
PARTICIPAÇÃO NA 
PRÁTICA

Metodologias e ferramentas participativas

Sofia Bento
13 Novembro 2017



Várias técnicas, várias metodologias: 
porquê? 

• Para mobilizar participantes

• Para criar uma representação comum de uma situação

• Para identificar prioridades

• Para ajudar decisões



Ferramentas para mobilizar
participantes no processo



Informação ativa



• Ambiente/urbanismo/cidadania

Informação com arte



Ferramentas que ajudam a construir
uma representação comum



Mapa de recursos
• À volta de um mapa, aprender e recolher informação acerca das pessoas e dos seus

recursos

• Tem como fim não a fotografia exata e factual dos recursos e do uso desses recursos
mas a perceção dos recursos

• Os participantes são convidados a desenvolverem os conteudos do mapa de acordo
com o que acham mais importante

• localização

• relações

• legendas

• mapas
históricos



Modelação participativa



Mapa social participativo

Um mapa social (de uma aldeia, de uma cidade, de um bairro, de uma área de 
saúde…), é um mapa desenhado pelos residentes ou usuários que mostra as 
estruturas sociais e as instituições existentes na área.

Objetivos:

• Compreender as estruturas sociais

• Perceber como vivem as pessoas e como usam os espaço ou os serviços
disponíveis

• Percecionar as diferenças entre os moradores, usuários (género, 

etnicidade, religião) 

• Perceber como as populações percecionam as instituições locais



Sequência Histórica 
Descrição: 

Uma cronologia histórica (historical profile) é constituída por uma entrevista em grupo
a pessoas com conhecimento e experiência numa determinada Os acontecimentos são
escritos em cartões e colocados numa banda cronológica. 

Objetivos: 

Normalmente a sequência histórica serve para reveler aspetos camuflados , não visíveis
sobre por exemplo um recurso (tais como questões de governança, instalação de uma
população, periodos de abundância e escassez de água, construção de estradas e 
insfraestruturas, conflitos marcantes das poulações). 

Photo: Klages (1953)Shallow water pool Traditional fishing gear



Dragoon dreaming
• Construir um sonho coletivo através de um circulo do sonho

• Organizar a ação coletiva

• Sonho inicial

• Co-construção de um 
sonho (ou ideia)

• Envolvimento de todos



Ferramentas participativas que ajudam a 
organizer prioridades



Mapeamento participativo
Objetivos:

Identificar os prinicipais problemas e recursos de 
um território



Árvore de problemas
• Identificar os maiores problemas, mais

urgentes
• e para todos eles identificar causas e 

efeitos dos problemas identificados



World Café

• Organizar a discussão em
grupos



Fotografia Participativa

Dejável/ não desejável



Ferramentas participativas para 
construir a tomada de decisão



Escrita Participativa

• Histórias escritas

• Histórias digitais (fotos, 
vimeo…-storytelling)

‘Inkedama (Orphan)’ by 

Siphokazi, South Africa

https://vimeo.com/70481515



Escala de consenso

• Avaliar o grau de consenso de 
uma proposta ou ideia de um
participante



Plano para ação



Plano para ação



Que metodologia ou metodologias seriam 
úteis para o seu trabalho?

Como poderiam ser adaptadas aos objetivos 
do seu projeto?


