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II ENCONTRO INTERNACIONAL 

5 E 6 DE JUNHO 2018, PORTO 

 

Avaliação do encontro pelos/as participantes 

Através das 19 respostas recebidas a um questionário de avaliação online, promovido pela 

equipa de coordenação do Sinergias ED após o encontro aos participantes envolvidos, foram 

recolhidas as seguintes informações: 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

2 
 

SINERGIAS ED: FORTALECER A LIGAÇÃO ENTRE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO NA ED EM PORTUGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O encontro correspondeu às suas expetativas? Porquê? 

 Sim, foi um excelente momento para partilhar experiências, desconstruir, repensar e recriar 

as sinegrias entre ED e o ensino superior. 

 Sim, pelos conteúdos e pelas metodologias usadas. Estava reticente em relação à instalação 
artística e pedagógica, o resultado foi surpreendente. 

 Sim, superou pela inovação no que respeita às metodologias utilizadas. 

 Sim porque se aprofundaram questões que me interessam sobre o conhecimento, sobre a 
ED e porque aprendi uma nova metodologia que me pareceu muito interessante 
(instalações pedagógicas) ... 

 Esperava ver uma melhor articulação entre as experiências pessoais exploradas na manhã e 
o tema da colaboração. 

 Sim. Porque do ponto de vista dos conteúdos trabalhados e das metodologias utilizadas 
estive sempre a aprender. 

 Mais ou menos pois não assisti à sua totalidade. 

 Foi uma experiência interessante onde aprendi e partilhei coisas, mas para a metodologia 
do primeiro dia de manhã era preciso o dobro do tempo para que as vivências e 
conhecimentos de cada um pudessem ter visibilidade e dar mote à discussão e construção 
da instalação pedagógica. Além disso, quem chegou atrasado como eu e é um pouco 
desatenta, teve dificuldades em perceber objetivo e funcionamento da dinâmica das 
instalações. 

 Sim, na medida em que permitiu conhecer e trocar ideias sobre as temáticas propostas. 

 Parcialmente. Esperava que o encontro fosse construído só na base de instalações 
pedagógicas. 

 Sim. Porque me agradaram o conteúdo do encontro e as metodologias de trabalho, assim 
correspondeu ao previsto. 
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 Sim. Fiquei muito feliz em participar de um evento que trouxe o debate de construção 
colaborativa do conhecimento de forma tao rica. 

 Sim, porque estive com quem é possível trocar ideias e realizar aprendizagens. 

 Gostei muito das metodologias utilizadas (nomeadamente das instalações pedagógicas da 
Ana Dubeux) e da proximidade que se criou entre o grupo de 
participantes/convidados/equipa de projeto. 

 Sim. Estava curiosa para perceber como a atividade da instalação pedagógica se iria cruzar 
com o tema do Encontro. E resultou bem! Gostei da Mesa Redonda (6junho) e do Teatro-
fórum ambos pelo debate que geraram.  

 Em geral o encontro superou as minhas expectativas a diversos níveis: conteúdos, dinâmicas 
de interação e co-construção, e originalidade. Achei excelente! muito obrigado. 

 Tendo apenas participado na última manhã do encontro, a minha expetativa era de rever os 
pares, perceber planos de futuro e ainda compreender o que havia sido discutido no dia 
anterior. Sendo que não consegui ter uma noção concreta dos dois últimos pontos, o 
encontro só correspondeu em parte às minhas expetativas. 

 Sim. 

 Sim. Uma vez que só pude ir na manhã do segundo dia, esperava uma conversa e debate 
sobre conhecimento e colaboração na produção de conhecimento. E foi isso que aconteceu. 

 

Quais as aprendizagens mais significativas que o encontro lhe proporcionou? 
 

 As instalações pedagógicas como metodologia de descoberta do mundo, e de 
prática da ED. 

 Acima de tudo o cimentar da ideia de o trabalho colaborativo permite resultados 
muitos positivos, é importante porém criar (e usar) ferramentas que facilitem a 
colaboração. 

 A instalação artística e o debate em torno do campo científico e dos critérios de 
cientificidade. 

 O mesmo que respondi atrás. 

 É interessante participar de um encontro que se inicia com experiências pessoais. 
Essa valorização foi importante. 

 A palestra da Ana Dubeux e a Instalação pedagógica. Também o teatro do oprimido 
(que eu desconhecia totalmente). 

 Metodologia de aprendizagem informal. 

 Novas metodologias, novas maneiras de discutir resultados de projetos, reforçar a 
necessidade de produção de conhecimento compartilhada e contextualizada, 
deixar emergir as alternativas. 

 Contacto com a dinâmica das Instalações Pedagógicas e do Teatro Fórum; reforço 
de conhecimentos sobre educação popular e outros tipos de educação. 

 Educativo no sentido de (des) construir o conceito de conhecimento. 

 A importância das instalações pedagógicas para fomentar o conhecimento das 
pessoas e a criação de objetivos comuns na criação de dinâmicas colaborativas. 

 Troca de experiências. 

 Como sempre os processos colaborativos, são sempre um espaço de aprendizagem 
creio que mútuo. 

 As instalações pedagógicas enquanto uma forma de construir conhecimento (a 
partir das experiências das pessoas) e de pôr diferentes saberes em diálogo; a ideia 
de desconstruir o pensamento monolítico. 
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 A atividade da instalação pedagógica permitiu: 
1. ... por causa do diálogo que se gerou em torno da criação da própria instalação 
(e que continuou após a instalação criada) que permitiu perceber o modo como o 
meu conhecimento e o conhecimento do outro juntos influenciam o modo de 
colaborar, partilhar, construir e abdicar em favor de um todo. 
2. ... uma abertura pessoal curiosa pela maneira livre, criativa e construtiva de tirar 
o meu saber de dentro para fora. 
3. ... perceber que ainda tenho (temos) dificuldade em lidar com o que é diferente 
da minha visão, ideia. 
4. ... o papel que tem na minha (nossa) vida a minha (nossa) experiência e o 
conhecimento que vai sendo construído. 
De maneira mais geral o encontro levou-me a um confronto, e encontro, com o 
meu próprio saber e falta dele. 

 Uma mais ampla consciencialização das abordagens colaborativas. 

 Não consigo identificar mas, sem dúvida destaco a consciência da reflexão ainda 
tão necessária sobre o impacto da intervenção das organizações de 
desenvolvimento na vida das pessoas envolvidas nos ditos projetos de 
desenvolvimento. 

 Novas metodologias colaborativas. 

 Distinção entre tipos de conhecimento como: conhecimento útil; saberes; 
conhecimento pessoal; processos aprendentes; reflexão sobre a acção. Reflexões 
em torno do conceito de desenvolvimento enquanto categorizações externas. 

 
Comentários e/ou sugestões. 
 

 Sugiro que num próximo evento, convidem também gente ligada ao mundo 
empresarial, com preocupações e práticas ligadas a ED (responsabilidade social 
e ambiental, cooperação, etc). 

 O final do dia 5, na oficina de Teatro do Oprimido, apesar do tema da IG ser da 
maior importância e relevância, creio que teria feito mais sentido se a sessão se 
focasse no tema da Colaboração. 

 O único aspeto negativo do encontro foi a pressão do tempo que não nos deixou 
usufruir completamente de cada um dos momentos. 

 Gostaria que houvesse oportunidade de frequentar outras oficinas. 

 A sessão da tarde com resultados dos projetos do Sinergias 2 deveria ao meu ver 
ter sido a primeira sessão, o teatro do oprimido ajudava as pessoas se 
conhecerem e acaba-se com a instalação pedagógica e partilha das vivências e 
debate. 

 Primeiro dia foi demasiado intenso, penso que teria beneficiado com agenda 
menos ambiciosa; Teatro Fórum eventualmente após o almoço? 

 Criar uma interação entre todos os participantes, os momentos comuns não o 
permitiram na sua totalidade. 

 Vou tentar alargar estas questões a mais colegas no meu Instituto penso que 
seria de pensar o Papel da Educação para a Saúde, neste cotexto e gostava que 
se realizasse na Guarda. 

 Ter um melhor controlo do horário. Cruzar o tema do conhecimento, construção 
de conhecimento com a questão da Ética. 
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 Penso que numa etapa seguinte se poderá alargar o âmbito do sinergias (e.g. 
além de Universidade e e ONG), bem como aprofundar/ sistematizar o quadro 
teórico e desenvolvimento e aplicação do referencial. Parabéns e votos de muito 
sucesso para o Sinergias 3! 

 
Durante todo o encontro, os participantes puderam também expressar a sua avaliação 
escrevendo, de forma voluntária, em 3 folhas de flipcharts que diziam: “Que bom…!”, 
“Que pena...”, “E que tal se...?”. Destes flipcharts recolhemos os seguintes resultados: 
 
 
  

Que bom…! 

- Ter tempo para pensar e refletir. Para conversar e discutir. 

- A sessão de abertura ter sido rápida para podermos começar a trabalhar. 

- A manhã toda (05.06.2018). 

- Explorar novas metodologias, mesmo com riscos. 

- Dialogar com diferentes saberes! 

- Que há tanta vontade de participar e partilhar. 

- Possibilidade de ouvir o outro e buscar algo diferente. 

- Que se vai criando magia nas comunidades locais. 

- Que somos críticas/os e reflexivas/as. 

- O Teatro do Oprimido. 

- Foi bom trocar ideias. 

- A metodologia usada. 

- Conhecer outras pessoas, outras organizações. 
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Que pena… 

- Para que são os 5€? 

- O atraso inicial. 

- Nem todos os inscritos vieram. 

- Não sabermos ouvir opinião dos outros mesmo falando de processos de construção 
colaborativa. 

- Que ficamos cansados com um dia tão longo… 

- Que não percebemos de que forma concreta este projeto contribuiu para a transformação 
social, para a melhoria da vida concreta das pessoas mais à margem da sociedade… 

- Que se usaram copos de plástico! 

- Que pena que não se tenha falado com quem connosco não concorda, com quem não veja 
pelos mesmos olhos… 

- A hora do Teatro do Oprimido. 

- Agenda muito cheia. 

 

E que tal se…? 

- Houvesse opção vegetariana nas refeições? 

- Começássemos à hora marcada? 

- Estivéssemos mais abertos à escuta! 

- Fizéssemos alguns exercícios físicos a meio do programa para “refrescar” corpo e mente. 

- Pedir para as pessoas trazerem a sua caneca para a pausa justa. 

- Nos voltássemos a encontrar daqui a 1 ano. 

- Se o próximo encontro fosse no interior… Guarda/Castelo Branco. 

- A organização do evento partilhasse os nossos contactos para ficarmos em rede. 


