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CENÁRIO EDUCATIVO  

1. Identificação do cenário educativo 

1.1 Título do cenário 

“In the name of love” 

1.2 Criador 

Nome, apelido: Andreia Monteiro e Rita Sousa 
e-mail: andreia.monteiro@mentortec.eu e rita.sousa@mentortec.eu 
Website/blog: www.mentortec.eu 
Escola/organização: Mentortec 

1.3 Tópicos ou cursos envolvidos 

Igualdade de género, educação para a cidadania 

1.4 Nível de ensino  

Primário 

Secundário X (ensino secundário inferior) 12-15 anos de idade 

Escola da segunda oportunidade 

Aula de apresentação 

Outro  

 
1.5 Resultados de aprendizagem do cenário 

No final do cenário, espera-se que os alunos tenham adquirido as competências que lhes 
permitam: 

— Ter consciência de conceitos como igualdade de género, estereótipos de género, 
violência no namoro entre adolescentes, respeito pelos outros, relação amorosa 
equilibrada, respeito mútuo, tipos de violência, ser quem somos, conhecer o outro; 
— Pensar criticamente sobre como viver e estar numa relação amorosa; 
— Estar numa relação amorosa equilibrada, com base no respeito mútuo e altruísmo. 
 
 
 

mailto:andreia.monteiro@mentortec.eu
http://www.mentortec.eu/
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1.6 Duração 

Duração da aula:  2,5 horas 

Preparação exterior:  1 hora 

Total de horas: 3,5 horas 

 

2. Desenvolvimento do cenário educativo 

2.1 Descrição geral 

1. Aquecimento 

1a. Desafie os alunos a pensar e a debater a «violência no namoro entre adolescentes», com 

base num exercício de improvisação, como a «roda do improviso» (15 minutos). 

Descrição: «Peça ao grupo que se disponha num círculo e, em seguida, atribua a cada pessoa a letra A, 

depois a letra B. Em seguida, peça aos A que deem dois passos para a frente e que se posicionem de forma 

que fiquem de frente para os B, formando, assim, dois círculos, um interior e outro exterior.  A primeira 

frase é, em seguida, dada aos membros do circulo interior — Exemplo para os A: «Não podes sair assim 

vestido(a)!». O facilitador assinala a todos os membros do círculo interior, os A, para que digam esta frase 

ao mesmo tempo. Em seguida, os B respondem imediatamente, improvisando com a pessoa que está de 

frente para eles. Todos continuam a improvisar ao mesmo tempo até que o facilitador diga para pararem. 

A improvisação durará aproximadamente 20 segundos. Ao círculo exterior, os B, será pedido que se movam 

uma pessoa para a esquerda, enquanto os A se mantém no mesmo local de forma a que todos tenham um 

novo parceiro. Em seguida, é dada uma nova afirmação aos B e inicia-se uma nova improvisação. O 

processo repete-se e continua até que todos os A tenham trabalhado com todos os B ou durante quantas 

rodas o facilitador achar adequado. 

Sugestões de afirmações: 
«Deixa-me ver o teu telemóvel.» 
«Onde é que vais?» 
«Não me farias mal, tu gostas de mim.» 
«Deixa-me ajudar-te.» 
 
No final do exercício, é importante fazer um pequeno debate para sublinhar as conclusões 
principais da atividade e partilhar a definição de «violência no namoro entre adolescentes» (ficha 
de trabalho 1). O facilitador pode fazer perguntas como «Já ouviram falar de “violência no 
namoro entre adolescentes”?», «Na vossa opinião, quais são os principais fatores para a 
ocorrência de “violência no namoro entre adolescentes”?», «Que tipos de “violência no namoro 
entre adolescentes” conhecem?». 
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2. Debate a aprofundar  

2a. Apresente o vídeo «Picture Perfect: Teen Dating Violence PSA» aos alunos: 
https://youtu.be/3fm9FTDWHZQ (5 minutos). 

2b. Atividade de brainstorming:  

Desafie os alunos a pensar e a partilhar algumas ideias e a sua perspetiva sobre o vídeo, seguido 
de um conjunto de perguntas (15 minutos): 

1. O que viram neste vídeo? 

2. O que pensam do vídeo? 

3. Como é que o vídeo vos fez sentir? 

4. Imaginem que estão no lugar da rapariga, o que fariam de diferente? 

5. Imaginem que estão no lugar do rapaz, o que fariam de diferente? 

6. Imaginem que são amigos do casal e que sabem o que se está a passar. O que fariam? 

7. Que dilemas conseguem identificar nesta situação? 

 

OPOSIÇÕES BINÁRIAS a aprofundar 

1. Devemos permanecer numa relação violenta se estivermos apaixonados pelo nosso 
companheiro? É possível parar a violência sem interromper a relação? É possível mudar 
efetivamente o comportamento do nosso parceiro? Podemos perder os nossos amigos e 
familiares se assumirmos que somos vítimas de um namoro violento? 

 

Oposição binária 1: devemos permanecer numa relação violenta se estivermos apaixonados 
pelo nosso companheiro? É possível parar a violência sem interromper a relação? É possível 
mudar efetivamente o comportamento do nosso parceiro? Podemos perder os nossos amigos 
e familiares se assumirmos que somos vítimas de um namoro violento? 

 

3. Utilizar técnicas de teatro  

3a. Debate 

- Com base no vídeo, o professor irá apresentar os vários tipos de «namoro violento» 
enquanto distribui a ficha de trabalho 2 entre os alunos (5 minutos). 

3b. Utilizar técnicas de teatro 

- Divida a turma em pequenos grupos de três ou quatro elementos. 

- Cada grupo irá identificar um tipo de namoro violento e preparar uma sequência de três 
cenas congeladas, uma das técnicas da técnica de Fórum Teatro (Teatro do oprimido de 
Augusto Boal) (5 minutos). 

https://youtu.be/3fm9FTDWHZQ
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- Cada grupo irá representar uma cena congelada ao restante grupo. Cada cena deverá 
ser analisada em 10 segundos. Na primeira imagem, o facilitador deve perguntar a cada 
elemento do grupo que personagem está a representar e adicionar um sentimento ou 
emoção a essa cena. Nas restantes cenas, cada elemento deve expressar um sentimento 
ou emoção relacionado com as novas cenas. No final, os elementos dos outros grupos 
serão desafiados a identificar o tipo de namoro violento apresentado (15 minutos). 

3c. Acompanhamento 

- Durante a atividade, é possível que os alunos sintam emoções fortes. É importante 
realizar sessões de acompanhamento frequentes e garantir que os sentimentos dos 
participantes não são reprimidos. É importante iniciar a sessão de acompanhamento 
permitindo que as pessoas descrevam o que sentem ou pensam. O professor pode deixá-
los falar livremente ou orientá-los fazendo-lhes algumas perguntas, nomeadamente (15 
minutos): 

1. Pensem na cena congelada que prepararam: 
a. O que sentiram ao representar o vosso papel? 

2. Imaginem que testemunham uma situação de namoro violento: 
a. Sabem o que poderiam fazer? 
b. Contariam a situação a alguém? 

 

 

 

4. Debate dialético para revelar o significado 

4a. Debate dialético a aprofundar  

- O professor orienta um debate baseado em perguntas para fomentar o desenvolvimento 
das capacidades de pensamento crítico (ficha de trabalho 3) (10 minutos). 

4b. Personalização  

- O professor tenta tornar pessoal todo o tópico e debate para mobilizar mais os alunos 
(ficha de trabalho 4) (10 minutos). 
 

5. Plano de ação 
 

- O professor pode criar um plano de ação com os alunos para definir como podem lidar 
com o problema. 

Conclusões  

- Para concluir o tópico é importante debater: 

a) Para recordar as conclusões de toda a atividade; 
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b) Sobre aquilo que os alunos podem fazer caso vivam ou testemunhem um 
namoro violento, oferecendo contactos e identificando organizações que 
podem ajudar vítimas e opressores ao nível nacional (10 minutos). 

2.2 Fichas de trabalho e recursos 

- Ficha de trabalho 1: Definição de «violência no namoro entre adolescentes» do 
Instituto Europeu para a Igualdade de Género 

- Ficha de trabalho 2: Tipos de namoro violento 
- Ficha de trabalho 3: Questões para debate dialético 
- Ficha de trabalho 4: Questões para personalização 

 

2.3 Infraestruturas e materiais necessários 

 Computador com acesso à Internet 

 Apresentação de dados e som  

 Quadro 

 Papel e caneta 

2.4 Versões/adaptações 
 

2.5 Desafios 
 

- Alguns alunos poderão não querer participar devido a experiências pessoais que 
possam estar relacionadas com o tópico. O professor deve estar consciente e 
preparado para lidar com este tipo situações; 

- A falta de conhecimento dos professores sobre técnicas de teatro. 
 

2.6. Literatura adicional 
 

 Rede SALTO-YOUTH. 2017. Prevention of Teen Dating Violence — Handbook with 
tools.  

 Violence Prevention Initiative. Disponível aqui. 

3. Avaliação do cenário educativo 

 Avaliação — No final do cenário, por meio de um focus group, o professor irá pedir aos 
alunos para escreverem: 

a) Como se sentiram em relação à atividade; 
b) Os desafios que encontraram durante a atividade; 
c) O que aprenderam com a atividade. 

 

 Lições aprendidas — Conclusões 

  

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/prevention-of-teen-dating-violence-handbook-with-tools.2124/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/prevention-of-teen-dating-violence-handbook-with-tools.2124/
https://www.gov.nl.ca/VPI/types/#1
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Ficha de trabalho 1 

Definição de «violência no namoro entre adolescentes»  

do Instituto Europeu para a Igualdade de Género 

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1073?lang=en  

«Tipo de violência exercida pelo parceiro íntimo que ocorre entre duas pessoas que se 

encontram numa relação íntima. 

A natureza da violência no namoro pode ser física, emocional ou sexual (incluindo perseguição). 

A violência no namoro pode ocorrer pessoalmente ou por via eletrónica, como através do envio 

repetido de mensagens ou da partilha online de imagens sexuais do parceiro.  

A violência no namoro e, mais especificamente, a violência no namoro entre adolescentes é uma 

área de estudo emergente, que se assemelha em muitos aspetos à violência nas relações íntimas 

adultas. A sua emergência reflete parcialmente uma evolução em como os jovens adultos e 

adolescentes descrevem os seus parceiros.» 

 
  

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1073?lang=en
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Ficha de trabalho 2 

Tipos de namoro violento 

Oposição binária 1: devemos permanecer numa relação violenta se estivermos apaixonados 
pelo nosso companheiro? É possível parar a violência sem interromper a relação? É possível 
mudar efetivamente o comportamento do nosso parceiro? Podemos perder os nossos 
amigos e familiares se assumirmos que somos vítimas de um namoro violento? 

3a. Debate 

 «1. Violência física 

A violência física ocorre quando alguém utiliza uma parte do seu corpo ou um objeto para 
controlar as ações de uma pessoa. 

2. Violência sexual 

A violência sexual ocorre quando uma pessoa é forçada a participar em atividades sexuais, 
ainda que contrariada. 

3. Violência emocional 

A violência emocional ocorre quando alguém diz ou faz algo para fazer com que a outra pessoa 
se sinta estúpida ou desvalorizada. 

4. Violência psicológica 

A violência psicológica ocorre quando alguém recorre a ameaças e provoca medo numa 
pessoa para ganhar controlo. 

5. Abuso verbal 

O abuso verbal ocorre quando alguém utiliza linguagem, verbal ou escrita, para fazer mal a 
outra pessoa. 

6. Abuso financeiro 

O abuso financeiro ocorre quando alguém controla os recursos financeiros de uma pessoa sem 
o seu consentimento ou utiliza indevidamente os recursos dessa pessoa.» 

 

Fonte: Violence Prevention Initiative. Disponível aqui. 

  

https://www.gov.nl.ca/VPI/types/#1
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Ficha de trabalho 3 

Questões para debate dialético 

Oposição binária 1: devemos permanecer numa relação violenta se estivermos apaixonados 
pelo nosso companheiro? É possível parar a violência sem interromper a relação? É possível 
mudar efetivamente o comportamento do nosso parceiro? Podemos perder os nossos 
amigos e familiares se assumirmos que somos vítimas de um namoro violento? 

4a. Debate dialético a aprofundar  

1. Que tipo de violência no namoro consideram mais comum? 

2. Que tipo de violência no namoro consideram mais grave? 

3. Que tipo de violência no namoro consideram mais fácil de provar? 

4. Devemos permanecer numa relação violenta se estivermos apaixonados pelo nosso 
companheiro?  

5. É possível parar a violência sem interromper a relação?  

6. É possível mudar efetivamente o comportamento do nosso parceiro? 

7. Quem pode apoiar/ajudar a vítima? 
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Ficha de trabalho 4 

Questões para personalização 

Oposição binária 1: devemos permanecer numa relação violenta se estivermos apaixonados 
pelo nosso companheiro? É possível parar a violência sem interromper a relação? É possível 
mudar efetivamente o comportamento do nosso parceiro? Podemos perder os nossos 
amigos e familiares se assumirmos que somos vítimas de um namoro violento? 

4b. Personalização  

1. Se fossem vítimas de violência no namoro: 

a. O que fariam? 

b. Haverá alguém com quem podem falar? 

c. Conhecem alguma organização que vos possa ajudar? 

  


