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Projeto Emo(can)ção

Identificação das áreas
temáticas
O projeto EMO(CAN)ÇÃO contextualiza-se no Programa «Cuida-te+» (Conselho de Ministros, 2019) na promoção da saúde
mental, concretamente na promoção da saúde emocional. No
âmbito do Dispositivo 2.2. da Medida 2 do Programa «Cuida-te+», a ação EMO(CAN)ÇÃO enquadra-se na área temática da
Música.
De acordo com o Plano Nacional de Juventude-PNJ 2018-2021
(Conselho de Ministros, 2018) o projeto EMO(CAN)ÇÃO contextualiza-se nos domínios-chave da Educação Não Formal, através
da pretensão do desenvolvimento de competências vinculadas
à integração das pessoas jovens no exercício da cidadania e da
participação cívica, e da Saúde, no que diz respeito à aquisição
de um estilo de vida saudável através da compreensão emocional. Por outro lado, o projeto EMO(CAN)ÇÃO vai ao encontro da
promoção de dois temas-chaves inerentes ao PNJ: Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e Igualdade e Inclusão Social.
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Competências Institucionais e
da Equipa Técnica
Instituição Promotora
A Sol sem Fronteiras (Solsef) é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento
(ONGD), nascida em 1993, com estatuto reconhecido enquanto associação juvenil no Registo Nacional do Associativismo Jovem (RNAJ). O nosso objetivo global é promover os ideais da fraternidade e da
solidariedade entre povos e particularmente entre
jovens de países diferentes. Somos uma associação
de inspiração cristã, de jovens para jovens, e agimos
de forma responsável e objetiva, apostando em projetos relevantes e promovendo a solidariedade de
forma criativa e irreverente além-fronteiras. Somos
uma instituição nascida do movimento juvenil católico Jovens sem Fronteiras (JSF) graças à inspiração dos Missionários do Espírito Santo (Cssp). O
vínculo com os JSF e a CSSp permite à Solsef uma
presença territorial nacional do norte ao sul do país
graças às infraestruturas de acolhimento de ambos
os parceiros.

O nosso trabalho desenrola-se em três áreas específicas:

/

Cooperação para o
Desenvolvimento

Ações

concretas,

/

Educação para o
Desenvolvimento e a
Cidadania Global

/

Voluntariado
Internacional

principal-

Ações realizadas em Portugal

Ações

mente nas áreas da saúde

que visam a sensibilização,

privilegiar o intercâmbio entre

e da educação, destinadas

principalmente

jovens além-fronteiras

principalmente a crianças e

nos valores do humanismo

jovens nos países em desenvolvimento

dos

jovens,

que

procuram
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/Cooperação Internacional

Guiné-Bissau | 13 projetos
2019 | Jardim-Escola São Pedro Apóstolo
2018 - 2019 | Capacitação Materno-Infantil
2018 - 2020 | Aprendizagem Inclusiva
2018 - 2019 | Capacitando Futuro
2017 - 2018 | Edificando a Educação
2016 | Nutrir a Aprendizagem
2016 - 2017 | Manuais para Bafatá
2014 | Escolinhas na Guiné
2003 - 2004 | Liceu Daniel Brottier
2000 - 2003 | Escola-ciclo Libermann
2000 - 2002 | Por uma Escola mais solidária ao
serviço da Pessoa
2000 - 2001 | Uma Escola pela Liberdade
1995 - 1999 | Escola sem Fronteiras de Tubebe

28 Projetos
5 Países
Guiné-Bissau

Moçambique | 7 projetos

Moçambique

Paraguai
Angola

2020 - 2021 | Inovação Educativa
2014 - 2016 | Juntos na Aprendizagem
2013 - 2014 | Aprender para Desenvolver
2010 - 2011 | Lar Educação na Esperança
2008 | Biblioteca de Mutauanha
2000 - 2001 | Escolinhas Comunitárias em
Nampula
1997 | Escolas da Paróquia Nossa Sra. Fátima
da Beira

Angola | 5 projetos
São Tomé e Príncipe

21.600 Beneficiários Diretos

São Tomé e Príncipe | 2 projetos

60%

Beneficiárias
são mulheres

95.000 Beneficiários Indiretos

2017 - 2018 | Sim pelo Desenvolvimento
2005 - 2006 | Centro Mwenho - Ukola
2003 - 2004 | Maternidade Libermann
2002 - 2003 | Centro de promoção feminina
Irmã Raquel Celeste
1996 | Escola Arquidiocesana do Lubango

2018 - 2019 | Refeitório Social
1994 - 2001 | Centro Social de Apoio à Infância
(CSAI)

Paraguai | 1 projeto
2019 - 2020 | Centro Social Jakakuaa Oñondive Crescemos Juntos
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/ Voluntariado Internacional
39 Projetos
6 Países

Angola

Guiné-Bissau

Angola | 9 projetos
Brasil

Cabo Verde

Guiné-Bissau | 8 projetos
Cabo Verde | 7 projetos

São Tomé e Príncipe

Moçambique

Moçambique | 6 projetos
São Tomé e Príncipe | 5 projetos
Brasil | 4 projetos

382

Voluntários

27.500 Beneficiários Diretos
326.000 Beneficiários Indiretos

60%

Beneficiárias
são mulheres
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/ Educação para o Desenvolvimento e a
Cidadania Global

Janela aos ODS...
Olhares Sobre Áf rica´s

Atividades de
Sensibilização
em Escolas

+ 50
Escolas

+ 6000
Alunos implicados

Foto da Semana |
Relatos do dia-a-dia
Foto da Semana |
Histórias de Vida
Foto da Semana |
Missões Católicas

Atividades
Formativas

Formar para Mul tiplicar
Educação sem Fronteiras
Escolinhas Solidárias
Conferências

Atividades
Culturais

+ 100

5

Voluntários
formados

Workshops

+ 5000 + 15000
Beneficiários
diretos

Beneficiários
indiretos
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Educação para o
Desenvolvimento e a Cidadania Global
O projeto EMO(CAN)ÇÃO enquadra-se no âmbito da Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania
Global, concretamente na utilização da arte (neste caso a música) como veículo de transmissão dos valores do humanismo através dos princípios da Musicoterapia. Neste caso, a sensibilização é vista como um
mecanismo ativo de impacto no bem-estar das pessoas, concretamente nos jovens, através da mudança
de comportamentos e na compreensão de esquemas comportamentais afins à conceção da Cidadania
Global.
A Solsef desenvolveu três projetos, enquadrados no âmbito da utilização da “expressão artística” como veículo de Educação para a Cidadania Global, graças ao apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude - IPDJ, I.P no âmbito do Programa Geração Z:

2017- “Olhares sobre África´s I”
Planificação e Realização de Exposição de Aquarelas representativas do quotidiano dos diversos contextos africanos, que visou
incentivar o associativismo juvenil na perspetiva do intercâmbio
cultural (contou com mais de 1000 participantes).

2018- “Olhares sobre África´s II”
Edição e divulgação de um livro pedagógico sobre o quotidiano de Moçambique visto desde os olhos de uma voluntária em
missão, que visou incentivar o associativismo juvenil na perspetiva do intercâmbio cultural e a integração social (contou com mais
de 1800 participantes).

2019- “Olhares sobre África´s III”
Organização e montagem de uma exposição de fotojornalismo
sobre o convívio intercultural e inter-religioso na comunidade de
Contuboel (na Guiné-Bissau), que visou incentivar o associativismo juvenil na perspetiva de divulgar casos de sucesso, no que diz
respeito à integração social e multicultural, além-fronteiras (contou com mais de 2000 participantes).
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O projeto EMO(CAN)ÇÃO é uma oportunidade, desde o ponto de vista da própria instituição, no sentido de
poder continuar a explorar a intervenção da “arte” (neste caso a música) como veículo para transformar (em
positivo) as pessoas e, porém, o mundo.
Desta vez, a Solsef alia-se a Rita Redshoes, contando com a sua incomensurável colaboração e a sua fascinante experiência vital, para a articulação de um projeto inovador na utilização da música como veículo de
contacto com os jovens e as suas emoções.
Caminhada de Rita Redshoes

1996_

2000_

O mundo descobriu a Rita
Redshoes com “Dream On
Girl”, a sua primeira afirmação
na coletânea “Novos Talentos
– FNAC 2007”, eleita Canção
do Ano pela rádio RADAR, mas
o seu percurso iniciou-se uns
tempos antes, corria o ano
de 1996, quando ainda “Rita
Pereira” integra o grupo de
Teatro ITA VERO na qualidade
de baterista.

2003_

Atomic Bees, conjunto formado
em 1997 com Rita Redshoes e um
grupo de amigos, grava o disco
“love.noises.and.kisses” e apresenta-o um pouco por todo o país. Cria
entretanto “Photographs”, um projeto solista em que inclui apenas
canções da sua autoria.

Em 2003 é convidada a integrar a
banda de David Fonseca na qual
permanece até 2009. Da colaboração com David Fonseca destaca-se
a parceria no tema “Hold Still”
incluído no disco “Our Hearts Will
Beat As One”, o segundo disco a
solo do músico.

2006/
2008_

2008_

2010_

Durante estes anos Rita Redshoes
percorre o país como pianista de
David Fonseca e começa a trabalhar
no seu disco de estreia.

Foi o ano da edição de “Golden Era”,
o disco de estreia de Rita Redshoes.

Começa a trabalhar no disco “Lights
& Darks”.

2012_

2013_
Ano dedicado à composição
de novas canções com vista à
produção do seu novo disco.
Em paralelo, produziu com as
atrizes Carla Maciel e Mónica
Garnel, o espetáculo de teatro
para bebés, “Frágil”, estreado
no Centro Cultural de Belém
(CCB). Também no CCB e vocacionado para o público mais
jovem, participou no Festival
Big Bang com uma instalação
sob o tema “O Quartos dos
Músicos”.

Estreia o espetáculo “The
Other Women – O mundo nas
canções d’Elas”, no São Luiz
Teatro Municipal, em Lisboa,
seguindo-se depois uma
digressão por todo o país. Foi
também o ano em que Rita
Redshoes e The Legendary
Tigerman compõem, a convite
de Guimarães 2012 – Capital
Europeia da Cultura, a banda
sonora do filme “Der
Schlingel – O Facínora”.

2015_

“Sonhos de Uma Rapariga Quase Normal” (2015, Guerra&Paz)

2014_

Rita Redshoes regressa às canções
com “Life Is A Second Of Love”, o
seu terceiro trabalho de originais.

2016_
Rita Redshoes lança “Her”, o seu
quarto trabalho de originais

“O Gato Surucucu e o Corvo Negro”
(2016, Science4you)

2017_
“Peter Pan” (2017, Impresa)
“Rita e a Floresta dos Legumes” (Livro
educativo, projeto com a empresa
Betweien).
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Equipa Técnica
RITA REDSHOES
Cantora e psicóloga

Apresentação: Compositora, instrumentista, arranjadora, produtora e letrista. Licenciada em
Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia Aplicada, foi pela música que conquistou inúmeros palcos, tendo quatro discos a solo, dois dos quais com edição internacional. Passou por
inúmeros projetos musicais como autora e intérprete, tendo também composto bandas sonoras para cinema e teatro e teatro infantil. À paixão da música, alia o interesse pela bem-estar
de crianças e jovens, pelo que, paralelamente tem desenvolvido workshops para crianças e
jovens na área da Música ligada à Criatividade e ao Bem-Estar Pessoal. Tem ainda quatro livros
editados (“Sonhos de Uma Rapariga Quase Normal” (2015, Guerra&Paz), “O Gato Surucucu e o
Corvo Negro” (2016, Science4you), “Peter Pan” (2017, Impresa) e “Rita e a Floresta dos Legumes”
(Livro educativo, projeto com a empresa Betweien) e é docente na ETIC da disciplina de Teoria
e Composição Musical.
Função: responsável pelo desenvolvimento das sessões de Musicoterapia junto do público-alvo.

INÊS SOUTA

Representação Institucional
Apresentação: Desde muito jovem que a Inês, atual Diretora Executiva da Solsef, participa
em ações de voluntariado em diferentes âmbitos, dando o seu contributo com um compromisso sincero e sem medir o tempo. Foi durante seis anos animadora juvenil do movimento
Jovens Sem Fronteiras, apoiando o movimento a dinamizar atividades de norte a sul do país,
bem como além-fronteiras. Conta com várias experiências de voluntariado em Portugal, com
diversas instituições como a Cruz Vermelha, o Elo Social e a própria Sol sem Fronteiras, como
no exterior. Os projetos de voluntariado de curta duração já a levaram a Angola, ao Brasil, a
Moçambique e à Guiné-Bissau. Recentemente trocou a sua vida de consultora para se dedicar
a tempo inteiro à Associação que, voluntariamente, ajudou a crescer nos últimos anos e é o
principal ponto de ligação entre a Equipa Executiva e a Direção Social.
Função: responsável pela representação institucional perante os parceiros e instituições colaboradoras.

CONCHA TELLO

Assessoria Pedagógica
Apresentação: Formadora e gestora de projetos de formação, a Concha conta com mais de
dez anos de experiência a acompanhar e desenvolver projetos ligados à Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global. Com enfoque em educação não formal, já trabalhou com
mulheres imigrantes, com grupos vulneráveis, com agentes de juventude e voluntários em diversos contextos e com diversas instituições. Colabora com a Solsef há mais de 3 anos enquanto formadora do Workshop de “Educação e Cooperação Internacional para o Desenvolvimento
em contexto de Voluntariado” (cofinanciado pelo IPDJ, I.P. no âmbito do programa Formar+).
Função: responsável pela assessoria pedagógica desde o ponto de vista dos princípios da
Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global.

LUCÍA REY
Divulgação

Apresentação: A Lucía é a Técnica de Comunicação da Sol sem Fronteiras. Com licenciatura em Publicidade e Relações Públicas e um Curso técnico-profissional de Produção de Audiovisuais e Espetáculos, é responsável por toda a comunicação digital da associação. Com
experiência em produção audiovisual depois de vários anos a trabalhar com uma produtora
de conteúdos multimédia, trabalhou também como designer gráfica onde além de criar peças para impressão como cartazes, magazines corporativos, ﬂyers etc., desenvolvia as relações
com os média. Na Sol sem Fronteiras, desde design dos materiais de divulgação até edição de
vídeo, é a maestrina da comunicação da associação que ajuda todos os projetos a chegarem
mais longe.
Função: responsável pela divulgação das atividades inerentes ao projeto.
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DAVID CARDOSO
Comunicação

Apresentação: Fotografo freelancer, tem como formação não só um curso profissional de
Audiovisuais como o curso de Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação.
Com experiência em publicidade corporativa, a sua paixão sempre foi a fotografia, pelo que
com o passar dos anos tornou-se mais do que um hobby. Com diversos trabalhos profissionais como fotógrafo, em 2019 o David abraçou o desafio conjunto com a Sol sem Fronteiras
de montar uma exposição de fotojornalismo sobre o diálogo intercultural e inter-religioso em
Contuboel, na Guiné- Bissau, numa iniciativa chamada “Olhares sobre África’s III”, que ocorreu
ao abrigo do programa “Geração Z” do IPDJ, I.P. Escuteiro há 15 anos, o que o ajudou a ganhar
alguma confiança, habilidade em trabalhar em equipa e capacidade de liderança, é desde
2018 voluntário da Sol sem Fronteiras, colaborando com regularidade na área da comunicação.
Função: responsável pela recolha dos meios de verificação audiovisuais inerentes ao desenvolvimento do projeto.

RAQUEL CARREIRA
Administração e Finanças

Apresentação: Dedicada à área administrativa da Solsef, são mais do que assuntos administrativos que lhe passam pelas mãos. A Raquel estudou Ciência Política com o intuito de trabalhar no terceiro setor, e chegou à Solsef com vontade de contribuir para a construção de um
mundo melhor. Desde jovem que dedicou tempo a atividades ligadas ao serviço ao próximo.
Com experiências de voluntariado internacional na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, considera
que estas missões contribuíram para o seu crescimento pessoal, social e profissional, tendo
ganho uma maior compreensão do mundo e uma maior identificação com as circunstâncias
do outro. A Raquel trabalha como administrativa na Solsef desde 2014, sendo responsável pela
gestão financeira de todos os projetos desenvolvidos pela a associação.
Função: responsável pela gestão financeira do projeto.

LIBERTAD JIMÉNEZ
Planificação Logística

Apresentação: A Libertad é a Técnica de Projetos da Solsef e é responsável por traçar planos de desenvolvimento que permitem mudar a vida de tantas crianças, jovens e adultos.
Licenciada em Psicologia, a sua paixão sempre foi o desenvolvimento, tendo por isso, além
do Doutoramento em Direção de Empresas e Sociologia e do Mestrado de Investigação em
Ciências Sociais e Jurídicas, fez um Mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional e uma pós-graduação em Estudos Africanos. Como Técnica e Responsável de Projetos
de Desenvolvimento já passou pela Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Moçambique, Senegal e
Equador. Todos os projetos da Solsef passam pelas suas mãos, sendo o cérebro por detrás da
sua planificação e execução.
Função: responsável pela planificação logística das atividades.

PE. DAMASCENO DOS REIS

Ponto Focal Territorial (Norte/Sul/Este/Oeste)
Apresentação: Sacerdote Missionário católico da Congregação dos Missionários do Espírito
Santo, viveu e trabalhou 17 anos em Moçambique, 2 anos na África do Sul em Durban, no período imediatamente a seguir ao Apartheid, e agora trabalha em Portugal. Desde cedo sentiu
o fascínio pelos relatos e histórias que lia e ouvia dos missionários em África, o que o fez tornar-se sacerdote com o sonho de ser um missionário aventureiro. Aliada à sede de aventura
e vontade de partir, sempre teve a paixão pelas artes, dedicando os tempos livres a pintar e
desenhar. Ao longo do seu percurso, tanto na África do Sul, como em Moçambique, esteve
sempre muito ligado à formação e capacitação. Agora em Portugal, continua a trabalhar na
formação dos jovens, sendo ponte entre a CSSp e JSF, apoiando a Sol sem Fronteiras neste
projeto no que concerne à presença territorial nacional do norte ao sul do país graças às infraestruturas de acolhimento de ambos os parceiros.
Função: responsável pela presença territorial da instituição.
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Descrição do Universo de
Intervenção
Público-Alvo
Profissionais de saúde
Profissionais de educação física
e desporto

População-alvo
estratégica

Técnicos de juventude
Profissionais de intervenção comunitária
Dirigentes de associações de jovens e
suas federações
Famílias e pares como interventores

População-alvo final
Cidadãos jovens, dos 12 aos 25 anos de idade, inclusive, particularmente indivíduos ou grupos em
situação vulnerável ou de exclusão social.

Entidades Recetoras da Intervenção
1

2

3

Estabelecimentos de ensino
básico, secundário ou
superior

Associações RNAJ

ONGD

4

5

6

IPSS

Outras entidades privadas, com ou
sem fins lucrativos, que prossigam
os objetivos enquadrados nas áreas
de Intervenção do Programa
Estabelecimentos de ensino básico,
secundário ou superior

Projeto Emo(can)ção
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Modelo conceptual em que se baseia a intervenção
A música é um ótimo veículo para permitir aflorar as emoções e melhorar o autoconhecimento
e o conhecimento sobre os outros. Através da música, podemos identificar as nossas emoções,
classificá-las e regulá-las. Também através da música podemos perceber o estado de espírito
dos outros, partilhando as suas expressões e as nossas perceções. Porém, a música pode favorecer a nossa saúde pelo fato de libertar à corrente sanguínea endorfinas, que proporcionam
bem-estar, ou adrenalina, que incita à movimentação e à expressão das tensões.
Assim sendo, a música produz efeitos ao nível das emoções mas também fisiológicos, promovendo o pleno funcionamento cerebral, produz substâncias químicas no organismo relacionadas com o prazer como as endorfinas, serotonina, oxitocina e dopamina emocionais e coordena
os ritmos cardíacos, respiratórios e a tensão muscular. Cognitivos, gerando ondas cerebrais que
atuam no nível de concentração, aprendizagem, imaginação e criatividade e sociais, ativando
os neurónios espelho no cérebro, responsáveis pela identificação e reflexão das ações e intenções do outro.
A filosofia, a sociologia, a antropologia e a psicologia interessaram-se historicamente pelo significado da música e a sua relação com as emoções. Para alguns profissionais, a emotividade da
música é fruto da própria essência sonora do fragmento musical, mas para outros a emotividade musical está condicionada pelas características individuais das pessoas, que outorgam um
significado particular.
A música, através das emoções, pode favorecer a homeostasia funcional do sistema nervoso e o
seu correto funcionamento, podendo desenvolver também a intuição, a curiosidade, a imaginação e a criatividade pelo fato de dirigir a atenção ao interior do indivíduo.
O projeto EMO(CAN)ÇÃO contextualiza-se no âmbito de intervenção da Psicologia da Música pois é esta a disciplina científica que se ocupa da compreensão da força emocional que
a música tem nas pessoas (Diana Deutsch, 1998, The Psychology of Music). Concretamente, o
projeto contextualiza-se no âmbito da Musicoterapia (Kenneth E. Bruscia, 2014, Defining Music
Therapy), como âmbito do conhecimento que estuda os efeitos da música e da utilização de
experiências musicais resultantes do encontro entre o musicoterapeuta e as pessoas assistidas.
A Musicoterapia destina-se a promover e trabalhar capacidades físicas, cognitivas, emocionais
e sociais. Este trabalho pode ser feito individualmente ou em grupo de forma a potenciar e estruturar o bem-estar interpessoal e intrapessoal, com vista a melhorar a qualidade de vida. É,
porém, ao mesmo tempo, uma arte, uma ciência e um processo de desenvolvimento social e
pessoal.
A Musicoterapia permite estimular múltiplas dimensões: áreas ou funções físicas como os processos auditivos, fonológicos ou de coordenação; áreas ou funções cognitivas como a concentração ou a memória; áreas ou funções emocionais como a autoestima ou o bem-estar pessoal
e funções vinculadas com a diversidade de capacidades que compõem a multidimensionalidade do desenvolvimento humano (flexibilidade, criatividade, consciência de temas culturais,
autodisciplina, condução do stress, entre outras).
A Musicoterapia trabalha objetivos não musicais através da experiência musical. Na Musicoterapia, o que importa é que a pessoa se expresse, mas não a perfeição da expressão musical. A
Musicoterapia é normalmente usada como complemento a outro tipo de terapias, mas estende-se a pelo menos seis âmbitos: terapêutico, sanitário, intervenção social, estimulação cognitiva, desenvolvimento e bem-estar pessoal e educação especial.
Frequentemente, na nossa sociedade, o desenvolvimento emocional da pessoa deixa-se de
lado, priorizando aspetos como o desenvolvimento intelectual e social. Porém, conhecer e gerir
as próprias emoções proporciona uma sensação de bem-estar consigo mesmo, conhecimento
do próprio ser e da sua adaptação ao ambiente. O ideal seria que a educação emocional começasse na infância e fosse reforçada na juventude.
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Os modelos de Musicoterapia são fundamentados por quadros teóricos com diferentes metodologias e práticas usados no decorrer das sessões. São divididos em metodologias Ativa/
Expressiva (os participantes atuam de forma direta, criando sons ou movimentos) e Passiva/
Reativa (a pessoa recebe os estímulos, através da escuta de sons ou música, mas não tem um
papel ativo).
São quatro os modelos mais relevantes dentro das metodologias Ativas /Expressivas: Modelo
Nordoff Robbins de origem humanista, Modelo Analítico oriundo na psicanálise, Modelo de
Benezon que junta as duas correntes anteriores (humanista e psicanalista) e o Modelo Behaviorista de origem comportamental. Na metodologia Passiva/Reativa temos o Modelo de Imagem
Guiada com Música na vertente humanista.
No âmbito do projeto EMO(CAN)ÇÃO, serão aplicadas metodologias ativas e passivas e serão
utilizadas as seguintes técnicas de intervenção inerentes: 1.- Improvisação Instrumental; 2.- Improvisação Vocal; 3.- Canção e 4.- Escuta e Audição.
Assim mesmo, as ferramentas inerentes à Musicoterapia serão aplicadas em contexto de grupo
e serão um veículo de aproximação aos princípios da Educação para a Cidadania Global (no
que diz respeito à diversidade, consciência ambiental, consumo responsável, direitos humanos,
igualdade de género, participação democrática, entre outros) no âmbito da sensibilização sobre
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS.
Os ODS, enquanto metas comuns, fazem-nos lembrar que vivemos numa “Aldeia Global” com
problemas comuns como as alterações climáticas, os extremismos, as desigualdades no acesso
aos direitos fundamentais e as crises humanitárias, entre outros. Porém, as soluções passam
por trabalharmos em conjunto, unindo esforços para encontrar soluções para os desafios que
ameaçam a humanidade. A viabilidade do mundo, em termos sociais e ambientais, depende da
formação de cidadãos, principalmente dos jovens, em competências e valores que os permitam
compreender o mundo que os rodeia e procurar soluções que contribuam para os colocar na
rota de um desenvolvimento sustentável e inclusivo.
De acordo com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania- ENEC (Grupo de Trabalho
de Educação para a Cidadania, 2017), a Educação para a Cidadania visa contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos
e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e
criativo, tendo como referência os valores dos direitos humanos. A ENEC considera as seguintes
áreas temáticas prioritárias para trabalhar no âmbito da Educação para a Cidadania Global:
Educação Ambiental

Educação para o Desenvolvimento

Educação do Consumidor

Educação para o Empreendedorismo

Educação Financeira

Educação para o Voluntariado

Educação Intercultural

Educação para os Direitos Humanos

Educação para Segurança, a Defesa e a
Paz

Educação para os Media

Educação para a Igualdade de Género

Educação Rodoviária

Educação para o Risco

Educação para a Saúde e para a
Sexualidade
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Os objetivos gerais e específicos

Contribuir para o bem-estar emocional em jovens, dos 12 aos 25
anos, através da aplicação dos princípios da Musicoterapia no âmbito da Educação para a Cidadania Global.

Contribuir para a tomada de consciência (individual e de grupo) de
alguns princípios essenciais (inerentes ao crescimento saudável
do indivíduo e do indivíduo em sociedade), no âmbito da Educação para a Cidadania Global, em jovens dos 12 aos 25 anos, através
da aplicação dos princípios da Musicoterapia.
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Componentes interventivas
A intervenção pretende sensibilizar para os valores da Cidadania Global, através dos princípios
da Musicoterapia, como estratégia para conseguir o bem-estar social no âmbito da juventude.
Importa ressalvar que as sessões a realizar ao abrigo deste programa, apesar de baseadas na
metodologia e benefícios da Musicoterapia usada em contexto clínico, não têm em si um fim
terapêutico. A abordagem a seguir tem como base o Lazer Positivo que se rege por alguns
princípios:

O Desenvolvimento Pessoal através
do aumento de autoconhecimento, das
aptidões e compreensão de atitudes ao
nível psicológico, corporal, intelectual e
social do participante;

O princípio da Diversão por meio da
evasão ou desfoque dos problemas,
que tem como resultado a satisfação
psicológica pessoal;

O princípio do Descanso, que visa ao
relaxamento e recuperação física ou
psíquica;

O Princípio da Contextualização, que
se refere aos conteúdos e metodologias
usados, tendo como base as características contextuais dos participantes;

O princípio de Socialização, que procura a melhoria dos vínculos pessoais com
base em valores como a tolerância, solidariedade, respeito pelo outro e pelo
ambiente;

O princípio da Criatividade, que impulsiona as atitudes criadoras e de expressão, tanto no contexto musical como no
emocional.
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Estratégia interventiva | Metodologia
As 60 sessões serão previamente definidas e terão como base os vários modelos teóricos que
regem a Musicoterapia, anteriormente descritos. Os métodos serão combinados e adaptados
às finalidades e características de cada grupo, podendo ser ajustados de acordo com a dinâmica e resposta dada.
As atividades propostas utilizarão técnicas ativas, onde os intervenientes são protagonistas, improvisando, tocando instrumentos ou cantando, e compondo; e técnicas passivas, que enfatizam a comunicação interna num processo de escuta e observação individual e conjunta.
As sessões seguirão uma Abordagem Globalizadora, isto é, uma abordagem que inclui: a Técnica e a Criativa. Assim, as atividades a realizar poderão ter um carácter mais técnico, com
vista a desenvolver uma área específica pré-determinada, e outras com um carácter mais criativo, numa vertente lúdica que fomente a autoexpressão e a criatividade. A aplicação de ambas
abordagens atenderá aos objetivos e características do grupo alvo de intervenção, como a faixa
etária ou valores a trabalhar.
As atividades serão dirigidas aos quatro planos que compõem o indivíduo; o plano Relacional
(melhoria das habilidades sociais, despertar a consciência para comportamentos de risco e exclusão social); o plano Emocional (autoexploração, identificação de emoções e autoexpressão
do próprio e do outro), o plano Cognitivo (fomentar as aptidões cognitivas como a atenção, concentração e memória) e o plano Corporal (consciencialização e expressão de emoções através
do corpo e as suas implicações no contexto onde o indivíduo se insere).
A improvisação será uma das técnicas chave. Esta pode ser Não Referencial, ou seja, não tem
por base nenhuma diretiva, respeita apenas a liberdade criativa ou Referencial, partindo de
uma premissa prévia.
No âmbito das sessões serão ainda tratadas as seguintes áreas vinculadas à Educação para a
Cidadania: Educação Ambiental; Educação do Consumidor; Educação Financeira; Educação Intercultural; Educação para Segurança, a Defesa e a Paz; Educação para a Igualdade de Género;
Educação para o Risco; Educação para o Desenvolvimento; Educação para o Empreendedorismo; Educação para o Voluntariado; Educação para os Direitos Humanos; Educação para os
Media; Educação Rodoviária e Educação para a Saúde e para a Sexualidade.
As sessões são divididas em três partes:

1
Fase de Introdução: predispõe os participantes para as
atividades, com uma sequência de exercícios de Aquecimento, onde é feita uma
apresentação entre a orientadora e os participantes. Esta
apresentação é feita através
de jogos de interação em
grupo, que fomentam a confiança e desbloqueiam alguma resistência prévia.

2
Fase de Desenvolvimento de
atividades (ativas e/ou passivas), com o foco nos objetivos específicos pretendidos:
recorrendo a jogos musicais
(individualmente, a pares ou
em grupo), com e sem instrumentos e a música pré-gravada. No final de cada atividade é feita uma conversa em
grupo, onde serão revelados
e discutidos os objetivos da
tarefa, bem como o tipo de
emoções que foram despertadas e que conclusões se podem retirar.

3
Fase Final: fase de despedida onde se encerra a sessão
procurando o regresso à normalização física e psicológica
dos intervenientes.
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Estratégia interventiva | Exemplos de sessões

As 60 sessões de intervenção irão ser programadas
de forma pormenorizada de acordo com as características concretas do grupo alvo objetivo de cada
umas das sessões. Expõem-se de seguida três módulos “tipo”, apenas como exemplo, organizados tendo
em conta a faixa etária do grupo alvo.

Projeto Emo(can)ção
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Título
Eu, tu e o nosso mundo.
Público alvo
Jovens dos 12 aos 15 anos.
Metas
Consciencialização do Eu e do Outro.
Resultados esperados
Aumento da capacidade de autoanálise e das consequências comportamentais na relação com o outro e com o meio ambiente onde se insere.
Medição dos resultados

Módulo I

Discussão das atividades propostas e dos seus resultados, com base na experiência individual e de grupo; Elaboração, prévia à sessão, de um pequeno parágrafo sobre uma
imagem proposta e a realização dessa mesma tarefa após a sessão.
Princípios a trabalhar
Respeito, tolerância, bondade, paz, solidariedade, amizade, etc.
Recursos
Espaço amplo; Instrumentos de percussão (a cargo da orientadora da sessão); Aparelhagem de reprodução Áudio e Papel e Caneta.
Dinâmicas (alguns exemplos)
“Como te Chamas?”: consiste na apresentação individual dos participantes dizendo o
seu nome e criando um ritmo. Todo o grupo repete o nome e o ritmo.
“Jogo dos Iguais”: é traçada uma linha imaginária no chão e de seguida, ao som de uma
música, são dadas diretrizes sobre assuntos genéricos, como, por exemplo, passa para o
lado direito quem tem irmãos ou passa para o lado esquerdo quem tem animais de estimação, etc. O grupo irá conhecer-se de outra perspetiva e ver o que tem em comum.
“Imaginação noutro mundo”: numa posição relaxada, ao som da música proposta, os
participantes devem imaginar que estão num mundo criado por eles. No final, desenham ou descrevem como é esse mundo.
“Música com corpo e ambiente”: os participantes são divididos em grupos e cada grupo escolhe um valor que considere importante (respeito, amizade, etc.). De seguida,
criam um pequeno trecho musical, que ilustre esse valor.
Nº máximo de participantes/sessão
16
Duração da sessão
Uma hora e trinta minutos.
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Título
Todos somos de todos.
Público alvo
Jovens dos 16 aos 18 anos.
Metas
Consciencialização da importância do comportamento individual no contexto de grupo.
Resultados esperados
Maior sensibilidade e perceção às dinâmicas comportamentais no caminho para a
igualdade e empatia com o outro.
Medição dos resultados

Módulo II

Discussão das atividades propostas e dos seus resultados, com base na experiência individual e de grupo. Elaboração, prévia à sessão, de um pequeno parágrafo sobre uma
imagem proposta e a realização dessa mesma tarefa após a sessão.
Princípios a trabalhar
Ética, justiça, responsabilidade, equidade, liberdade, honestidade, etc.
Recursos
Espaço amplo; Instrumentos de percussão (a cargo da orientadora da sessão); Aparelhagem de reprodução Áudio e Papel e Caneta.
Dinâmicas (alguns exemplos)
“Nome e Adjetivo”: serve de apresentação ao grupo. Em círculo o primeiro participante
diz o seu nome e o seguinte terá de dizer um adjetivo que comece pela mesma letra do
nome do participante anterior. E assim sucessivamente;
“O escultor e a estátua”: é uma atividade acompanhada com música de fundo de vários géneros. Os participantes são divididos em pares e vão alternando o papel de escultor e de estátua. O escultor escolhe um sentimento e tenta ilustrá-lo no corpo do colega.
A estátua tenta adivinhar de que sentimento se trata;
“Mímica e música”: os participantes são divididos em dois grupos e através da audição
de trechos musicais sugestivos vão criar uma pequena história que irão narrar através
de gestos. O outro grupo assiste e no final partilha a sua interpretação da história;
“A nossa canção”: os participantes são divididos em grupos e escolhem um valor que
considerem importante (responsabilidade, honestidade, justiça, etc.) e irão criar uma
letra sobre o tema para uma canção instrumental pré-definida. No final partilham com
os restantes participantes.
Nº máximo de participantes/sessão
16
Duração da sessão
Uma hora e trinta minutos.
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Título
Eu no mundo.
Público alvo
Jovens dos 19 aos 25 anos.
Metas
Consciencialização da identidade individual e de grupo e a respetiva conduta comportamental, face aos valores e expectativas de vida.
Resultados esperados
Reflexão aberta e construtiva sobre as dúvidas, ansiedades e sonhos na perspetiva individual, mas também da sociedade em que se inserem.
Medição dos resultados

Módulo III

Discussão das atividades propostas e dos seus resultados, com base na experiência individual e de grupo; Elaboração, prévia à sessão, de um pequeno parágrafo sobre uma
imagem proposta e a realização dessa mesma tarefa após a sessão.
Princípios a trabalhar
Participação democrática, consumo responsável, direitos humanos, consciência ambiental, igualdade de género e respeito à diversidade.
Recursos
Espaço amplo; Instrumentos de percussão (a cargo da orientadora da sessão); Aparelhagem de reprodução Áudio e Papel e Caneta.
Dinâmicas (alguns exemplos)
“Nome e gesto”: diz respeito à apresentação. Cada participante diz o seu nome e escolhe um gesto que de alguma forma acha que o define. O participante seguinte terá de
dizer o nome do anterior e fazer o gesto correspondente ou criando outro que ache que
define melhor o colega, dizendo o seu nome e fazendo o seu gesto de seguida. E assim
sucessivamente até todos se terem apresentado.
“Defender o sonho”: ao som de uma música relaxante é pedido a cada participante que
escreva ou desenhe o seu sonho num papel e que não o revele. De seguida pede-se que
ponham o papel dobrado dentro de um balão e que o encham. Por fim, é dada a ordem:
defendam o vosso sonho! Para defender o sonho basta ficarem no seu lugar, sem precisarem de rebentar o balão do outro.
“Diálogo de Sons e Ritmos”: a pares escolhem um tema para discutirem, por exemplo
a igualdade de género; mas, nesse diálogo, só poderão utilizar sons, melodias ou ritmos
para defenderem o seu ponto de vista. No final, sem conversarem, dirão ao resto dos
participantes o que cada um entendeu da discussão.
“Ritmo de Grupo”: em círculo, um participante define uma pulsação rítmica e sob essa
pulsação, os restantes elementos irão improvisar um ritmo e mantê-lo, até ser criado
um ritmo global e harmonioso.
Nº máximo de participantes/sessão
16
Duração da sessão
Uma hora e trinta minutos.
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Estratégia interventiva | Avaliação
A avaliação da intervenção será feita desde o ponto de vista qualitativo a dois níveis. Por um
lado, serão feitas Avaliações Diagnósticas e Avaliações Formativas, no âmbito de cada uma
das sessões, a fim de analisar o impacto da intervenção no público-alvo. Por outro lado, findo o
projeto, será aplicada a análise SWOT (Forças, Fraquezas, Ameaças e Oportunidades), junto dos
intervenientes no projeto, a fim de avaliar a ação desde um ponto de vista global.
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Proposta Orçamental
Unidade

Quantidade

Preço/
Unidade

Total

Sessões

60

200,00 €

12.000,00 €

Kit de instrumentos
de percussão

Unidades

2

200,00 €

400,00 €

Kit de material escolar +
consumíveis de escritório

Sessões

60

25,00 €

1.500,00 €

Kit de material de
divulgação

Sessões

60

20,00 €

1.200,00 €

Custos com telecomunicações (telefone + internet)

Mês

4

100,00 €

400,00 €

Alojamento (2 pessoas)

Sessões

60

100,00 €

6.000,00 €

Transporte-Deslocações
(2 pessoas)

Sessões

60

100,00 €

6.000,00 €

Alimentação (2 pessoas)

Sessões

60

60,00 €

3.600,00 €

Prestação de Serviço
Musicoterapeuta

Custos de gestão

4.665,00 €

35.765,00 €
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