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_
APRESENTAÇÃO

O Roteiro “TSH e Exploração 
Laboral: Estratégias de (In)for-
mação, Sensibilização e Combate 
em Contexto Associativo” é 
um recurso técnico pedagógico 
produzido no âmbito do pro-
jeto “(IN)FORMA-TE: Sobre o 
Tráfico de Seres Humanos e a 
Exploração Laboral”, implemen-
tado pela Oikos – Cooperação 
e Desenvolvimento (Delegação 
Norte) entre janeiro de 2017 
e dezembro de 2018 (projeto 
financiado pela Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género, 
através do Programa Operacional 
Inclusão Social e Emprego). 
Este projeto teve como propósito 
central reforçar o papel ativo da 
sociedade civil, em especial das/
os jovens, das entidades educati-
vas e das associações juvenis do 
Distrito de Braga na prevenção 
do Tráfico de Seres Humanos 
(TSH) e da exploração laboral.

O Roteiro é especialmente diri-
gido a organizações da sociedade 
civil que trabalham com jovens, 
nomeadamente associações juve-
nis (técnicas/os, monitoras/es, as-
sociadas/os, dirigentes, entre ou-
tras/os) e pretende constituir-se 
como um recurso pioneiro para a 
mobilização do tecido associativo 
juvenil contra o fenómeno do 
TSH e exploração laboral. 
Serão apresentadas e descritas 4 
propostas de trabalho ao nível 
da informação, sensibilização e 
prevenção do TSH e exploração 
laboral, sob a forma de Oficinas 
de Expressão Artística:
1    Oficina de Artes gráficas;
2   Oficina de Arte urbana;
3   Oficina vídeo e multimédia;
4  Oficina de Expressão dramática.

Estas Oficinas são atividades pas-
síveis de serem aplicadas em con-
texto associativo juvenil, tendo as 
propostas agora apresentadas já 
sido experimentadas com sucesso 

no projeto (In)forma-te.
Neste sentido, o Roteiro “TSH e 
Exploração Laboral: Estratégias 
de (In)formação, Sensibilização 
e Combate em Contexto 
Associativo”, propõe-se a:

--   Difundir informação sobre o 
fenómeno do TSH e exploração 
laboral;
--   Partilhar boas práticas dirigi-
das a organizações que trabalham 
com jovens /associações juvenis 
no âmbito da prevenção do TSH; 
--   Mobilizar múltiplas organi-
zações /associações juvenis para 
o desenvolvimento de iniciativas 
de prevenção do TSH e explora-
ção laboral através da replicação, 
adaptação e realização das ativi-
dades sugeridas;
--   Reforçar a capacidade de 
intervenção social de diversas 
organizações/ associações juvenis 
ao nível da prevenção do TSH e 
exploração laboral.



_
6

_
7ROTEIRO TSH OIKOS 00.     ÍNDICE

00
ÍNDICE

01  pág. 8

ENQUADRAMENTO

02  pág. 11

INTERVENÇÃO  
EM CONTEXTO  
ASSOCIATIVO  
JUVENIL

03  pág. 13

OFICINAS DE 
EXPRESSÃO 
ARTÍSTICA 

03.1  pág. 14

OFICINAS DE 
ARTES GRÁFICAS

03.2  pág. 25
 
OFICINA DE ARTE URBANA

03.3  pág. 33
 
OFICINA VÍDEO E 
MULTIMÉDIA

03.4  pág. 40

OFICINA DE EXPRESSÃO 
DRAMÁTICA



_
901.     ENQUADRAMENTO

_
8 ROTEIRO TSH OIKOS

A OIKOS E O TSH
A OIKOS – Cooperação e Desenvolvimento, fundada em Portugal 
em 1988, é uma associação sem fins lucrativos, reconhecida in-
ternacionalmente como Organização Não Governamental para o 
Desenvolvimento (ONGD) e detentora do estatuto de Pessoa Coletiva 
de Utilidade Pública, atribuído pelo governo português. É constituída 
por cidadãs/ãos solidárias/os, com uma consciência clara do papel 
da cidadania global para a promoção da equidade na erradicação da 
pobreza extrema e na redução das assimetrias que caracterizam a 
realidade mundial, estruturando articuladamente a sua atividade nas 
seguintes áreas: emergência/ação humanitária, desenvolvimento/vida 
sustentável e mobilização/cidadania global.

Em Portugal, a OIKOS promove projetos e programas de Educação 
para a Cidadania Global (ECG), entendida como um processo de 
consciencialização da opinião pública, que contribui para a criação de 
uma cultura de responsabilidade e conduz a um empenhamento social, 
ajudando a superar as assimetrias que são simultaneamente causa e 
efeito do subdesenvolvimento e da pobreza. 
Este trabalho tem sido especialmente dirigido à comunidade educa-
tiva (ensino básico e secundário), ao mundo associativo (associações, 
cooperativas e grupos de jovens) e ao tecido empresarial, assumindo 
diversas modalidades, designadamente: sensibilização (alertar para 
situações-problema), mobilização (fomentar soluções e instigar a mu-
dança), formação (dotar de competências para intervir) e produção de 
materiais técnico-pedagógicos (construir recursos informativos).

O fenómeno do Tráfico de Seres Humanos não constitui uma novida-
de, mas o seu crescimento e a diversificação das modalidades em que 
se manifesta (a exploração sexual, a exploração laboral, o tráfico de 
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órgãos, a mendicidade, as adoções ilegais, a servidão doméstica, etc.) 
têm fomentado esforços concertados de reflexão e intervenção integra-
da ao nível internacional e nacional visando a sua erradicação.

O crime de Tráfico de Seres Humanos constitui um grave atentado à 
dignidade e à auto-determinação humana. Pela sua natureza oculta, 
sigilosa e clandestina este fenómeno invisibiliza forçadamente a situa-
ção das suas vítimas, razão pela qual uma das estratégias de combate a 
este fenómeno passa por ações de sensibilização assentes na defesa dos 
direitos humanos e de cidadania.
De acordo com as informações do Observatório do Tráfico de Seres 
Humanos (OTSH), Portugal não escapa aos fluxos globais que ca-
racterizam este fenómeno, razão pela qual a intervenção da Oikos se 
fundamenta na premissa dos atuais riscos de maior incidência de casos 
como país de origem de TSH e na permanência de fatores de vulnera-
bilidade associados, sobretudo, ao tráfico laboral, que assolam o distri-
to de Braga e, em particular, a sua população jovem. É o caso dos altos 
níveis de desemprego e emigração ou do carácter industrializado da 
região (com procura de mão de obra desqualificada e disponível para 
situações laborais temporárias e/ou precárias) que, associados à índole 
oculta do fenómeno, justificam a necessidade de aumentar o nível de 
conhecimento sobre a temática, bem como de reforçar a capacidade de 
grupos específicos (nomeadamente organizações da sociedade civil) 
apoiarem a prevenção de situações desta natureza. 

Consciente da importância desta problemática, a OIKOS tem desen-
volvido uma intervenção que visa a sensibilização, a (in)formação 
e a mobilização social em torno dos fenómenos do Tráfico de Seres 
Humanos e da exploração laboral. 
Através dos projetos (Es)Forçadas e (Des)Iguais, Mãos (Re)Forçadas 
e, mais recentemente, (IN)FORMA-TE: Sobre o Tráfico de Seres 
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Humanos e a Exploração Laboral, pretendeu-se alertar a população 
para as violações de direitos essenciais que assumem a forma de tráfico 
de pessoas, discriminação e exploração laboral, no seio de grupos 
migrantes e junto das comunidades mais vulneráveis na região Norte 
do país. Através de uma metodologia descentralizada, assente na capa-
cidade de alcance e multiplicação de estruturas de base da sociedade 
civil, estes projetos propuseram-se, entre outros objetivos, a fomentar o 
nível de conhecimento geral sobre estes fenómenos e favorecer a mobi-
lização e ativismo local em torno da causa da prevenção e combate ao 
tráfico de pessoas, discriminação e exploração laboral.

02

INTERVENÇÃO 
EM CONTEXTO 
ASSOCIATIVO 
JUVENIL

FINALIDADE E PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS

Numa lógica eminentemente preventiva, em contexto associativo 
juvenil, a OIKOS pretende alertar para o crime de Tráfico de Seres 
Humanos de modo a, por um lado, evitar que a população juvenil 
possa ser vítima de aliciamento e envolvimento em fenómenos dessa 
natureza e, por outro, seja ela própria capaz de implementar iniciati-
vas de sensibilização e informação dirigidas à sociedade em geral que 
contribuam para a prevenção deste fenómeno. 
Através de um trabalho contínuo de (in) formação, militância e ativis-
mo junto das/os jovens cria-se também um ambiente social cada vez 
mais hostil à proliferação do tráfico humano, reforçando-se a eficiência 
e a eficácia das estratégias de combate ao fenómeno oriundas da socie-
dade civil.

A abordagem metodológica que orienta as propostas de trabalho que 
agora se apresentam inspira-se, em larga medida, na aprendizagem 
acumulada pela OIKOS no desenvolvimento de projetos e programas 
orientados para a formação, no âmbito da Educação para a Cidadania 
Global (ECG). 
O recurso a metodologias ativas/participativas, que envolvem de forma 
muito particular as/os jovens, além de garantir às/aos participantes 
uma aprendizagem mais eficaz dos conteúdos, seguramente desperta 
nelas/es maior interesse em compreender outras realidades, sensibili-
zando-as/os para a cooperação e solidariedade. Aliás, as metodologias 
participativas, como é o caso das Oficinas de Expressão Artística que 
aqui se apresentam, revelam-se um precioso instrumento de transmis-
são de valores ligados ao tema Direitos Humanos.
Assim, a metodologia a utilizar, privilegiando métodos ativos, procura 
potenciar em contexto associativo competências pessoais, sociais e 
artísticas das/os participantes. 
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A dinamização das atividades deve prever a existência de momentos de 
discussão livre, valorizando experiências e os respetivos “modelos de 
atuação” individuais. Será desta forma possível a construção e o desen-
volvimento conjunto de aprendizagens e competências. A abordagem 
que aqui é proposta está centrada na utilização de métodos interroga-
tivos e ativos, sendo também valorizados princípios como: a contex-
tualização e a aproximação à situação social das/os participantes, bem 
como a abertura ao Outro, às suas experiências e ideias específicas. 

A integração da problemática Tráfico de Seres Humanos e exploração 
laboral nas atividades grupais das/os jovens permitirá, em suma:
--   Reforçar um conjunto de posturas, valores, e informações que 
possam favorecer a sua auto-preservação; 
--   Fomentar o desenvolvimento da consciência crítica que funda-
menta a tomada de atitudes, a autonomia e a responsabilidade no rela-
cionamento com o Outro e com o mundo, contribuindo para a gestão 
de novos desafios, tais como o exercício da cidadania;
--   Mobilizar as/os jovens para o desenvolvimento de iniciativas 
de natureza cívica e pública de defesa comprometida dos Direitos 
Humanos.

03

OFICINAS DE 
EXPRESSÃO 
ARTÍSTICA

O processo de (in)formação e sensibilização no domínio do Tráfico de 
Seres Humanos e da exploração laboral deve ser encarado de modo 
contínuo e co-construído. Assim, as diferentes propostas de trabalho 
que a seguir se apresentam funcionam apenas como modelos de boas 
práticas que outras organizações /associações juvenis podem tomar 
como exemplo, replicando, dando continuidade ou reinventando cada 
uma destas propostas. Neste sentido, cada entidade/associação/dina-
mizador/a poderá adaptar os conteúdos à sua realidade concreta de 
intervenção. 

As 4 Oficinas de Expressão Artística a seguir apresentadas foram ati-
vidades dinamizadas no âmbito do projeto “(IN)FORMA-TE: Sobre o 
Tráfico de Seres Humanos e a Exploração Laboral”, tendo sido realiza-
das em parceria com quatro organizações da sociedade civil, mobiliza-
das pela Oikos para a realização de atividades e conceção de produtos 
relacionados com a temática.

Constituíram objetivos gerais das Oficinas de Expressão artística:
--   Mobilizar as/os jovens em torno da temática do Tráfico de Seres 
Humanos e exploração laboral, reforçando a sua capacidade de intervir 
ao nível da prevenção do fenómeno;
--   Desenvolver uma prática reflexiva sobre a temática do tráfico 
humano e exploração laboral, com base em discriminações múltiplas;  
--   Promover aprendizagens significativas do conhecimento de si, 
do outro e do mundo através das artes expressivas.

De forma a introduzir o tema a todas/os as/os intervenientes nesta 
iniciativa (dirigentes associativos, técnicas/os, monitoras/es e jovens 
participantes), em momento anterior à dinamização das Oficinas de 
Expressão Artística foram realizados workshops em cada uma das 
instituições envolvidas. 
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Estes Workshops tiveram como objetivo promover o acesso a infor-
mação sobre a problemática do tráfico, discriminação e exploração 
laboral, dotando as/os participantes de conhecimentos e competên-
cias básicos para: identificar situações de Tráfico de Seres Humanos; 
conhecer os mecanismos de denúncia das situações de Tráfico de Seres 
Humanos; e ainda ter um papel ativo enquanto agentes de prevenção e 
combate ao Tráfico de Seres Humanos. 

03.1

OFICINAS 
DE ARTES 
GRÁFICAS

3.1.1. DATA DE INÍCIO E FIM DA OFICINA 

De 26.03.2018 a 05.04.2018

3.1.2. DURAÇÃO

30h

3.1.3. ENTIDADE PARCEIRA

A Oficina de Artes Gráficas foi implementada a partir de uma parceria 
estabelecida com a COOPfafe – Cooperativa de Solidariedade Social 
de Fafe, CRL.
A COOPfafe é uma instituição particular de solidariedade social, sob a 
forma de Cooperativa, sem fins lucrativos.

A Cooperativa assume uma forma multissectorial, englobando os 
ramos da cultura e da solidariedade social. 
Tem como objetivos: 

A.   Promover o acesso à educação, formação e integração profissional 
de grupos socialmente desfavorecidos;

B.   Organizar e prestar serviços que contribuam para a formação mo-
ral, cultural e social das/os seus/suas cooperadoras/es e do público em 
geral;

C.   Criar e gerir estruturas de solidariedade social que visem o bem-
-estar das/os seus/suas cooperadoras/es e do público em geral, prestan-
do apoio a grupos vulneráveis (crianças, jovens e idosas/os /famílias e 
comunidades socialmente desfavorecidas) com vista à melhoria da sua 
qualidade de vida. 

A COOPfafe é entidade promotora do Banco Alimentar em Fafe, 
estando responsável por distribuir mensalmente cabazes de géneros 
alimentares a famílias carenciadas em Fafe. 
Integra cinco respostas sociais: Creche, Centro de Dia, Serviço de 
Apoio Domiciliário, Loja Social e ATL.

3.1.4. MONITOR(A) – BREVE APRESENTAÇÃO CURRICULAR

JORGE PORTELA ARAÚJO, 31 anos, mestre em Arquitetura pela 
Universidade do Minho e Fotógrafo Autodidata.
Tinha 5 anos e sonhava construir uma casa na árvore. Levou algum 
tempo a concluir o projeto. Pelo meio construiu barcos de papel e fogue-
tões de faz-de-conta. Em boa verdade, não chegou a construir a sua casa, 
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pois não havia árvore suficientemente grande que aguentasse com tantas 
divisões. Decidiu pois então que astronauta queria ser e assim arranjar 
espaço na lua para ver a sua casa nascer. Quando aos 18 anos chegou, 
descobriu que afinal astronauta não era a profissão que devia ter. Achou 
por bem ser arquiteto para um dia a sua casa poder conceber. Resolveu 
não a construir na lua, por motivos ecológicos, achou por bem então 
construí-la, lá no seu pequeno torrão. De espírito aventureiro e de mente 
fórmula 1 não se deixa intimidar por qualquer bloqueio: vai de régua 
e esquadro a compasso e salta sem medo por qualquer espaço. Embora 
filho único, o seu desejo era fazer parte de uma equipa de basquetebol: de 
feitio amistoso e com coração de leão seria sem dúvida o seu capitão. De 
máquina fotográfica em punho e moleskine na mão, vai registando tudo 
em que os seus olhos tropeçam.

3.1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

--   Discutir formas de abordar artisticamente o tema Tráfico de Seres Humanos; 
--   Conhecer os processos utilizados em alguns projetos artísticos 
sobre tráfico humano e os produtos deles resultantes; 
--   Aplicar conhecimentos técnicos nas áreas das artes visuais e em 
particular da fotografia;
--   Conhecer diferentes modos de expor e ver trabalhos artísticos 
em espaços expositivos;
--   Participar na conceção e apresentação de um produto artístico 
alusivo ao tráfico humano e exploração laboral.

3.1.6. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Tendo em vista a conceção e apresentação de um produto gráfico alusi-
vo ao Tráfico de Seres Humanos e exploração laboral, foram objeto de 
um trabalho transversal as seguintes dimensões:

A. Composição: regras básicas de fotografia;
B. Velocidade do obturador e seus efeitos;
C. Abertura e números f e seus efeitos;
D. ISO e seus efeitos;
E. Luz: dura, suave e plast;
F. Desenvolvimento de um pensamento crítico sobre os motivos foto-
gráficos temáticos;
G. Prática de fotografia.

3.1.7. ATIVIDADES REALIZADAS

I.   Primeiro contacto com a fotografia: composição; prática fotográfica.
--   Abordagem às regras básicas da composição fotográfica com 
base em exemplos de trabalhos de fotógrafos mundialmente conheci-
dos. Exploração da cultura fotográfica.

II.   Exposição: velocidade do obturador e os seus efeitos. Prática fotográfica.
--   Primeira abordagem técnica à exposição. Como usar a velocida-
de do obturador em detrimento da criação fotográfica.

III.   Exposição: abertura e seus efeitos. Prática fotográfica.
--   Segunda abordagem técnica à exposição. Como os efeitos criados 
pelo valor da abertura transmitem sensações diferentes ao/à observador/a.

IV.   Exposição: ISO e os seus efeitos. Apresentação do tema. Prática 
fotográfica.
--   Terceira abordagem técnica à exposição. Utilizar a sensibilidade 
do sensor na criação da fotografia;
--   Apresentação do tema/conceito: consciencialização e aplicação à 
prática da fotografia.
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V. Luz: direta e indireta. Prática fotográfica dentro do tema desenvolvido.
--   Perceção dos tipos de luz com que se pode fotografar, direta e 
indireta, suave e dura, natural e artificial;
--   Prática da relação entre fotografia e o tema, formas de representa-
ção do motivo e a relação com o/a observador/a.

VI. Prática fotográfica dentro do tema desenvolvido:
--   Desenvolvimento da relação da fotografia com o/a observa-
dor/a, transmissão de emoções;
--   Discussão crítica das fotografias desenvolvidas pelas/os 
participantes.
--   Retomada da prática fotográfica.

As atividades que compõem a Oficina de Artes Gráficas foram realizadas 
ao longo de várias sessões, composta cada uma por duas componentes: 
componente teórica (introdução de conteúdos técnicos e explicação das 
tarefas a realizar) e componente prática (exercícios de prática fotográ-
fica/criação do produto final da oficina). Pretendeu-se que a partir da 
componente prática fossem consolidados os conteúdos/aprendizagens 
introduzidos na componente teórica, incentivando cada participante, 
com base em referências dadas na Oficina, a explorar as técnicas fotográ-
ficas aprendidas, bem como novos conceitos e o pensamento abstrato. 
As ideias e criações de cada participante foram defendidas e argumen-
tadas procurando-se que cada fotografia constituinte da Exposição 
tivesse uma base sustentada pelo pensamento que o/a respetivo autor/a 
pretendia transmitir. 
As fotografias obtidas foram comparadas com outras de referência, 
tendo as/os participantes sido incitados/as a explorar o “espaço” de 
melhoria dos resultados.

3.1.8. PRODUTO FINAL / APRESENTAÇÃO PÚBLICA 

A Oficina de Artes Gráficas permitiu a produção de uma Exposição 
itinerante composta por 23 fotografias alusivas ao tema “Tráfico de Seres 
Humanos”: fotografia urbana, fotografia em formato paisagem e retrato. 
As fotografias são da autoria das/os jovens intervenientes na Oficina e 
procuram transmitir o seu pensamento crítico sobre a problemática, de 
forma criativa e conceptual. 
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Com o objetivo de apresentar as fotografias produzidas ao público em 
geral, durante o período de implementação do projeto (IN)FORMA-
TE: Sobre o Tráfico de Seres Humanos e a Exploração Laboral e 
até à data de produção do presente Roteiro, foram realizadas duas 
Exposições fotográficas:
 
--   De 17 a 24 de outubro de 2018 (Semana Municipal da 
Igualdade) – Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva (Braga) – Exposição 
visitada por cerca de 2141 pessoas;
--   De 2 a 28 de novembro de 2018 – Casa do Professor (Braga) – 
Exposição visitada por cerca de 1570 pessoas.

A Exposição fotográfica teve como finalidade sensibilizar e alertar a 
comunidade local para a problemática do Tráfico de Seres Humanos e 
exploração laboral, contribuindo para a prevenção deste fenómeno. 

3.1.9. PARTICIPANTES

Participaram na Oficina de Artes Gráficas 16 jovens, com idades 
compreendidas entre os 11 e os 16 anos, pertencentes ao Centro de 
Atividades de Tempos Livres (ATL) da COOPfafe, a frequentarem o 2º 
ciclo e 3º ciclo do ensino básico:
Alexandre Manuel Martins Machado
Ana Beatriz Araújo Mendes
Ana Beatriz Leite Castro
Carolina Miranda Salgado
Carolina Silva Nobre
Diogo Rafael Cunha Ribeiro
Inês Alexandra Martins Cunha

João André Barroso Ribeiro
Lara Beatriz Teixeira Novais
Lara Marlene Cunha Fontes
Lisandra Ladeira Henriques Filipe
Luís Filipe Oliveira Teixeira
Pedro Miguel Damasceno Martins
Rui Dinis Martins Pereira
Sérgio Micael Cunha Ribeiro Tomé Lopes Couto

3.1.10. OPINIÃO DAS/OS INTERVENIENTES

JORGE ARAÚJO, Monitor da Oficina
Ao longo da oficina os participantes foram atingindo os objetivos propos-
tos: desde o pensamento crítico aos conhecimentos técnicos necessários 
para o desenvolvimento de uma fotografia. Os motivos retratados pelas/
os participantes passaram de um simples “apontar e disparar” para um 
maior apego pelo conceito. Tornaram-se mais críticas/os pela fotografia e 
mais sensibilizadas/os pelo tema.

03.2

OFICINA 
DE ARTE URBANA

3.2.1. DATA DE INÍCIO E FIM DA OFICINA

De 17.04.2018 a 17.06.2018

3.2.2. DURAÇÃO

30h
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3.2.3. ENTIDADE PARCEIRA

A Casa do Povo de Fermentões (CPF) é uma pessoa coletiva de uti-
lidade pública de base associativa que se localiza na Freguesia de 
Fermentões, Guimarães. Foi criada em 1977 a partir da vontade de 
alguns cidadãos comuns que desejavam promover o desenvolvimento 
local da freguesia, tendo por base toda uma história de atividades ante-
riormente desenvolvidas pelo Grupo de Teatro Gil Vicente, pelo Centro 
Católico de Cultura e pelo Centro Cultural e Recreativo de Fermentões.
A Casa do Povo de Fermentões foi reconhecida como Instituição 
Particular de Solidariedade Social (IPSS) em 2001, com os seguintes 
objetivos gerais:
--   Promover o desenvolvimento económico-social e o bem-estar da 
comunidade local;
--   Contribuir para o bem-estar das Famílias; 
--   Ocupar os tempos livres das/os jovens, evitando potenciais situa-
ções de risco;
--   Apoiar a terceira idade;
--   Promover a intergeracionalidade;
--   Promover atividades nas áreas: social, cultural, moral, profissional e 
valorização física.
A atividade da Casa do Povo de Fermentões desenvolve-se por dife-
rentes áreas de intervenção, nomeadamente: área social, área cultural e 
área desportiva.
Nestas áreas desenvolvem-se diferentes serviços: “Academia Crescer 
Agindo” de onde fazem parte as valências de Creche, Pré-Escolar 
e CATL; “Academia Viver Agindo” com as valências de Centro de 

Dia, Centro de Convívio e SAD; GAAS – Gabinete de Atendimento 
e Acompanhamento Social que acompanha beneficiários de RSI e 
de ação social; CCR Fermentões (Centro Cultural e Recreativo de 
Fermentões) que engloba as valências cultural e desportiva, de onde se 
destaca o Rancho Folclórico, o Museu da Agricultura, o café O Largo e 
a competição/formação de Andebol.

3.2.4. MONITOR(A) – BREVE APRESENTAÇÃO CURRICULAR

INÊS PINTO VIEIRA DA COSTA, licenciada em Design de Produto pela 
Universidade do Minho.
Considera que durante a sua formação ganhou maturidade e experiên-
cia para a criação de produtos, tendo sempre em atenção o utilizador.
No último ano de licenciatura realizou um estágio profissional na área 
de embalagens, sendo esta a área que mais aprecia.

GASPAR COSTA, licenciado em Design de Produto pela Universidade do 
Minho.
Desde muito cedo que tem interesse na área do design, nomeadamente 
em edição de vídeo e desenho, tanto manual como digital. 
Fora do tempo curricular, é árbitro de futebol e editor de vídeos no 
Youtube. Tem exercido também as funções de monitor de atividades 
desportivas com público juvenil na DiverLanhoso. 
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3.2.5. OJETIVOS ESPECÍFICOS

--   Discutir formas de abordar artisticamente o tema Tráfico de Seres 
Humanos; 
--   Conhecer os processos utilizados em alguns projetos artísticos 
sobre tráfico humano e os produtos deles resultantes; --   Aplicar conhecimentos técnicos na área da arte urbana;
--   Conhecer diferentes modos de expor e ver trabalhos artísticos 
em espaços expositivos;
--   Participar na conceção e apresentação de um produto artístico 
alusivo ao tráfico humano e exploração laboral.

3.2.6. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Tendo em vista a conceção e apresentação de um mural alusivo ao 
Tráfico de Seres Humanos e exploração laboral, foram objeto de um 
trabalho transversal as seguintes dimensões:

A.  Apresentação e exploração do tema “Arte urbana e tráfico humano”; 

B.  Elaboração de propostas de desenhos /esboços e tomada de decisão 
relativamente ao aspeto do mural;

C.  Cálculo das dimensões do mural / limpeza da superfície;

D.  Conceção do mural - Pintura do fundo;

E .  Conceção do mural - Elaboração e corte de moldes / Pintura dos desenhos;

F.  Conceção do mural - Acabamento da pintura.

3.2.7. ATIVIDADES REALIZADAS 

I. Apresentação do tema “Tráfico de Seres Humanos e exploração laboral”:
--   Discussão das ideias e imagens das/os participantes associadas à 
problemática;
--   Debate acerca de como representar o fenómeno através do 
desenho.

II.  Exploração das técnicas subjacentes à “arte urbana”:
--   Arte Urbana e intervenção social – refletir criticamente sobre 
práticas artísticas / o/a artista enquanto educador/a e facilitador/a da 
mudança;
--   Discussão acerca das metodologias artísticas a aplicar para reali-
zação do mural.

III. Esboços:
--   Elaboração de esboços sobre o tema;
--   Dinâmica de grupo – discussão acerca das mensagens implíci-
tas em cada esboço e tomada de decisão conjunta sobre a ideia mais 
adequada;
--   Trabalho em equipa - criação de “Slogan”;
--   Reflexão, discussão e tomada de decisão em relação às cores a 
aplicar na pintura do mural / significados atribuídos a cada cor.

IV.  Conceção do mural (componente prática):
--   Pintura do fundo do mural;
--   Desenho de letras e mãos para elaboração do stencil;
--   Pintura de slogan e desenho;
--   Acabamentos.
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3.2.8. PRODUTO FINAL

A Oficina de Arte Urbana culminou com a pintura de um mural alu-
sivo ao tema “Tráfico de Seres Humanos e exploração laboral” numa 
das paredes da Entidade parceira (Casa do Povo de Fermentões), cria-
ção das/os jovens participantes nesta atividade.
No mural foi desenhado um conjunto de braços e mãos pintadas em 
3 “cores terra”, como analogia aos diferentes tons de pele da popula-
ção mundial. Através destas pinturas, as/os intervenientes na Oficina 
pretenderam passar uma mensagem de apelo, desespero e pedido de 
ajuda de pessoas vítimas de tráfico. Na parte superior do desenho foi 
escrita a frase “Nós não somos mercadoria”.

Este mural é visível através do espaço público e mantém-se observável 
desde o final da Oficina de Arte Urbana.
Pretende-se com este produto sensibilizar e alertar a comunidade 
local para a problemática do Tráfico de Seres Humanos e exploração 
laboral, contribuindo para a prevenção deste fenómeno.
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3.2.9. PARTICIPANTES

Participaram na Oficina de Arte Urbana 11 jovens, com idades 
compreendidas entre os 15 e os 16 anos, pertencentes ao Centro de 
Atividades de Tempos Livres (ATL) da Casa do Povo de Fermentões 
(Guimarães), a frequentarem o 3º ciclo do ensino secundário:
Filipe Castro de Macedo
João Pedro Gôja Faria
Raquel Fernandes Bessa de Oliveira
José Pedro da Silva Fernandes
Carlos Manuel Novais Silva
Bruno Lemos
Rodrigo Castro
Pedro Antunes Castro
Henrique Vieira
Gabriela Marques Castro
José Pedro da Silva Pereira

3.2.10. OPINIÃO DAS/OS INTERVENIENTES

INÊS COSTA E GASPAR COSTA, Monitores da Oficina
Foi uma experiência positiva e ficamos felizes com o resultado final - 
ficou como imaginámos! Deu-nos uma maior perceção e conhecimento 
acerca da problemática.
Temos noção que a Casa do Povo de Fermentões ficou bastante satis-
feita com o resultado, tendo concluído que o espaço ficou enriquecido e 
dinamizado. 
As/Os jovens participantes na Oficina mostraram muito interesse e 
entusiamo. 

03.3

OFICINA VÍDEO
E MULTIMÉDIA 

3.3.1. DATA DE INÍCIO E FIM DA OFICINA

De 14.05.2018 a 08.06.2018 

3.3.2. DURAÇÃO

30h

3.3.3. ENTIDADE PARCEIRA 

A Oficina Vídeo e multimédia foi implementada a partir de uma parce-
ria estabelecida com a Escola Profissional de Braga (EPB).
A EPB nasceu a 29 de setembro de 1989 e tem sido reconhecida, ao 
longo da sua já longa existência, como uma instituição de referência 
na formação profissional e tecnológica, procurando dar respostas às 
necessidades sociais, culturais e económicas da região. É uma Escola 
com um projeto específico, com uma prática de modernidade e servida 
por um corpo docente conhecedor do contexto socioeconómico que 
se afirma no terreno da profissionalidade. Está, desde a sua génese, 
profundamente marcada pelo imperativo da elevação da qualificação 
profissional como resposta às necessidades de desenvolvimento social e 
económico. Mais: como resposta à elevação da dignidade da pessoa de 
cada aluna/o, em fase de desenvolvimento, capaz de se tornar social-
mente integrada/o e eticamente responsável.
Com cerca de 600 alunas/os, a EPB é uma escola com uma cultura 
de proximidade, exigência e rigor, assente num forte dinamismo e 
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ambiente familiar, em resultado do envolvimento de todos as/os cola-
boradoras/es, docentes e não docentes, que conferem grande credibili-
dade e qualidade pedagógica e institucional.

3.3.4. MONITOR – BREVE APRESENTAÇÃO CURRICULAR

FILIPE LOPES, natural de Braga, inicia a sua formação com o curso de 
multimédia na Escola Profissional de Braga. Posteriormente frequen-
tou o curso de fotografia na Escola Artística em Vila Nova de Cerveira, 
completando a sua formação com o curso de multimédia na Escola 
Artística e profissional Árvore no Porto.
A sua atividade profissional esteve sempre relacionada com o design, 
fotografia e vídeo, refletindo-se em variados trabalhos de publicidade 
(tanto de produtos como de serviços), assim como projetos indivi-
duais que começou a tornar públicos através da criação do blog Play 
Bleu. Este foi o meio que encontrou para partilhar, publicitar, conhecer 
pessoas e Instituições com as quais se identificava e desta forma criar 
parcerias de trabalhos, projetos e ideias.
 Da sua carreira profissional, destacam-se os seguintes projetos:
--   Projetos desenvolvidos em parceria com a Escola Arte Total, que lhe 
proporcionaram a oportunidade de trabalhar no âmbito das Guelras com os 
alunos da mesma e vários coreógrafos de referência nacional e internacional;
--   Projeto apresentado em Paris em conjunto com o coreó-
grafo/bailarino Paulo Henrique, a convite da Fundação Calouste 
Gulbenkian, Instituto Camões e Casa de Portugal, que resultou no 
prémio Criatividade/Shair, do festival Fast Forward (Braga 2014);
--   Projeto Rui(n)do apresentado em conjunto com a coreógrafa/inter-
prete Valentina Parravicini e o músico Fernando Ramalho no espaço 
Karnart (Lisboa) e em S. Paulo (Brasil), com o apoio da Fundação 
Calouste Gulbenkian (2016);

--   Participação no Castelo de ARTES - Encontros de Castelo 
Branco, numa residência artística com Peter Dietz, no qual resultou a 
exposição “Green Man” (projeto apresentado em Lisboa no âmbito do 
Festival Pedras´17);
--   Criação do projeto OFFTRACK (vídeo e música) com o músico Rui 
Dias, apresentado no GNration (Braga) dentro da iniciativa Ocupa #2;
--   Projeto Away apresentado na Casa de Portugal em Paris, com o 
músico Bruno Azevedo.

3.3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

--   Discutir formas de abordar artisticamente o tema Tráfico de Seres 
Humanos; 
--   Conhecer os processos utilizados em alguns projetos artísticos 
sobre tráfico humano e os produtos deles resultantes; 
--   Recordar e aplicar conhecimentos técnicos nas áreas de 
multimédia;
--   Conhecer diferentes modos de expor e ver trabalhos artísticos 
em espaços expositivos;
--   Participar na conceção e apresentação de um produto artístico 
alusivo ao tráfico humano e exploração laboral.

3.3.6. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

A.   Oficina e objetivos 
B.  A abordagem artística ao tema do tráfico humano 
C.  Projetos artísticos sobre tráfico humano: processos e resultados
D.  Multimédia: diagnóstico de conhecimentos 
E .  Conceção do vídeo e cartaz 
F.   Filmagens e edição final
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3.3.7. ATIVIDADES REALIZADAS 

I.   Apresentação da temática “Tráfico de Seres Humanos”;

II.  Processo criativo:
--   Apresentação e discussão de ideias para elaboração dos produ-
tos artísticos – conteúdos do spot vídeo e cartaz;
--   Definição do conceito a criar /análise e discussão da viabilidade 
técnica.

III.  Divisão das/os participantes da Oficina por grupos de trabalho: 
grupo responsável por produção do spot vídeo (imagem, som e edição) 
e grupo responsável por produção do cartaz (trabalho gráfico).

IV.  Produção do spot vídeo (componente prática):
--   Explicação relativa ao funcionamento da câmara de filmar e 
suas características / filmagem dos primeiros planos pelos monitor;
--   Caracterização das “personagens” do spot vídeo;
--   Filmagem dos planos estipulados pelos participantes da Oficina 
sob supervisão do monitor;
--   Gravação áudio do texto do spot vídeo;
--   Apresentação de software de edição do vídeo (Edius) e edição.

V.  Produção do cartaz (componente prática):--   Debate do conceito e criação dos elementos do cartaz;
--   Elaboração dos desenhos e componente gráfica;
--   Elaboração do cartaz com recurso ao Photoshop. 

3.3.8. PRODUTO FINAL / APRESENTAÇÃO PÚBLICA 

A Oficina vídeo e multimédia culminou com a criação de dois pro-
dutos artísticos alusivos à temática do Tráfico de Seres Humanos: um 
spot vídeo (com cerca de 2 minutos) e um cartaz.

Estes produtos são da autoria das/os participantes na Oficina: --   No spot vídeo, os rostos, vozes e texto são das/os própria/os 
participantes;
--   O design e conteúdo do cartaz foram produzidos pelas/os jo-
vens autoras/es.
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Com o objetivo de apresentar publicamente ambos os produtos, duran-
te o período de implementação do projeto “(IN)FORMA-TE: Sobre o 
Tráfico de Seres Humanos e a Exploração Laboral”, no dia 27.09.2018, 
foi realizada uma sessão de lançamento nas instalações da Entidade 
parceira (Escola Profissional de Braga).
Nesta sessão estiveram presentes 217 pessoas. Para além de terem sido 
dados a conhecer os produtos da Oficina, sensibilizando as/os partici-
pantes para o fenómeno do Tráfico, nesta sessão de apresentação dois 
representantes das/os participantes na oficina explicaram o trabalho 
executado e deram o seu testemunho sobre as aprendizagens realizadas 
e pertinência da temática abordada. 
Estes produtos foram também divulgados online no website e redes 
sociais da Oikos, estando acessíveis para o público em geral.
O Spot vídeo e o cartaz foram criados com a finalidade de sensibilizar e aler-
tar a comunidade local para a problemática do Tráfico de Seres Humanos e 
exploração laboral, contribuindo para a prevenção deste fenómeno. 

3.3.9. PARTICIPANTES

Participaram na Oficina Vídeo e multimédia 22 jovens alunas/os do 
ensino secundário profissional, a frequentar o 2º ano do curso de 
Design Gráfico na Escola Profissional de Braga, com idades compreen-
didas entre os 17 e os 21 anos:
Anastasiya Muryn (audio) (cartaz)
Ângela Gonçalves (vídeo)(audio)
Bruna Correia (vídeo)
Eva Marques (filmagens)
Gabriela Igreja (vídeo)
Gonçalo Beça (audio)
Hugo Araújo (vídeo)

Humberto Monteiro 
Isaac Barbosa (vídeo)
João Peixoto (audio)
José Cruz (audio)
Leonardo Sousa (vídeo)
Marcos Morais (vídeo)
Maria Barbosa (audio)
Mariana Pinto (vídeo) (cartaz)
Nara Capela (vídeo) (filmagens) (audio)
Nuno Ferreira (vídeo)
Ricardo Soares (vídeo)
Ricardo Gomes (vídeo)
Soraia Oliveira (filmagens) (vídeo)
Tiago Martins (audio) (vídeo) 
Vítor Lima (cartaz)
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3.3.10 OPINIÃO DAS/OS INTERVENIENTES

FILIPE LOPES, Monitor da Oficina
As/os alunas/os adoraram a oficina, pois puderam criar um projeto de raiz sobre 
uma temática tão forte que muitos desconheciam e intervir em todas as suas fa-
ses até ao seu resultado final. Sentiram que o trabalho em equipa é fundamental. 
Eu pessoalmente gostei muito da experiência de trabalhar esta temática 
com as/os alunas/os, da sua entrega ao trabalho e do resultado final. 
Poder ensinar e aprender também foi sem dúvida uma mais-valia.

3.4.1. DATA DE INÍCIO E FIM DA OFICINA

De 15.12.2017 a 15.06.2018

3.4.2 DURAÇÃO TOTAL

90h

3.4.3 ENTIDADE PARCEIRA  

A Oficina de Expressão dramática foi implementada a partir de uma 
parceria estabelecida com a Associação Tin.Bra – Academia de Teatro.
A Associação Tin.Bra - Academia de Teatro é uma associação cultural 
e artística com 27 anos de existência, responsável pelo desenvolvi-
mento de projetos de interesse social, cultural e artístico na cidade de 

03.4

OFICINA DE EXPRESSÃO 
DRAMÁTICA

Braga. Assume como missão principal o desenvolvimento de compe-
tências individuais de teatro e a utilização de ferramentas da arte de 
representar em prol do indivíduo enquanto elemento ativo da socieda-
de, assim como a formação e incremento de um público de teatro. 
A Associação Tin.Bra presta serviços ao nível da formação na área do 
teatro e conceção de produtos cénicos; promove oficinas de teatro, com 
aulas de expressão dramática, performances, animações e espetáculos 
e desenvolve também programas de férias criativas para crianças e jo-
vens. Esta associação trabalha com diferentes públicos (desde os mais 
vulneráveis aos mais protegidos) e tem como aspiração levar o teatro 
ao maior número possível de espectadoras/es, defendendo que o teatro 
e a expressão dramática são uma arte que abrange todos os aspetos 
importantes do desenvolvimento da pessoa, proporcionando o aperfei-
çoamento de competências expressivo-comunicativas favorecedoras do 
crescimento intelectual, social, físico, estético e emocional. 

3.4.4 MONITOR(A) – BREVE APRESENTAÇÃO CURRICULAR

VÂNIA SILVA, 28 anos, licenciada em Teatro pela Universidade do Minho. 
Aos 16 anos entrou na Associação Tin.Bra - Academia de Teatro e aí 
fez o seu percurso formativo na área do teatro. 
Em 2008 representou a Associação Tin.Bra na República Checa com a 
peça “Os Outros”. 
Participou no Festival Janeiro de grandes espetáculos no Recife e nou-
tras cidades do Brasil. 
Foi atriz residente, assistente de encenação e formadora no Centro de 
Criatividade e em Fafe Cidade das Artes até 2013. 
Durante todo este percurso artístico esteve sempre ligada ao Tin.Bra 
como dirigente, formadora e atriz. 
Desde 2014 é diretora artística, encenadora, atriz e formadora na 
Associação Tin.Bra - Academia de Teatro.
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3.4.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

--   Aplicar em cena todos os conhecimentos adquiridos na oficina de 
expressão dramática (o corpo no espaço, o corpo na interação com o 
outro, os corpos trabalham em sintonia);
--   Construir partituras (repetição de movimentos precisos);
--   Realização de expressões corporais através de quadros miméti-
cos (passar mensagem apenas através do corpo);
--   Ser capaz de conhecer a própria voz e respiração (individual e 
em grupo);
--   Usar o corpo como meio de representação sem qualquer tipo de 
barreiras;
--   Construir cenas com a temática do Tráfico de Seres Humanos e 
exploração laboral através de exercícios de grupo (criação de pequenos 
guiões, maioritariamente visuais);
--   Apresentar em cena as temáticas exploradas com veracidade e 
comoção.

3.4.6 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Tendo em vista a conceção e apresentação de um produto dramatúr-
gico alusivo ao Tráfico de Seres Humanos e exploração laboral, foram 
objeto de um trabalho transversal as seguintes dimensões:

A.   O Indivíduo e o Grupo
--   Conhecimento do Eu (auto-conhecimento)
--   Conhecimento do Outro (hetero-conhecimento)
--   Criação de uma relação de grupo (inter-conhecimento)

B.   As Sensações e as Emoções
--   A perceção (auditiva, visual, olfativa, gustativa e táctil)
--   A memória afetiva e sensorial
--   A expressão emotiva
--   A concentração
C.  O Corpo e a Voz
--   A coordenação e dissociação motoras
--   A tensão, a imobilidade e o equilíbrio
--   O movimento (tipos e qualidades)
--   Voz e respiração
--   Produção e reprodução de som

D.   O Espaço
--   Espaços (íntimo, pessoal, relacional e social)
--   Deslocação e orientação no espaço

E. A Linguagem Verbal e Não-Verbal
--   A linguagem não-verbal
--   A linguagem verbal

F. A Improvisação e a Dramatização
--    Criatividade dramática
--   Criação de ficção dramática
--    Construção de personagem
--   Combinação da utilização dos vários elementos expressivos, 
(corpo, voz, espaço e tempo) no sentido de lhes dar uma intenção e 
significado.
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3.4.7 ATIVIDADES REALIZADAS 

EXERCÍCIOS DE CORPO

--   Conhecimento do corpo;

--   O corpo no espaço, estático e em movimento:
Noção do que é o espaço vazio (andar pelo espaço, olhar na linha do 
horizonte, preencher os espaços vazios tendo a noção onde se encon-
tram todos as/os colegas no espaço / Visão periférica);

--   O corpo na interação com o outro:
Exercícios de toque, sensação e energia; Desconstrução da vergonha 
no corpo;

--   O corpo num grupo: 
Exercícios de limite físico do corpo até à exaustão (carga emocional 
associada ao corpo). Andar pelo espaço com a/o colega às costas com 
as pernas fletidas (tentativa de fuga associada a exploração laboral). 
Colega segura o corpo de um/a e outro/a tenta escapar (TSH associado a 
exploração sexual). Partituras, repetição de movimento, sincronizado e em 
sinergia (cenas construídas que visam mostrar cenas de grandes massas, 
escravidão, exploração laboral, uso da internet…). Exercícios de ação reação.
Alunos/as em grupo pegam em colega que está deitado no chão até o/a 
colocarem por cima dos corpos com os braços esticados, andar pelo 
espaço em grupo, colocarem no chão ao mesmo tempo sem comunica-
rem verbalmente. Todas/os as/os alunas/os fazem o exercício. Exaustão 
dos corpos em grupo. 

--   O corpo sem visão:
Exercícios de noção de espaço apenas através da memória, corpo e 
respiração (alusivo a cenas de exploração laboral);

--   O corpo e a música:
Noção de movimento de corpo com ritmo musical. Andar pelo espaço 
consoante o crescendo ou decrescendo das músicas. Andar pelo espaço 
e a cada batida o corpo reage (alusivo a cenas de extração de órgãos). 
Andar pelo espaço e aquando crescendo de música, sentir dor e expelir 
com a voz num crescendo de gritos e choros (alusivo a cenas de escra-
vatura e após extração de órgãos).

EXERCÍCIOS DE VOZ

--   Conhecimento da voz;

--   A voz como ferramenta de trabalho: 
Cuidados a ter com a voz (não beber café antes de uma apresentação, 
beber muita agua, não fumar, não beber refrigerantes, entre outros…)

--   Exercícios de voz: 
Noção da utilização do diafragma; 
Encher a caixa em tempos diferentes através da respiração. As/os alu-
nos deitam-se com as costas alinhadas ao chão e os joelhos para cima. 
Inspira em oito tempos, mantem oito tempos, expira em oito tempos. 
Repete três vezes. Inspira em seis tempos, mantem seis tempos, expira 
em seis tempos. Repete três vezes. O exercício repercute com quatro 
tempos, dois tempo e um tempo. 
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--   Diafragma, respiração e articulação: 
As/os alunas/os têm de encher o diafragma dizendo sh, sss, fff repeti-
damente até ficarem sem ar.

--   Articulação e respiração:
Numa só respiração as/os alunas/os têm de dizer Bla, ble, bli, blo, blu 
cinco vezes evidenciando as vogais, ou seja, blA, ble, bli, blo, blu, bla, 
blE, bli, blo, blu, bla, ble, blI, blo, blu, bla, ble, bli, blO, blu, bla, ble, bli, 
blo, blU. Este exercício é feito com todas as letras do abecedário. 

--   Articulação e dicção: 
É dado um pequeno texto às/aos alunos e elas/es têm de o dizer com 
uma caneta na boca. Dizer o texto com entoações diferentes. 

--   Audição e projeção de voz:
Exercícios feitos com vogais. Repetir cada vogal desde o grave ao agudo.
Aluna/o coloca-se de costas e três colegas estão no fundo do espaço de 
cena e têm de dizer uma palavra, cada um/a a seu tempo. A/o aluna/o 
que está de costas tem de perceber de que lado veio o som. 

--   Uníssono de vozes, coro:
Todo o grupo em uníssono trabalha textos. Atenção máxima a respi-
rações, pausas, entonações, sentido de cada palavra. Trabalhar sinergia 
de voz e de trabalho de grupo. 

(todas as cenas contêm coro)

EXERCÍCIOS DE ESCRITA

--   Exercício de escrita com texto:
Após pesquisa em casa sobre a temática do tráfico humano, as/os 
alunas/os são divididas/os em grupos. Cada grupo cria cenas com base 
nas pesquisas feitas. Transpor para o papel os sentimentos e emoções 
que pressupõe que cada pessoa possa sentir numa situação de opres-
são com base nos temas trabalhados. Exploração sexual, escravatura, 
exploração laboral, extração de órgãos.

--   Exercício de escrita sem texto (sem diálogo):
Divisão de grupos. Criar cenas visuais com impacto através da pesqui-
sa feita sobre o Tráfico de Seres Humanos. Usar o corpo como meio de 
expressão. Sentimentos passados através duma estética visual. Objetivo 
de criar cenas que sejam percetivas a nível mundial.

EXERCÍCIOS DE PESQUISA

--   Levantamento de notícias e estatísticas a nível nacional e interna-
cional para construção de cenas. Pesquisa usada maioritariamente para 
cena de aliciação de tráfico sexual, exploração laboral e estatísticas;

--   Visualização de filmes e documentários.
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3.4.8 PRODUTO FINAL / APRESENTAÇÃO PÚBLICA

A oficina de Expressão Dramática culminou com a produção da 
peça de teatro “TSH: Quanto Vale a Vida Humana” da autoria da 
Associação Tin.Bra – Academia de teatro. 
Durante o período de Implementação do projeto (IN)FORMA-TE: 
Sobre o Tráfico de Seres Humanos e a Exploração Laboral e até à data de 
produção do presente Roteiro, a peça foi apresentada ao público 3 vezes:
--   3 de julho de 2018 - Theatro Club da Póvoa de Lanhoso (Braga) - 
audiência de 123 pessoas;
--   30 de julho de 2018 (Dia Mundial Contra o Tráfico de Seres 
Humanos) - Conservatório de Música Calouste Gulbenkian (Braga) 
-audiência de 284 pessoas. 
--   23 de novembro – Theatro Club da Póvoa de Lanhoso (Braga) - 
audiência de 70 pessoas.

Na altura de produção deste Roteiro, estavam ainda programadas mais 
2 apresentações públicas da peça de teatro - 7 e 10 de dezembro na 
Escola profissional de Ponte da Barca.
As apresentações públicas tiveram como finalidade sensibilizar e alertar 
a comunidade local para a problemática do Tráfico de Seres Humanos e 
exploração laboral, contribuindo para a prevenção deste fenómeno. 
A lotação esteve completa em todas as apresentações públicas, tendo-
-se concluído que a peça de teatro atingiu na íntegra os seus propósitos 
– as cenas fortes e perturbadoras, interpretadas com bastante realismo, 
espelharam com autenticidade o fenómeno do tráfico e exploração 
laboral, captando a atenção das audiências. As/os espectadoras/es 
mantiveram-se atentas/os, envolvidas/os e emocionadas/os, ao mesmo 
tempo que receberam informação sobre os diferentes tipos de Tráfico 
existentes e praticados, situações de vulnerabilidade que favorecem o 
fenómeno, riscos e estatísticas.  
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QUANTO VALE 
A VIDA 
HUMANA?
3 DE JULHO DE 2018 21H30
THEATRO CLUB DA POVOA DE LANHOSO

O TIN.BRA - ACADEMIA DE TEATRO, 
EM PARCERIA COM A OIKOS- COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

APRESENTA

TSH:

SINOPSE

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros 
em espírito de fraternidade” é o primeiro artigo que podemos ler na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos criada pela ONU em 1948. 
TSH demonstra como estes direitos não passam de um conjunto de 
palavras escritas num papel, numa sociedade que se torna cada vez mais 
cinzenta. A pergunta que se instala é “Quanto vale a vida humana?” 
Para uns vale tudo, para outros quase nada.

3.4.9 PARTICIPANTES 

Participaram na Oficina de Artes dramáticas 17 jovens, com ida-
des compreendidas entre os 16 e os 20 anos, formandos nível IV na 
Associação Tin.Bra - Academia de Teatro, a frequentarem o ensino 
secundário e o ensino universitário: 
Ana Catarina Pereira de Almeida Costa
Ana Francisca Sobrinho Ribeiro
Bárbara Sequeira Dias Rocha
Beatriz Lima Esperança
Giovana Oliveira Sousa
Helena Filipa Lima Gonçalves
Henrique Miguel da Encarnação Peres
Inês Fernandes Leite dos Santos Costa
Joana Maria Pereira Teixeira
Lucas Augusto da Silva Pereira
Mafalda Amorim Martins
Maria Beatriz Carvalho Neri
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Mariana Jorge Duarte
Pedro David Costa Barbosa
Sara Maria Lomar Ferreira
Sara Teixeira Marques
Sofia Loubet Ferreira

3.4.10  OPINIÃO DAS/OS INTERVENIENTES

MARIA TORCATO BAPTISTA, Presidente da Associação Tin.Bra – 
Academia de Teatro
O espetáculo TSH, construído em parceria com a Oikos, é um espetácu-
lo de grande impacto visual que evidencia um processo de construção 
baseado na psicologia social, onde as linhas de força materializam uma 
estética teatral que transmite fortes sensações, sentimentos e emoções às/
aos espectadoras/es. O espaço cénico é carregado de múltiplas narrativas 
sobre a temática, onde cada ator/atriz, dando o melhor de si na inter-
pretação, contribui para uma estética coletiva muito física, desenhando 
com os corpos uma performance que envolve e toca as/os espectadoras/
es numa relação de grande cumplicidade. Impossível ficar indiferente às 
mensagens que nos entram na alma como pregos espetados na madeira. 
Ferem e fazem sangrar mais do que imaginamos.

VÂNIA SILVA, Monitora e encenadora do espetáculo
Creio que foi uma mais-valia esta parceria para desenvolver o projeto. 
As/os alunas/os sentiram-se bastante motivadas/os para a temática. 
Foi possível um maior trabalho junto das/os mesmas/os em relação ao 
próprio corpo e às suas possíveis emoções. Ficaram bastante sensibiliza-
das/os quando lhes foram facultadas as estatísticas, o que fez com que a 
intervenção se tornasse mais patente nelas/es.
É sempre importante trabalhar este tipo de temáticas junto da 

comunidade, até porque o mundo se torna cada vez mais individualista. 
Este projeto serve precisamente para quebrar essa onda de comodismo e 
alertar as pessoas de uma cegueira natural.
Após pesquisas feitas constatei que muitos casos acontecem de um modo 
bastante natural e quase ao “nosso” lado. Penso que seria bastante positi-
vo que esta peça pudesse ser feita em inglês, até porque maioritariamente 
é visual, para levar a todos os cantos do mundo. Não creio que deva ficar 
apenas por uma ou outra apresentação. É necessário passar a mensagem.
Penso que no fim de cada apresentação devia existir um diálogo com o 
público para que não passe de uma peça de teatro que fornece informação. 
É necessária uma conversa, à espécie de teatro fórum, para que as pessoas 
possam perceber este tipo de situações e saberem como podem intervir.
No geral, agradeço à Oikos pelo convite feito à Academia. Sem este convi-
te possivelmente esta peça não seria construída de raiz.

MARTA PINTO, Assistente de encenação
O facto de trabalharmos a fundo um assunto tão grave e tão real como 
este fez-me ter uma maior noção do que o ser humano é capaz. Projetos 
sobre TSH deviam ser apresentados ao maior número de públicos 
possível, pois é urgente consciencializar para este tema tão pertinente e 
tão presente. A pertinência do assunto reflete-se no facto de no final da 
apresentação termos tido uma sala cheia a aplaudir de pé e emocionada 
com a temática e a forma como a mesma foi abordada.

JOANA TEIXEIRA, participante na oficina
Para mim trabalhar e realizar esta peça foi um processo enriquecedor a 
todos os níveis. Fez-me crescer como pessoa e sentir-me ainda mais liga-
da às pessoas que a fizeram comigo! Também me ensinou a sentir mais 
o problema que foi trabalhado e a estar mais atenta a situações desse 
género. Foi uma das melhores experiências da minha vida!
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LUCAS PEREIRA, participante na oficina
O processo de criação do espetáculo “TSH: Quanto Vale a Vida Humana” 
foi estimulante, desafiador e fascinante. Tínhamos uma noção superficial 
da temática a ser trabalhada e por isso tivemos a oportunidade de fazer 
uma pesquisa detalhada/pormenorizada. A parte mais desafiadora no 
processo foi a correspondente à cena VI (exploração sexual/violência), na 
qual as/os alunas/os e a formadora tiveram de produzir um texto agressi-
vo/cómico. Acho que o espetáculo no seu todo está bastante coeso e conse-
gue passar com sucesso uma mensagem reflexiva com o objetivo de inter-
venção social. Sou muito grato por participar no processo criativo e de me 
colocar na pele de pessoas que infelizmente viraram apenas estatística.

HENRIQUE PERES, participante na oficina
Desde o início senti que toda a gente realmente se interessou pelo tema. É 
algo bastante corrente na nossa vida/sociedade e a maior parte dos atos 
“are made in the dark” o que faz com que as pessoas se desliguem deste 
assunto. A professora Vânia e a Marta, com o suporte de uma colabo-
radora da Oikos, forneceram-nos informações “escandalosas e reais” do 
mundo atual; motivaram-nos a interpretar e a sentir esta peça de forma 
realista, com o objetivo de que a audiência se apercebesse do que se passa 
hoje em dia. Importante realçar o profissionalismo da professora Vânia 
em todo o trabalho, a sua ajudante e colaboradora Marta e à Oikos pelos 
dados entregues a nós.

SARA MARQUES, participante na oficina
Todo o processo de criação foi extremamente útil na medida em que nos pôs 
em confronto com uma realidade que, felizmente, não será tão presente no 
nosso quotidiano. Vestir a pele de alguém que é explorado de alguma forma 
ou de alguém que faz o papel inverso é desafiador, precisamente pelo facto 
de não nos ser algo conhecido. Houve um momento em que nos juntámos 

para escrever uma das cenas na qual o ser humano é reduzido ao mais literal 
sentido material - fiquei assustada com o facto de a dado momento estar-
mos quase a disfrutar da escrita de uma cena tão terrível e desumana! Foi 
bastante elucidador o processo de autodescoberta, enquanto ser humano, dos 
nossos instintos animalescos e viscerais, apesar de os tentarmos reprimir.

SARA FERREIRA, participante na oficina
Para mim participar neste projeto foi uma experiência simplesmente 
única e fantástica. Adorei imenso todo o processo, desde os ensaios até o 
espetáculo. Foi um desafio enorme colocar-me na situação que algumas 
pessoas passaram. Admito que havia cenas que me faziam sentir emoções 
horríveis, mas foi o que me fez ter perceção do impacto tão grande que o 
tráfico tem neste mundo, e confesso que é muito assustador! No entanto, 
fico contente por estarmos a sensibilizar outras pessoas para este tema 
pois acredito que, tal como eu, algumas não têm consciência que o tráfico 
está tão próximo de nós e por isso não deve ser ignorado.

BEATRIZ ESPERANÇA, participante na oficina
O Tráfico de Seres Humanos é um tema muito interessante e pouco 
falado comparado com outros temas importantes que são abordados na 
atualidade. Gostei bastante de ter trabalhado para esta peça pois, para 
além de ter obtido mais conhecimento acerca da temática, fez com que 
tentássemos imaginar ao máximo o sofrimento das vítimas e deu-nos 
uma maior noção desta realidade. Isto puxou muito por nós, o que é 
ótimo, na minha opinião.
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