
Autores: Pissarra, P.; Marreiros, N.; Melo, R.; Lamas; J.; Ribeiro, V.

Endereços: patricia.pissarra@idt.min-saude.pt; nuno.marreiros@idt.min-saude.pt; 

raul.melo@idt.min-saude.pt; joana.lamas@idt.min-saude.pt; vera.ribeiro@idt.min-saude.pt. 

Objectivo Genérico: Promover a reflexão em grupo sobre temas do desenvolvimento ligados à adolescência, 

criando uma dinâmica de grupo geradora de crescimento pessoal e social. Os jogadores têm por objectivo de 

jogo conduzirem um grupo de personagens, através da narrativa interactiva, um conjunto de decisões 

partilhadas, na resolução de problemas do dia-a-dia. Procurando a Linha Vida - SOS Drogas (1414) colaborar, 

no sentido de dar resposta a dúvidas levantadas no projecto. Este projecto foi estruturado com base num 

conjunto integrado de modelos teóricos. (Modelo Compreensivo/Social; •Modelo Cognitivo/Informativo; •Modelo 

de Promoção da Saúde; •Modelo de Influência Social; •Modelo Construtivista; •Teoria do Jogo). É  proposto o 

desenvolvimento de tomadas de decisão pessoais e sociais; •Assertividade – conseguir dizer o que pensa e 

sente adequadamente; •Competências de comunicação – capacidade de interpretação, posicionamento e 

transmissão de ideias; •Gestão de conflitos – identificação dos problemas, procura de compromissos, (re) 

definição de estratégias de negociação; •Gestão de emoções – resistência à frustração, simpatia vs. empatia, 

ressonância afectiva.

Protocolo de avaliação do Projecto: A avaliação da implementação experimental do Projecto durante o ano lectivo 

de 2007/2008 foi considerada fundamental, pelo que se procedeu à construção de um Protocolo de Avaliação. 

Esta avaliação contemplará uma avaliação de processo e uma avaliação de resultados. A avaliação de resultados 

será efectuada através do instrumento ROPELOC, o qual vai permitir a avaliação de mudanças de atitudes e 

comportamentos pelo impacto da implementação deste projecto. Os resultados relativos a este projecto serão 

divulgados no presente ano de 2010, dados estes, referentes ao ano lectivo de 2008/9, sendo que 2007/8 foi um 

ano experimental para introdução do projecto bem como os procedimentos de avaliação.

Este projecto estabeleceu parcerias com algumas entidades durante o ano de 2009, tais como DGICT (ME), DGS 

(MS), PIEC (MTSS), CIG (MTSS), PSP/GNR - Programa de Proximidade Escola Segura (MAI) IPJ, Instituto de 

Cardiologia Preventiva (IPSS).

O Projecto, Eu e os Outros constitui-se como um instrumento promotor de processos de tomada de

decisão, confrontação no seio do grupo e exploração de informação, dirigido a grupos de jovens

entre os 10 e os 18 anos. Elaborado em 2007, tem por base 8 histórias em suporte electrónico, cada

uma delas abordando temas ligados ao desenvolvimento pessoal e social.

As histórias estão organizadas por parágrafos, no final dos quais os jogadores, assumindo o papel

do personagem principal, são confrontados com várias opções, das quais podem escolher apenas

uma. O processo de construção das histórias iniciou-se com a definição de grandes temas. História

1 - Tema: Crescer; Substâncias: É abordado o recurso aos anorexígenos para a perda de peso, bem

como o álcool como substância associada a um estatuto de gente crescida. História 2 - Tema: a

amizade; Substâncias: O haxixe. História 3 - Tema: A escola; Substâncias: O Tabaco. História 4 -

Tema: A Família; Substância: A heroína. História 5 - Tema: Os amores e paixões; Substâncias: O

álcool; História 6 - Tema: As drogas e a lei; Substâncias: Abordagem transversal das diferentes

substâncias psicoactivas.

O material de suporte ao Projecto Eu e os Outros, é um conjunto de 8 narrativas interactivas que se

desenvolvem em torno da vida de 8 personagens. Estas personagens – 4 rapazes e 4 raparigas –

foram desenvolvidos na sequência da consulta a um conjunto alargado de jovens da área de Lisboa.

Foram organizadas sessões de auscultação a turmas de jovens dos 2º e 3º ciclos do ensino básico

no sentido de adequar o grafismo do site ao gosto dos adolescentes.

Desta auscultação resultou o desejo de que o grupo integrasse figuras representativas de ambos os

sexos, de diferentes etnias, e representando diferentes culturas juvenis. O grupo daqui resultante

procurou integrar betos, surfistas, fashions, nerds, góticos, freaks e dreads. Reservou-se um

personagem que de algum modo pudesse representar o estrangeiro, alguém que sendo oriundo de

outro país permitisse trabalhar temas ligados ao confronto de culturas

Técnicos Instituições Aplicadores Jogadores

Viana do Castelo 2 8 27 337

Braga 5 7 71 1366

Porto Central 6 14 34 480

Porto Ocidental 3 8 9 301

Aveiro 2 10 56 1250

Viseu 2 31 110 1050

Guarda 2 2 5 60

Castelo Branco 3 4 12 193

Ribatejo 2 4 17 320

Oeste 2 5 10 60

UD Taipas 1 1 3 78

Lisboa Oriental 2 2 15 350

Lisboa Ocidental 6 7 17 195

Setúbal 3 7 11 138

Évora 4 27 90 1899

Portalegre 2 10 96 750

BAAL 2 5 19 315

Faro 2 7 18 297

João “Patas”

(Dread)

Maria “Sorriso”

(Freak)
Emanuel “Immãn”

(NERD)

Jamal “Ike”

(Surf)
Alice “Alie”

(Fashion)

Daniel “Botecas”

(Estrangeiro)

Catarina 

(Gótica)

Sabrina

(Beta)

Sumário Comparativo de 2007 a 2010

2008/09

18 CRIs

33 Profissionais do IDT

65    Instituições 

Mestres de Jogo – 262

178 professores

49 outros profissionais

45 estudantes univ

3.493 Jogadores

2007/08

13 CRIs

39  Instituições 

Mestres de Jogo – 90

20 professores

3 outros profissionais

67 estudantes univ

758 Jogadores

2009/10

18 CRIs

51 Profissionais do IDT

159    Instituições 

Mestres de Jogo – 621

8.992 Jogadores
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