhas estão a afundar-se e outras ilhas estão a
nascer. Usando esta ideia, iremos propor três eixos que irão
articular um jogo de imaginação. Dois dos eixos centram-se
na análise do que queremos abandonar ou reforçar
(presente imediato e passado). O terceiro eixo centra-se no
que queremos explorar (o futuro). Pode haver uma ou mais
escalas de análise: a que se cola ao projeto exploratório, a
que tem em conta questões sociais, políticas ou culturais e,
por fim, os desejos das pessoas que participam.

PROCEDIMENTO
Num rolo de papel contínuo desenhe as três ilhas, uma para
cada nível de análise que deseja discutir. A primeira ilha
representa o que se quer abandonar e acabará por afundar,
a segunda representa o que se pretende reforçar e
permanecerá no presente imediato - e a terceira ilha
representa aquilo que se quer explorar e que emergirá no
futuro.

#co-design
#itinerário
#pensamento coletivo
#estratégia de design

3.13
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O exercício começa da esquerda para a direita, as pessoas
têm alguns minutos iniciais para preencher as suas ideias
em post-its e colocá-las nas ilhas onde pensam pertencer.

As ilhas estão também ligadas por correntes submarinas
que são as ações ou reflexões que nos levarão de uma ilha
para outra, estas correntes serão também cobertas pelos
post-its preenchidos por quem está a participar.

Após completar as componentes do arquipélago, cada
participante pode partilhar as suas ideias.

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Este exercício permite-nos visualizar a estratégia coletiva
que desejamos seguir ao articular o nosso projeto. Permite-
nos identificar os elementos a que devemos renunciar e
sobre os quais devemos centrar a nossa atenção ou dirigir as
nossas ações. É uma forma de racionalizar uma conversa
estratégica e facilmente adaptável às dimensões específicas
de cada grupo ou projeto.

Papel contínuo, marcadores, post-its coloridos

Dependendo dos níveis de análise a alcançar, recomendamos
20 min para o preenchimento e 60 min de partilha para cada
nível de análise proposto.
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VISIONAR A CIDADE

City visionary é um jogo de tabuleiro que encoraja a população
jovem a tornar-se co-criadora ativa do seu ambiente local.
Estimula os jogadores a pensar nos temas mais inesperados e
indesejáveis da vida urbana, a criarem visões artesanais do
espaço público e contagiar outros jogadores com o seu
entusiasmo. Ao envolverem-se neste ambiente de jogo de
tabuleiro com um conjunto pré-determinado de regras e
mecanismos como role-playing, planeamento, negociação,
gestão de recursos e resolução de conflitos, cada pessoa é
apresentada a "regras" semelhantes às da vida real, no que é
uma simulação de processos de tomada de decisão no
desenvolvimento urbano.

PROCEDIMENTO
1. Puzzle do jogo: dividir jovens em grupos de 5 e realizar a
montagem do puzzle das cartas com tópicos e lugares.

2. Compreender os termos: discutir o significado dos tópicos
e a importância dos mesmos no seu ambiente local.
Acrescentar outros tópicos relevantes.

3. Explorar a cidade: exploração independente da cidade e
observação da vida na cidade. É possível aplicar outros
métodos de exploração urbana dentro desta etapa (por
exemplo, Reconhecimento Urbano ou mapas comunitários).

#gaming
#visioning
#co-creation

3.14
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4. Definição de um lugar com potencial: reflexão e
discussão sobre a exploração da cidade. Definição de um
lugar com potencial através de argumentação, votação ou
outra tomada de decisão participativa.

5. Jogar o jogo: explicar as regras, definir papéis e jogar.

6. Criar a visão de grupo: através da discussão ir criando
uma visão comum ou selecionar uma que inspire o grupo.

7. Apresentação da visão: produzir a apresentação sob
alguma forma e partilhá-la com os outros grupos, líder de
jovens, comunidade local ou decisores locais. A
apresentação pode ser carregada na plataforma de
mapeamento da comunidade Urbex.

8. Pequena ação local: brainstorming de ideias com base na
visão comum, escolhendo uma ideia concreta para
implementar (usando métodos adequados à ideia escolhida)
e documentar (usando métodos como foto, vídeo, ilustração).
Realização da pequena ação local.

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Os principais conhecimentos, aptidões e competências que
são adquiridos através do exercício são:

↘ Comunicação (apresentação de ideias, argumentação,
moderação)

↘ Competências sociais e cívicas (resolução de conflitos,
interação dentro de um grupo, auto-estima, cidadania
activa)

↘ Orientação espacial

↘ Sentido de iniciativa

↘ Consciência e expressão cultural

23 cartas com temas urbanos, 25 cartas com espaços
públicos, 12 cartas vazias para novos espaços públicos,
papel e lápis, 4 figuras de jogo por jogador, Game Manager/
Master

2-3 horas para a versão mais longa, 1,5 horas para a versão
mais curta + tempo extra para feedback

http://prostoroz.org/wp-content/uploads/2019/07/CV-
Printplay-eng-skupaj.pdf

http://prostoroz.org/wp-content/uploads/2019/07/CV-Printplay-eng-skupaj.pdf
http://prostoroz.org/wp-content/uploads/2019/07/CV-Printplay-eng-skupaj.pdf
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SENTIR A CIDADE

Com base no exercício de reconhecimento urbano "Cidade
Percebida", o objetivo deste exercício é desafiar a hegemonia
da percepção visual e chamar a atenção para a
multiplicidade de experiências sensoriais oferecidas pelo
espaço urbano. As pessoas são convidadas a concentrarem-
se num único sentido, ou recebem instruções para se
concentrarem numa sequência de diferentes experiências
sensoriais. As instruções podem incluir "rituais" tais como
fechar os olhos e caminhar ao longo das paredes guiados
pelas mãos, focar o som, mapear odores, saborear
diferentes tipos de alimentos oferecidos na área, etc.

PROCEDIMENTO
Este exercício pode ser realizado como uma variante da
Missão Secreta.

↘ As instruções são criadas e apresentadas ao grupo de
participantes nas sessões iniciais. O exercício pode ser
feito individualmente ou em pequenos grupos, ou seja,
uma equipa pode explorar um itinerário, com cada
membro da equipa centrado num único sentido.

#reconhecimento
#perceção sensorial3.15
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↘ Durante a exploração, quem participa é convidado a
reflectir sobre a sua experiência sensorial e a tomar
notas apenas com caneta e papel.

↘ Na sessão final, as impressões são partilhadas. Um
mapa pode ser utilizado para identificar os "pontos
sensíveis" do bairro.

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
O exercício ajuda a compreender como a percepção dos
lugares pode ser influenciada por diferentes perspetivas
sensoriais e fomentar a discussão sobre os fatores mais ou
menos explícitos que influenciam a identidade de um bairro.

Caderno de notas e caneta

2 hrs circa

http://exercises.oginoknauss.org/perceived-city

http://exercises.oginoknauss.org/perceived-city


111

A BÚSSOLA

Este exercício ajudar-nos-á a encontrar terreno comum, a
definir os objetivos principais e/ou secundários ou formatos
para o nosso projeto de observação urbana, bem como a
definir grupos de trabalho em equipa.

PROCEDIMENTO
Desenhe uma bússola grande no chão com giz - pode usar
uma corda ou fita-cola para marcar a circunferência mas não
se preocupe se não for perfeita!

Peça para cada pessoa ter um momento de reflexão
individual sobre os temas, objetivos, formatos ou outras
dimensões que sejam relevantes para a definição do projeto
coletivo. Após o momento de reflexão pessoal, cada pessoa
escreve em papel as suas conclusões, usando de forma
resumida apenas algumas palavras. (Por exemplo,
biodiversidade do bairro / paisagem sonora)

Prenda esse papel à sua roupa com uma mola ou outra
forma que preferir, para que seja visível e fácil de ler pelo
resto do grupo .

#co-design
#conhecimento partilhado
#definir objetivos
#empatia
#definir equipas

O exercício da Bússola a ser utilizado durante o encontro
URBEX4YOUTH, na reunião de intercâmbio em Palermo.

3.16
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Fique de pé à volta da bússola desenhada no chão.

Façam turnos para cada pessoa descrever oralmente aos
seus colegas, de forma muito curta, os valores ou dimensões
descritos no papel preso ao seu corpo. Depois, caminhe pelo
interior da bússola até escolher uma posição para parar.

A primeira pessoa a fazê-lo é aquela que define as
coordenadas iniciais do exercício, as outras colocar-se-ão
dentro da bússola de acordo com o grau de distância ou
proximidade que sentem com o que as outras pessoas
declararam.

Quando todas as pessoas pararam dentro da bússola,
convide a observarem a distribuição das suas posições e
inicie uma conversa sobre as etapas futuras do projeto.

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
O mapa que desenharam com os próprios corpos dentro das
posições da bússola será um reflexo das afinidades,
objetivos comuns ou preocupações mais partilhadas pelos
membros do grupo. Esta pode ser uma forma simples de
definir equipas de trabalho ou de exploração. Pode também
ser uma forma de decidir que temas, valores ou formatos
são mais relevantes para a definição do seu projeto comum.

Corda, giz, papel, marcadores, pins

3Omin
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ILHA DO TESOURO

Este exercício visa a elaboração de um plano de ação
simples para um projeto ou uma atividade. Utilizando a
metáfora de uma caça ao tesouro, ajuda a definir os passos-
chave necessários para levar a atividade a um início eficaz.
Baseia-se num mapa esquemático da ilha do tesouro
utilizado para visualizar o caminho desde as fases iniciais
até às conclusões finais. O grupo de participantes divide-se
em equipas pequenas para elaborar um plano de ação
baseado nos passos-chave ilustrados pelo mapa. O mapa
pode ser esboçado diretamente sobre um quadro ou em
papel durante o laboratório, ou ainda apresentado no ecrã
numa versão digital. Um modelo impresso em papel é
distribuído aos grupos para apoiar a fase de discussão.

PROCEDIMENTO
O mapa é composto por 9 elementos-chave:

1. A ilha: vamos desenhar a forma da ilha, partimos de uma
imagem vaga onde vamos atracar.

#action-planning
#design
#planeamento da ação
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2. O aterro: é um porto escolhido ou um local de naufrágio?
Vamos descrever o ponto de entrada do projeto. Estamos a
partir de uma nova perspetiva? Estamos a responder a
alguma questão urgente?

3. A tripulação: quem se alistou na expedição? Quem é
tripulante e quem é oficial? Vamos descrever a gestão do
projeto como o grupo beneficiário. Como é que contactamos
a tripulação? Como é que comunicamos o projeto,
envolvemos as pessoas e gerimos a sua atenção?

4. A bússola: como iniciamos a nossa expedição? Como
estabelecemos a direção certa? Qual é o primeiro passo
essencial que nos conduzirá ao sucesso?

5. Reconhecimento: vamos avaliar a extensão e os limites da
ilha. Definir o território de exploração, a área dentro da qual
a expedição se deslocará.

6. Emboscada: tribalistas e criaturas selvagens estão à
nossa espera ao longo do caminho! Que tipo de problemas
inesperados podem complicar o projeto? Que dificuldades
podem ser previstas e como podem ser resolvidas?

7. Motim: problemas que podemos encontrar com a própria
tripulação no decurso da expedição? Como gerimos
expectativas, mantemos atenção e recompensamos a sua
contribuição para a missão?

8. O tesouro! A recompensa final. O que esperam obter
através do laboratório? Que tipo de ganhos para quem
participa? Como, quando e onde irão apresentar e divulgar
os resultados finais?

9. Despojos: como contabilizar o tesouro? Que indicadores
irá utilizar para medir o sucesso/impacto do seu projeto?

As pessoas são agrupadas em equipas. Têm de refazer o
percurso desde o aterro inicial (ponto de partida) até ao
tesouro (resultados esperados). A representação gráfica do
mapa facilitará o seu pensamento processual passo a passo.

↘Primeira sessão: quem facilita a sessão introduz a
ferramenta, explicando os objetivos ao mesmo tempo
que mostra o mapa. Pode ser desenhado diretamente
num quadro branco ou projectado através de uma
apresentação de slides mostrando os 9 elementos um
após o outro. (15-20 min máx.)
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↘Segunda sessão: trabalho em grupo. Cada equipa terá
um mapa em papel com os nove passos dos caminhos.
Discutem cada etapa e podem tomar notas
directamente sobre o mapa. (40 min)

↘Terceira sessão: sessão plenária que encerra os
resultados de cada equipa como o plano de ação de um
projeto. A pessoa que modera pode utilizar algum
esquema tradicional ou o diagrama de GANTT para
recolher a informação produzida. Considerações finais
a partir da comparação. (20/30 min)

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
O exercício ajuda a pensar coletivamente sobre uma
atividade a realizar em grupo. Pode ser utilizado por
profissionais para estruturar atividades de forma processual
- mas a sua linguagem simples e intuitiva permite utilizá-lo
também com grupos de beneficiários com menos facilidade
em co-desenhar e planificar projetos, bem como para
facilitar laboratórios UrbEX.

Mapa modelo da ilha do tesouro, papel, canetas

1.30 min.

https://drive.google.com/drive/folders 1H6fPuaZoflfJq69Du2Sm1-
hPXbWOSDfj

https://drive.google.com/drive/folders/1H6fPuaZoflfJq69Du2Sm1-hPXbWOSDfj
https://drive.google.com/drive/folders/1H6fPuaZoflfJq69Du2Sm1-hPXbWOSDfj
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MAPEAR A AVENTURA

Os mapas de tesouro e de aventura estão entre os mais
fascinantes tipos de mapas. O seu objetivo não é ser
facilmente legível pelos utilizadores mas, sim, introduzir o
mistério e a dificuldade na exploração. Hackers, piratas ou
agentes de uma aventura são as nossas principais
personagens do dia.

PROCEDIMENTO
Nesta atividade, as pessoas que participam são primeiro
convidadas a pensar e discutir em pequenos grupos onde
reside a aventura nas suas vidas (quem é o seu aventureiro
ou aventureira favoritos, reais ou fictícios; quais as coisas
aventureiras que fazem na sua vida quotidiana; o que
gostariam de explorar e como; se têm um trabalho
aventuroso).

Individualmente, desenvolvem as suas ideias e estratégias
para criar um mapa de aventuras. No seu planeamento,
respondem às seguintes questões que ajudarão a moldar o
conceito:

O que descobrir? Como tornar a rota interessante? Como
transcrever a procura? Que armadilhas gráficas e puzzles?

#aventura
#mapas
#tesouro

Photo by Dana Verstak
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As pessoas que participam identificam a rota, recolhem os
dados necessários e produzem o seu mapa de aventuras.
Depois, todo o grupo é convidado a desfrutar do mapa de
aventuras criado por outra pessoa. A última ronda é a
partilha e discussão da experiência com todo o grupo. A
atividade também pode ser feita em pequenos grupos em
vez de individualmente.

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Fazer o planeamento de uma sequência de eventos e saber
como conduzir outras pessoas através de um processo e
uma experiência; realizar pesquisa, planeamento, recolha de
dados; testar a metodologia conceptual na prática; animação
de atividades.

Papel, canetas, tesouras, cola, etc.

60 min - responder a perguntas e discutir em grupo
90 min - explorar o ambiente local e desenvolver as suas
ideias - criar mapas
60 min - experimentar o mapa de aventuras de outra pessoa
30 min - discussão e partilha coletiva
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URBAN SPOTTING
OBSERVAÇÃO URBANA

Este exercício fotográfico participativo é adaptável ao grupo e
participantes, ao tempo disponível, à questão objetiva da
pesquisa e ao espaço. Foi desenvolvido pela equipa da
4Change desde 2021 como um meio de recolher uma
perspetiva crítica da população jovem na sua própria
comunidade e de treinar as suas literacia visual e
capacidade de observação.

Requer uma visita de campo individual prévia para fotografar
o território e uma oficina de 2 horas. Foi testado até agora
com grupos de jovens dos 11 aos 17 anos de idade. Pode ser
implementado com grupos mais velhos e resulta num
conjunto de imagens e reflexões - que pode constituir uma
exposição comunitária.

PROCEDIMENTO
2 pessoas a facilitar, no máximo 25 participantes (ideal: 10).

Cada participante (também pode ser em pares) faz uma
curta exploração urbana com uma câmara, tendo em mente
o objetivo: uma temática, um foco, por exemplo, retratar os
meus lugares (onde vivo / trabalho / estudo / namoro ou
convivo com amigos).

#descoberta
#representação
#colaboração
#literacia visual
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Cada participante escolhe 2 a 5 imagens e envia para a
pessoa que vai facilitar a oficina (dar um e-mail, incluir num
grupo de chat ou dar ligação de uma pasta partilhada)

Antes da oficina, imprimir e exibir as fotografias numa mesa
grande (ou projectadas na parede). Após a dinâmica inicial,
em silêncio, cada participante escolhe uma fotografia (sua
ou de outrem, não há problema se várias pessoas
escolherem a mesma) e escreve numa nota post-it para
dizer ao grupo "porque é que escolhi esta fotografia".
Depois, o grupo discute cada imagem, quem está a facilitar
faz perguntas e toma notas em mais post-its (objetivo,
intenção e estética como luz ou enquadramento - mas
também sobre a vizinhança: o quê/quem é retratado? O que
mais se pode ver? O que é que na imagem leva a pessoa a
escolher e a dizer isso?)

Uma segunda ronda de escolhas é feita, de modo a que todas
as imagens significativas para alguém do grupo sejam
escolhidas. A produção é um conjunto de quadros com
legendas rascunhadas (os post-its e notas), prontos para
uma exposição instantânea (ou mais elaborada, com
impressões de qualidade).

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Este exercício é útil para compreender as especificidades do
bairro e a visão que as pessoas que participam têm da sua
comunidade. No processo, cada pessoa desenvolve as suas
capacidades de observação e análise, a sua compreensão do
território e utiliza um mecanismo de expressão mais
profunda: a auto-elicitação, espoletada pelo uso da
fotografia.

Câmaras ou smartphones com boa câmara; ligação à
Internet; computador e projetor ou uma impressora a cores
e papel; post its e marcadores; um mapa do território
(papel/online).

30m de tarefa de preparação para participantes, antes da
oficina UrbEX + 2 horas de oficina

https://www.facebook.com/4Change.org/photos/
pcb.5100033240083727/5100030693417315

https://www.facebook.com/4Change.org/photos/pcb.5100033240083727/5100030693417315
https://www.facebook.com/4Change.org/photos/pcb.5100033240083727/5100030693417315
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Este projeto foi criado com o apoio da Comissão Europeia. Esta
publicação reflete apenas a opinião do autor, e a Comissão não
pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser
feito da informação nela contida. A Comissão Europeia não é
responsável por quaisquer consequências resultantes da
reutilização da presente publicação.

Este Manual é um resultado do projeto Erasmus+ UrbEX
Nr. 2021-1-DE04-KA220-YOU-000028792


