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RELATÓRIO DO PROCESSO DE  

REVISÃO GRÁFICA DO PROGRAMA EU E OS OUTROS 

 

 

 

Introdução 

 

O Programa Eu e os Outros (E&O) é uma abordagem preventiva de caráter universal, seletivo e indicado, 

que promove o desenvolvimento de competências socio emocionais com recurso à exploração de 

narrativas interativas. Este tipo de narrativas permite ao participante colocar-se no lugar da personagem 

principal e tomar um conjunto de decisões que influencia o desenrolar da narrativa. Para que essas 

decisões sejam tomadas, o técnico que conduz a intervenção – o mestre de jogo – promove a exploração 

de informação útil sobre o tema, cria condições para a descoberta da rede de respostas para as 

diferentes problemáticas e viabiliza o contacto com pessoas referência que possam responder a 

questões que os participantes possam ter nas suas áreas de experiência. O E&O integra até à data 10 

narrativas, estando determinado que cada uma delas deverá ser explorada ao longo de 7 sessões de 90 

minutos concretizadas com uma regularidade semanal ou quinzenal. 

O material de suporte – as narrativas – são apresentadas aos participantes num formato PowerPoint, 

integrando blocos de texto – parágrafos – no final dos quais deverá ser feita uma escolha a partir de 

hipóteses pré-definidas. Cada narrativa integra um número mínimo de 90 parágrafos, que resulta em 

média, em cerca de 40 decisões.  

De forma a cativar a atenção dos participantes, considerou-se essencial, que as narrativas, para além do 

texto, incluíssem ilustrações que representassem os diferentes personagens principais, os personagens 

secundários com quem os primeiros interagem e, por fim, um conjunto de cenários que proporcionem 

aos participantes uma noção do contexto que envolve a ação. 

Assim, logo no início do Programa (2008) procedeu-se à produção de um grafismo, processo esse que 

foi desenvolvido com a progressiva auscultação da população destinatária, quer no sentido da escolha 

do tipo de traço, quer, depois, na seleção dos pormenores condizentes com o estilo e cultura juvenil 

atribuída a cada uma das personagens. 

 

 

Grafismos levados à auscultação inicial para seleção 
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O E&O integra, presentemente, 9 personagens principais, 31 personagens secundárias e 22 cenários. 

Estes grafismos foram sendo desenvolvidos ao longo do percurso do Programa, correspondendo às 

necessidades que foram sendo identificadas no decurso dos sucessivos processos de revisão das várias 

narrativas.  

Ainda que, desde a sua criação, o grafismo tenha sido melhorado com novos personagens secundários 

e cenários que servissem de ilustração às narrativas, os personagens principais nunca haviam sido objeto 

de revisão. O feedback recebido ao longo dos anos, na avaliação final, dava conta de que os participantes 

iam progressivamente considerando que as personagens começavam a estar “fora de moda”. 

Deste modo iniciou-se em 2019, um processo de renovação do grafismo visando a adequação das 

personagens a conceitos estéticos mais consentâneos com a realidade atual.  

O presente documento pretende dar conta dos procedimentos adotados, para a produção de novos 

grafismos bem como para a sua validação. Pretende, por fim, tendo por base esses resultados, submeter 

para aprovação superior, o produto da renovação gráfica. 

 

 

Processo de Produção dos Grafismos 
 

O processo de contratualização do desenhador para a execução do trabalho, apenas permitiu que os 

trabalhos se tivessem iniciado já no final do primeiro semestre de 2019. Ficou acordado que os trabalhos 

anteriormente referidos deveriam ser produzidos até ao final do ano devendo ser submetidos a 

validação progressiva primeiro pela coordenação, depois pelos técnicos das equipas de prevenção, 

depois pelos aplicadores e jogadores e finalmente submetidos a aprovação superior. 

O trabalho foi dividido em três partes, uma centrada na replicação das personagens principais, outra, na 

criação de 10 novos personagens secundários e finalmente uma última parte referente à criação de 

cenários ilustrativos das diferentes narrativas.  

A primeira parte foi a mais exigente de todas, uma vez que envolveu uma recriação de personagens já 

desenvolvidos e familiares e dar-lhes uma nova roupagem, apresentando-os em três poses diferentes. 

Procedeu-se a um briefing com o desenhador, durante o qual foi feita uma descrição das diferentes 

personagens, realçando os aspetos emblemáticos de cada um deles. Foram, igualmente, exploradas as 

diferentes narrativas para identificar aspetos contextuais que pudessem contribuir para recriação das 

personagens.   

Os ajustamentos exigiram múltiplas reuniões (5) entre a coordenação e o desenhador. Foram 

reconhecidas dificuldades na tarefa, uma vez que não foi fácil manter a fidelidade ao traço anterior e 

fazê-lo evoluir para uma nova coerência, dificuldade esta mais patente nuns personagens do que 

noutros. Para este processo foram auscultados diferentes colegas que trouxeram aportes quer técnicos 

– ao nível da coerência da imagem - quer pessoais ao nível da estética própria de algumas culturas 

juvenis.  

O produto final desta fase de revisão mereceu um trabalho de validação, primeiro interno, depois, junto 

aos técnicos das equipas de prevenção dos Centros de Respostas Integrados no decurso do processo da 

formação de reciclagem e, depois, junto aos jovens, tirando proveito dos contextos de intervenção da 
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responsabilidade do SICAD ou das DICAD. Foi definido um guia de procedimentos para as equipas de 

prevenção procederem à validação das personagens junto aos seus grupos alvo a concretizar em 2020. 

A segunda e terceira fases da revisão gráfica foram mais rápidas tendo em conta que não envolviam um 

grau de exigência para com modelos prévios. As personagens secundárias foram definidas em função 

das necessidades de ilustrar narrativas alteradas ao longo do tempo e, para as quais, se considerou que 

o grafismo poderia proporcionar uma melhor compreensão da dinâmica da história. A listagem das 

personagens solicitadas ao desenhador foi a seguinte: 

Quadro 1 – Elementos fornecidos ao desenhador no briefing referente aos personagens secundários 

Personagens Histórias Características 

Lucas 2ª narrativa Jovem, 19 anos, consumidor habitual de cannabis, desenhador de BD. 
Descrito como tendo um ar de miúdo, muito sociável, sedutor, imaturo 
e egocêntrico. Irá gerar tensão dentro do grupo de amigos a partir do 
uso recreativo de cannabis. 

Diogo 2ª narrativa Primo do Lucas, inibido, com traços de rigidez na interação social. 
Inteligência acima da média e completamente desconcertante na sua 
compreensão do mundo. Inexperiente quer conhecer o efeito da 
cannabis. 

Eric 2ª narrativa Adulto, na casa dos 40 anos, ex-consumidor, campeão de surf retirado, 
ligado a causas ambientalistas. Partilha um projeto com o Lucas. Muito 
experiente no que toca aos excessos, proporciona a visão de quem 
passou por todo o tipo de situações, sentiu a necessidade de ajuda e 
encontrou uma forma de se distanciar das SPA. 

Adolescente no 

balneário 

3ª narrativa Adolescente, colega do Emanuel na escola. Obeso mas com uma 
relação despreocupada com o corpo e a exposição aos outros. Serve de 
pretexto para a reflexão sobre a atividade física nas escolas, a vivência 
do ambiente de balneário e a higiene pessoal. 

Técnico de 

manutenção 

6ª narrativa O Sr. Jorge é o responsável pela manutenção de uma instituição onde 
o Daniel está a cumprir o serviço à comunidade determinado pela CDT. 
Homem humilde com grande experiência de vida que confrontará o 
Daniel com um conjunto de decisões em relação aos compromissos 
assumidos e eventuais consequências. 

Equipa de 

proximidade 

7ª narrativa Três elementos da equipa de rua que se encontram com a Sabrina na 
discoteca, no trabalho de RRMD. Abordam as pessoas distribuindo 
material informativo, preservativos e partilhando informação 
pertinente face ao comportamento de consumo em contexto 
recreativo. 

Técnico INEM 2ª e 7ª narrativas Personagem passível de aparecer a pedido da Sabrina face ao mal-estar 
da sua amiga na discoteca, ou para socorrer o Diogo no surto psicótico 
após consumo de cannabis. Proporciona a reflexão sobre a importância 
da emergência médica e os procedimentos associados à sua 
mobilização. 

Sr. Filipe 8ª narrativa Pessoa mais velha na casa dos sessenta anos, antigo padre. 
Responsável pela Associação JUBA que intervém no plano da ação 
social num bairro carenciado. Irá enquadrar o grupo na construção e 
desenvolvimento de uma intervenção comunitária em contexto de 
voluntariado jovem. 

Quico 8ª narrativa Criança hiperativa, que se cruza com o grupo no decurso da intervenção 
de voluntariado dinamizada no âmbito das atividades da JUBA. Descrito 
como franzino e muito espontâneo. Negligência familiar. 
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No final de 2019, praticamente todas as personagens secundárias haviam já sido esboçadas e merecido 

uma primeira apreciação por parte da coordenação, que resultaram na necessidade de diferentes 

ajustamentos. O produto final qual manteve algumas questões sobre a adequação de algumas delas, 

face ao seu propósito na narrativa, tendo sido remetido para o processo de validação uma melhor 

avaliação das mesmas junto ao grupo alvo. 

 

Por fim, os dez novos cenários foram os últimos a ser iniciados, tendo passado pelo mesmo processo de 

briefing que os produtos anteriores. Foram os seguintes os cenários solicitados: 

Quadro 2 – Elementos fornecidos ao desenhador no briefing referente aos cenários a produzir 

Cenários Histórias Características 

Cena de café 1ª narrativa Local de encontro entre o Jamal e a Sabrina para os diálogos iniciais. 
Ponto de encontro de jovens. Ofertas alimentares saudáveis e não 
saudáveis.  

Cena noturna de praia 2ª narrativa Retrata o convívio do grupo no final de um dia de praia, prévio à 
experimentação da cannabis, com música, comida… 

Cena do Diogo no cimo 

do armazém 

2ª narrativa Retrata o episódio em que o grupo se confronta com o delírio psicótico 
do Diogo em que ele ameaça voar do cimo de um armazém. Visão de 
baixo para cima com a aproximação do INEM. 

Cenário do exterior da 

escola 

3ª narrativa Ilustra o espaço de convívio exterior à escola, com um quiosque onde o 
Emanuel tenta comprar tabaco e algumas pessoas se juntam para fumar. 

Cena de sala de jogo 4ª narrativa Ilustra o espaço de café aonde o Patas se dirige ao fim do dia para 
descontrair e onde encontra o Xavier. Mesas de snooker, jogo de dardos, 
ambiente com fumo de tabaco… 

Cena do quarto do Patas 4ª narrativa Ilustra a realidade do quarto do Patas, realçando o interesse por motas, 
basquete e videojogos, retratando alguma desarrumação. 

Cena de sala de espera 

de espaço hospitalar  

5ª narrativa Ilustra o espaço aonde a Catarina se desloca com a Maria à procura do 
Gustavo, incluindo referência à violência doméstica e com a 
representação de agentes da autoridade. 

Cena de festa na escola 8ª narrativa Ilustra a festa organizada pelo grupo para o encerramento do projeto 
desenvolvido no âmbito da JUBA, diferenciando áreas de dança, bar, 
espaço de atividades radicais e convívio.  

Cena referente a 

desastres naturais 

9ª narrativa Ilustra a preocupação da Alice com as questões ecológicas, destacando 
os incêndios, a poluição e os crimes ambientais. 

 

Os cenários passaram por um processo progressivo de ajustamento à finalidade para a qual se 

destinavam, tendo sido solicitada a integração de elementos e a retirada de outros de acordo com a 

narrativa que viriam a ilustrar.  

Com a conclusão do processo de produção, iniciava-se uma nova fase na renovação do grafismo do 

Programa Eu e os Outros. 
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O Processo de Validação  

Para a concretização do processo de validação, a coordenação do Programa, recorreu a uma aplicação 

– Mentimeter - que proporcionava o escrutínio dos grupos alvo, sobre a adequação dos grafismos 

produzidos. Foi definido um guião, orientador do processo de auscultação do grupo, o qual foi ensaiado 

com os técnicos das equipas de prevenção ainda em dezembro de 2019. O procedimento previa a 

explicação do processo de votação e o funcionamento da aplicação, o qual implicava o recurso a 

smartphones em interatividade, um programa controlado pelo aplicador a partir do seu PC. As 

personagens foram apresentadas uma a uma, seguindo-se a votação individual por cada respondente. 

O guião previu a possibilidade de, em alguns casos em que a utilização de smartphones não fosse viável, 

os aplicadores recolhessem as respostas quer quantitativas quer qualitativas e as remetessem 

posteriormente à coordenação.  

 

Durante a sessão experimental, foram recolhidas 34 respostas dos técnicos de prevenção, os quais 

visionaram cada um dos 9 personagens avaliando-os com recurso a uma escala de 7 pontos, em que o 1 

corresponde a nada adequado e o 7 a completamente adequado. Foi solicitado que avaliassem os novos 

grafismos quanto ao grau do seu ajustamento à imagem original da personagem. Os gráficos que se 

seguem dão conta das respostas recebidas. 

 

Gráfico 1 – Validação das Personagens Principais – avaliação dos técnicos 

  

 

Analisando estes resultados, poder-se-á constatar que a avaliação é genericamente positiva, exceção 

feita ao novo grafismo da personagem Emanuel (Média de 3,3 em 7). O Grafismo da personagem João 

(Média de 4,9), revelou-se igualmente menos positivo do que as restantes que se situam todas acima 

do ponto 5,2 isto é, no primeiro Quartil da avaliação.  

Estes resultados foram transmitidos aos responsáveis pela revisão gráfica, proporcionando um novo 

ajustamento do grafismo do Emanuel e alguns ajustamentos ao grafismo do João. A validação das 

personagens junto aos jovens já foi feita tendo por base os grafismos revistos. 

Este processo deveria ter sido iniciado no início de 2020, contudo a evolução da situação pandémica 

levou ao adiamento do mesmo para o ultimo trimestre do ano. De modo a evitar que o hiato 

condicionasse a aplicação do guião traçado para o processo de validação, procedeu-se a um curto 

webinar que explorou a aplicação Mentimeter e relembrou os passos a adotar. 
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Personagens Principais 

 

O segundo nível de validação, junto aos jovens, tirou proveito dos contextos de intervenção distribuídos 

pelas várias regiões do país.  

Foi recolhida uma amostra de 351 respondentes ao questionário, oriundos de diferentes regiões do país 

conforme o Quadro 3 seguinte demonstra: 

Quadro 3 – Validação das personagens principais - Distribuição dos respondentes por Região 

 Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve SICAD 
(MDN/CMO/AÇORES) 

Respondentes 41 112 11 51 11 125 

 

A este grupo de respostas quantitativas acrescem ainda mais cinco turmas – 112 jovens - oriundas uma 

da região de Lisboa e Vale do Tejo e outra da Região Centro, as quais proporcionaram uma avaliação 

qualitativa sobre as personagens.  

Não foi possível reunir informação para caracterizar a amostra em termos de género e idade, sendo que, 

os respondentes se situam no intervalo etário entre os 12 e os 18 anos. 

Foram os seguintes os resultados obtidos: 

 

Alice 

A Alice é o elemento mais novo do grupo e o estilo que lhe foi atribuído é o de Street Style, isto é, alguém 

que, preocupando-se com a sua aparência, o faz de modo prático, diversificado e casual. A atitude que 

prevalece é de autenticidade. 

 

Gráfico 2 – Validação das personagens principais – resultados da avaliação da Alice 

 

 

 

Os respondentes consideraram, maioritariamente, que o novo grafismo da Alice correspondia de forma 

positiva (Média=5,3, Moda=7) ao modelo original, ajustando-se ao estilo que lhe era atribuído. Apenas 

11% avaliam negativamente a revisão gráfica desta personagem. A avaliação qualitativa considerou que 

de algum modo a Alice se aproximou um pouco do estilo beto. Em compensação o novo grafismo dá-lhe 

um ar mais novo que é sentido como mais adequado à personagem. O vestuário foi considerado muito 

adequado e atual. 
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Sabrina 

A Sabrina é das mais velhas do grupo e enquadra-se no estereótipo juvenil dos betinhos. O grafismo 

original sofreu muito com a alteração da moda, sendo nos últimos tempos, difícil para os jogadores, 

identificarem esta personagem com o seu estereótipo. Neste sentido, esta personagem foi das que mais 

justificou a necessidade de revisão gráfica efetuada. 

Gráfico 3 – Validação das personagens principais – resultados da avaliação da Sabrina 

 

 

 

 

Também para esta personagem, o ajustamento do grafismo é avaliado de forma positiva por 60% dos 

respondentes (Média=4,9; Moda=5), verificando-se que 20% dos respondentes avaliam negativamente 

a adaptação gráfica da personagem. A avaliação qualitativa reforça o que anteriormente foi dito, 

valorizando-se o toque afro do cabelo, uma boa adequação da roupa. Alguns participantes sugeriram 

que o salto alto poderia reforçar o lado beto, a inclusão de uma versão de vestido ou de saia, mas o 

sentimento predominante é de uma clara melhoria face à versão original. 

 

Martim 

O Martim foi a última personagem a ser criada e o grafismo anterior, pouco ou nada tinha a ver com o 

traço das personagens principais. Nesse sentido, esta era outra das personagens que mais justificava a 

necessidade da revisão gráfica efetuada. Em termos de estereótipo juvenil, o Martim é também um 

betinho, mas a sua inclusão na lista das personagens resultou da importância que o feedback recebido 

salientou, de incluir entre elas, uma, que representasse o grupo social das pessoas com deficiência / 

necessidades especiais.  

Gráfico 4 – Validação das personagens principais – resultados da avaliação do Martim 
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A apreciação da revisão gráfica desta personagem foi, naturalmente, das mais elevadas, atingindo um 

nível muito positivo para 76% dos respondentes, com apenas 10% dos respondentes a avaliar 

negativamente (Média=5,5; Moda=7). A avaliação qualitativa valoriza a melhor adequação da 

personagem à idade que lhe é atribuída, tendo sido notada a diferença entre as cadeiras de rodas de 

desporto por comparação com a utilizada no dia-a-dia. O grafismo transmite confiança e simpatia. 

 

Maria 

A Maria é a personagem mais sociável do grupo. Corresponde a um estereótipo juvenil de alguém que 

assume uma forma de ser ou de estar menos comum, vestindo-se de uma forma despreocupada com o 

que os outros pensam. A atitude e forma de estar perante a vida aproximam-se do que em tempos foi 

denominado de hippie ou freak. Dado o seu gosto por doces e comida em geral, e o desinteresse por 

atividades físicas, a Maria é uma jovem um pouco mais pesada que procura esconder-se em roupas mais 

largas. 

Gráfico 5 – Validação das personagens principais – resultados da avaliação da Maria 

 

 

 

 

A avaliação feita ao grafismo desta personagem situa-se no plano da adequação (Média 4,5), parecendo 

dividir os respondentes, uma vez que a moda se situa, simultaneamente, na nota máxima (7=excelente) 

e a nota imediatamente abaixo da média (3=Mau). A apreciação global positiva aproxima-se da maioria 

(49%), com a apreciação negativa a ser assumida por 34% dos respondentes. A avaliação qualitativa 

salienta uma evolução positiva do grafismo mas mostra-se dividida entre considerarem que a roupa 

poderia ser mais larga para estar mais de acordo com o original, e questionarem o aspeto mais gorducho 

da Maria, tendo em conta que apresentava um vestuário mais cuidado. O primeiro vestido não recebeu 

uma apreciação tão positiva quanto o primeiro facto que justifica a dispersão dos resultados. A inclusão 

de uma versão em fato de banho surpreendeu os participantes mas não provocou uma reação negativa. 

Consideram que a Maria perdeu um pouco o lado freak mas gostam mais dela assim. 

 

João 

O João é a personagem mais problemática do grupo, de um nível social mais baixo que os restantes. 

Corresponde ao estereótipo juvenil dos dread, que se traduz num estilo ou forma de estar que se associa 

ao desleixo ou ao descuidado, numa aparência que sugere uma atitude desafiante. 

 



9 
 

Gráfico 6 – Validação das personagens principais – resultados da avaliação do João 

 

 

 

 

A revisão gráfica desta personagem, à semelhança da anterior, situa-se num plano adequado, (Média, 

4,2), com 31% dos respondentes a assumirem uma avaliação negativa, e 44% a apreciarem 

positivamente, situando-se a Moda, no valor 4. A possível justificação destes resultados podem resultar 

da introdução de elementos adicionais neste novo grafismo – como o tabaco ou o álcool, bem como o 

interesse pelo basquete – que não estando integrados no grafismo original, possam proporcionar um 

sentimento de algum desfasamento entre a imagem original e a imagem renovada. A avaliação 

qualitativa começa por valorizar o outfit, que está de acordo com as facetas do João: o lado mais 

“arriscado” e o lado mais desportista. Alguns sugerem que as calças deveriam estar mais descaídas 

outros acham que o novo grafismo faz o João parecer um pouco mais gordo. É geral a opinião de que a 

evolução foi positiva com especial destaque para o pormenor do cap.  

 

Jamal 

O Jamal é de novo, uma das personagens mais velhas. Representa o estereótipo juvenil do surfista. Tem 

um estilo descontraído, que com o passar do tempo foi ficando desatualizado no padrão e nas cores, 

feedback recebido frequentemente dos participantes no programa. 

Gráfico 7 – Validação das personagens principais – resultados da avaliação do Jamal 

 

 

 

 

A avaliação gráfica desta personagem está entre as mais positivas (Média=5,4; Moda=7), com apenas 

13% dos respondentes a avaliarem negativamente a atualização do grafismo. A avaliação qualitativa vai 

no sentido de que o Jamal mantém o estilo anterior, embora achassem que a T-shirt branca estava mais 

de acordo com o estilo surfista. A viola dá-lhe um ar cool. 
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Emanuel 

O Emanuel é o irmão do Jamal e, por oposição, é das personagens mais novas do grupo. Corresponde 

ao estereótipo juvenil dos nerds, traduzido numa forma desajeitada de ser, pouco sociável, com 

interesses muito particulares, frequentemente associados à tecnologia e ao mundo digital. Em função 

de uma menor apetência à atividade física, este tipo de personagens tende a ser fisicamente um pouco 

mais forte. 

Gráfico 8 – Validação das personagens principais – resultados da avaliação do Emanuel 

 

 

 

 

À semelhança do João, a reformulação gráfica do Emanuel é das que reúne uma avaliação menos boa, 

com 29% dos respondentes a considerarem negativa a transformação dada ao grafismo, visão esta 

compensada pelos 45% que avaliam positivamente o grafismo produzido. É importante realçar que a 

Moda se situa no valor 4, que expressa a adequação mediana da nova apresentação do Emanuel. A 

avaliação qualitativa realça que o novo grafismo dá ao Emanuel um ar mais novo. Os equipamentos são 

considerados adequados bem como o estilo de roupa escolhido. Alguns acham que a mochila deveria 

ter sido mantida numa das versões. 

 

Daniel 

Tal como o Martim, o Daniel, não representa um estereótipo juvenil, mas antes o papel social do 
estrangeiro que questiona atitudes e formas de pensar banalizadas entre as pessoas de uma 
determinada realidade. Evocando raízes orientais de Macau, esta personagem assume uma função de 
contraste que nem sempre é sentida como positiva nos diversos enredos em que participa, confundida 
frequentemente com arrogância e convencimento.   

 

Gráfico 9 – Validação das personagens principais – resultados da avaliação do Daniel 
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A transformação gráfica desta personagem foi avaliada positivamente com a Média das classificações 
recebidas a situar-se no nível correspondente ao bom e com a Moda a situar-se no valor de excelente. 
65% dos respondentes apreciam positivamente a transformação dada à personagem, sendo apenas 18% 
os que não apreciam a mesma. A avaliação qualitativa releva a melhoria no cabelo e na roupa, valoriza 
a tatuagem e considera que, na nova versão, o Daniel parece mais convencido, menos humilde.  

 
 
 

Catarina 

Por fim, a Catarina, é uma personagem marcada por fortes convicções, algumas marcadas por uma carga 
negativa tão comum na cultura gótica. Está associada a gostos culturais melancólicos e depressivos, com 
forte enfoque na morte. Esta cultura desenvolve um tipo de imagem de androgenia, que no caso da 
Catarina é reforçado por uma descrença nas relações amorosas. 

 

Gráfico 10 – Validação das personagens principais – resultados da avaliação da Catarina 

 

 

 

 
A apreciação da transformação gráfica desta personagem é próxima àquela que o grupo fez da Sabrina, 

situando-a num plano positivo (Média=4,9; Moda=4).  A avaliação dada reúne a apreciação positiva de 

55% dos respondentes, por contraste com uma apreciação negativa dada por apenas 19% dos inquiridos. 

À semelhança da Maria, também a construção gráfica desta personagem assumiu uma versão em fato 

de banho, uma vez que a Catarina, contracena com a amiga na narrativa consagrada à Cannabis e às 

relações de amizade. A avaliação qualitativa sublinha que o cabelo preto reforçaria o estilo gótico e que 

o casaco comprido, ainda que cool, não está tão bem como as outras peças de vestuário escolhidas. 

Alguns dos participantes sugeriam a revisão do corte de cabelo, com o retirar da franja, ou a eventual 

integração de piercings. Em geral consideram que o novo grafismo está na continuidade do anterior. 

 

Em súmula, a avaliação da transformação gráfica é positiva em relação a qualquer das 9 personagens 

principais, com a taxa mais baixa de aprovação a situar-se na casa dos sessenta pontos percentuais de 

apreciações positivas no caso do João (64%) e da Maria (66%) e com o maior grau de apreciação a situar-

se na casa dos noventa pontos percentuais para o caso do Jamal (93%). A avaliação qualitativa é toda 

ela muito positiva realçando a melhoria de todos os personagens em relação às suas versões originais. 

 
Considera-se que este resultado é bastante satisfatório, face à tarefa difícil de reinventar uma 

personagem mantendo o traço da personagem original.   
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As Personagens Secundárias 

 

O procedimento de validação das personagens foi alargado igualmente às secundárias embora a 

amostra neste processo tenha sido bastante mais reduzida. Desta feita foram reunidas respostas de 145 

jovens distribuídas geograficamente da maneira descrita no quadro seguinte, aos quais se acrescem 

igualmente as cinco turmas – 112 jovens - que procederam a uma avaliação qualitativa das propostas 

gráficas das personagens secundárias. 

 
Quadro 7 – Validação das personagens secundárias - Distribuição dos respondentes por região 

 Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve SICAD 
(MDN/CMO/AÇORES) 

Respondentes 16 68    61 

 
 

Os resultados obtidos foram os seguintes: 
 

Gráfico 11 – Validação das personagens secundários – resultados da avaliação do Eric 

 

 

 

 

O Eric recebeu a avaliação positiva de 90% dos respondentes, e apenas 10% consideraram que o 

grafismo não se ajustava ao objetivo definido para a personagem, situando-se a Moda ao nível do Muito 

Bom. Do ponto de vista qualitativo, alguns jovens sugeriram que a personagem poderia ter algumas 

tatuagens alusivas ao surf. 

 

Já o Lucas foi a personagem menos bem avaliado pelos respondentes, sendo que 41% considerou que o 

grafismo não respeitava o guião que o descreve. 

Gráfico 12 – Validação das personagens secundários – resultados da avaliação do Lucas 
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Por contraponto 59% das respostas dadas, avaliam positivamente a proposta gráfica do Lucas, situando-

se a Moda no nível adequado. Qualitativamente, algumas críticas centram-se na ideia de que este Lucas 

não parece “um miúdo grande”, ou que “a barriguinha” não se nota muito ou ainda que ele não é assim 

tão bonito… Os traços do rosto não pareceram agradar a alguns dos participantes que acham que ele 

parece mais velho. 

Em relação ao grafismo do Diogo, primo do Lucas, a avaliação é um pouco mais positiva, reunindo a 

apreciação positiva de 60% dos respondentes, verificando-se uma grande dispersão dos resultados, isto 

é, a avaliação desta personagem dividiu as opiniões.  

Gráfico 13 – Validação das personagens secundários – resultados da avaliação do Diogo 

 

 

 

 

 

A avaliação qualitativa recebida para esta personagem centra-se no facto de ela corresponder 

adequadamente a partes da discrição, mas dividir os respondentes no que toca ao “ar estranho” ou ao 

“olhar fixo” que se confunde com tristeza. O aspeto global faz com que a personagem pareça bastante 

mais nova. 

Em contraste, a avaliação do Filipe, reúne, à semelhança do Eric, um enorme consenso, com mais de 

85% dos respondentes a aprovarem a adequação do grafismo ao guião fornecido. 

Gráfico 14 – Validação das personagens secundários – resultados da avaliação do Filipe 

 

 

 

O Filipe é percecionado como tranquilo, querido e protetor, humilde ou até mesmo pobre. O grafismo 

passa uma ideia de que o Filipe é pequeno ou fisicamente mais frágil. 

Por sua vez, o Quico é visto como traquina, brincalhão e destravado, mas fofinho. Algumas críticas foram 

feitas sobre o facto deste grafismo reforçar um estigma ou estereótipo em relação às populações 

desfavorecidas. 
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Gráfico 15 – Validação das personagens secundários – resultados da avaliação do Quico 

 

 

 

 
A avaliação sobre a adequação do grafismo ao texto descritivo é em tudo igual à que foi dada para o 

Filipe, recebendo a aprovação de 85% dos respondentes em contraste com os 15% que o consideraram 

menos adequado.  A Moda das respostas situa este grafismo num plano Muito Bom. 

 

Na avaliação dos restantes 4 grafismos, um erro na preparação do instrumento digital de recolha de 

dados, traduziu-se na utilização de uma escala diferente, de apenas 5 pontos, em que 1 corresponde a 

Muito Mau e o 5 corresponde a Muito Bom. Esta situação já só foi identificada após a concretização de 

algumas sessões, pelo que se procurou evitar a perda dos dados recolhidos. Procedeu-se à conversão 

dos dados com recurso a uma regra de três simples, pelo que os dados que serão fornecidos mantêm a 

coerência com os anteriores. 

Deste segundo grupo de grafismos, o primeiro representa um Técnico de Emergência Médica e é de 

todos os grafismos submetidos a apreciação, aquele que recolhe a maior aprovação dos respondentes 

com 97% de respostas positivas. 

Gráfico 16 – Validação das personagens secundários – resultados da avaliação do Técnico do INEM 

 

 

 

A Moda situa-se no nível mais elevado, havendo total consenso sobre a adequação do grafismo à 

descrição da personagem.  

Igual apreciação positiva recolheu o grafismo do Sr. Jorge, técnico de manutenção do local onde o Daniel 

cumpriu o seu serviço à Comunidade, definido no âmbito da sua apresentação à CDT, na narrativa 

consagrada à Lei e as Drogas. A avaliação qualitativa realçou o ar triste ou sério do Sr. Jorge, 

considerando que ele poderia estar melhor se tivesse um ar mais feliz. 
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Gráfico 17 – Validação das personagens secundários – resultados da avaliação do Sr. Jorge 

 

 

 

A Moda da avaliação deste grafismo situa-se num Bom plano, com 87% dos respondentes a 

considerarem-no adequado. Exatamente a mesma percentagem foi atribuída ao Adolescente no 

Balneário, ainda que neste segundo caso, a Moda se situe num plano ainda superior. A personagem foi 

considerada simpática e adequada ao objetivo. 

Gráfico 18 – Validação das personagens secundários – resultados da avaliação do adolescente no balneário 

 

 

 

Por fim, o último grafismo avaliado diz respeito à equipa de proximidade que desenvolve intervenções 
de redução de riscos em contexto de discoteca na narrativa 7. A sua apreciação foi igualmente positiva 
reunindo 79% de respostas de validação com predominância do nível correspondente ao Bom. A 
avaliação qualitativa revelou que esta apreciação foi prejudicada pelo desconhecimento da função de 
uma equipa deste tipo, centrando-se a análise simplesmente na estética das figuras. Alguns 
participantes acharam que eles tinham um ar menos saudável, tendo mesmo posto a hipótese de terem 
consumos de drogas. 
 

Gráfico 19 – Validação das personagens secundários – resultados da avaliação da Equipa de Rua 
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Em síntese, a avaliação da produção gráfica dos novos personagens secundários é claramente positiva 

em relação a qualquer um deles. A taxa mais baixa de aprovação situou-se na casa dos cinquenta pontos 

percentuais de apreciações positivas no caso do Lucas (59%). O maior grau de apreciação a situar-se na 

casa dos noventa pontos percentuais para o caso do Técnico do INEM (97%). Considera-se que este 

resultado é bastante satisfatório com apenas duas das personagens a receberem apreciações abaixo dos 

80% (Lucas e Diogo). 

Os cenários foram apreciados de forma genérica, não suscitando comentários que ponham em causa a 

sua adequação. Naturalmente foram feitas sugestões de pormenor que poderiam beneficiar este ou 

aquele enquadramento, mas no compito geral a avaliação é positiva. 

 
 

     
     

     
 
 
 
Finalizado o processo de renovação gráfica, e concretizadas as duas primeiras fases do processo de 

validação, deverá seguir-se a partir de 2021 a revisão de todas as narrativas integrando os novos 

elementos gráficos e adaptando a estética das mesmas a um estilo mais atual. Contudo para que tal 

aconteça, a última fase da validação do grafismo deverá ser concretizada através da submissão do 

presente relatório à direção do SICAD para aprovação na sua generalidade. 

Considera-se que o resultado obtido é muito positivo, ainda que o percurso para o mesmo nem sempre 

tenha sido tranquilo. O processo de validação foi limitado pela situação pandémica mas consideramos 

que a amostra reunida, o seu caráter misto entre elementos quantitativos e qualitativos proporcionam 

alguma consistência e coerência ao procedimento, reforçando a importância do grupo alvo na 

construção de um recurso que lhes é destinado, num pormenor técnico que vai ao encontro das 

recomendações de boas práticas na prevenção. 

 

 
 

 
  
 
 

 
 
 


