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Introdução 

 

O tema deste estudo centra-se nos efeitos que a comunicação para a responsabilidade 

desenvolvida pelas organizações provoca nos valores atuais das crianças portuguesas. Neste âmbito, 

propõe-se a seguinte questão: qual a influência da comunicação para a responsabilidade nos valores 

das crianças entre os 10 e os 15 anos de idade? 

Com a finalidade de responder à questão central do estudo, apresentam-se os principais 

objetivos: 1) conhecer a hierarquia de valores das crianças entre os 10 e 15 anos de idade; 2) 

compreender a influência da comunicação para a responsabilidade na educação financeira, ambiental 

e social das crianças; 3) compreender a posição dos pais face às campanhas de comunicação para a 

responsabilidade; 4) analisar exemplos de campanhas para a responsabilidade, nos planos 

financeiro, ambiental e social.  

Para uma melhor compreensão do tema é necessário ter em conta algumas teorias e estudos.  

A comunicação dos media exerce cada vez mais importância na socialização das crianças. 

Posto isto, os media, a família, a escola e os pares são agentes de socialização (John, 1999; Elkind, 

2001; Petterson, 2006; Ribeiro, 2010). As crianças são frequentemente alvo de campanhas 

publicitárias,  e consequentemente, são expostas aos hábitos de consumo provenientes de mudanças 

sociais, económicas e tecnológicas (Pais, 1998; Vala, 2003). É necessário ter em conta que as 

crianças têm diferentes estádios de desenvolvimento quer a nível cognitivo quer a nível social (John, 

1999; Nobre, 2010). 

Os valores morais e sociais contribuem para a construção de uma identidade individual ou 

colectiva, contudo não implica que todos tenham o mesmo significado universalmente. O simbolismo 

que é atribuído aos valores varia entre culturas. Desta forma, o estudo dos valores das crianças é 

complexo, pois, não só é preciso ter em conta os vários agentes de socialização, como também as 

diferenças entre a idade, o género, a cultura e o contexto (Wilska e Bachika, 2011).  

São referidas duas tipologias de marketing - Marketing Social e Marketing para Causas Sociais - 

cujo enfoque da comunicação tem como objectivo chamar a atenção das pessoas para causas 

sociais apelando aos valores responsáveis de cada um, quer com o intuito de vender algo, quer com 

o intuito de mudar comportamentos (Adkins, 1999; Kotler, 2002; French, 2011).  

Valores como a solidariedade, a poupança e a ecologia são constantemente relembrados pelos 

media e os estudos demonstram a sua importância para os portugueses. Pais (1998) defende a 

valorização do sistema de valores como algo que é definido num contexto social específico; Vala 

(2003) aborda a reconfiguração de valores com base no passado e no presente; os dados do 

European Social Survey de 2002 a 2010 indicam que os portugueses valorizam mais o respeito pelos 

próximos e por outros, a segurança e o cuidado com o meio ambiente. Os aspetos com os quais os 

portugueses menos se identificam tem a ver com riqueza e ter uma vida excitante. Observou-se uma 

tendência de identificação de valores por parte dos mais jovens (15 aos 24 anos) e dos adultos (25 

aos 64), nomeadamente a preocupação ambiental; a criatividade; a tolerância e compreensão; e a 

liberdade. Os idosos (de 65 e mais anos) não se identificam tanto com estes valores.  
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Existe pouca investigação sobre os valores das crianças, pelo que este projeto se propõe a ser 

um ponto de partida nesta matéria. 

Em termos metodológicos, depois de uma análise documental, foram utilizadas técnicas 

declarativas e não declarativas, sendo a amostra constituída por dez crianças entre os 10 e 12 anos 

de idade (50% do sexo feminino e 50% do sexo masculino); dez crianças entre os 13 e 15 anos de 

idade (distribuídas igualmente por sexo); por último, os pais das crianças dos 10 aos 12 anos.   

Iniciou-se o estudo com a distribuição de inquéritos por questionário às vinte crianças entre os 

10 e os 15 anos de idade e aos dez pais com o objetivo de conhecer a hierarquia de valores desses 

grupos etários; e, averiguar a opinião dos pais sobre os valores que pretendem transmitir aos seus 

filhos. Posteriormente foram realizadas reuniões com pequenos grupos de crianças entre os 10 e 12 

anos de idade e, por fim, foram entrevistadas (numa entrevista semi-estruturada), para perceber a 

influência da comunicação para a responsabilidade das organizações nos valores das crianças. Em 

paralelo foi realizada uma observação direta e uma análise aos panfletos das campanhas da Caixa 

Geral de Depósitos, da Câmara Municipal de Oeiras e do Centro de Saúde de Queluz, com a 

intenção de compará-los entre si.  

A estrutura deste projeto baseia-se em quatro fases distintas: o enquadramento teórico, a 

metodologia, a apresentação dos casos práticos e os resultados práticos das análises realizadas. 

Assim, o capítulo 1 apresenta o enquadramento teórico do tema em análise. A revisão da literatura 

incidiu sobre a comunicação, a publicidade, o desenvolvimento da criança, o processo de 

socialização e os valores da sociedade portuguesa. O capítulo 2 explica a metodologia utilizada para 

alcançar os objetivos inicialmente apresentados. O capítulo 3 visa a análise dos casos práticos do 

presente estudo. Os capítulos 4 e 5 expõem e explicam os resultados práticos das análises 

realizadas.  

A presente investigação permite concluir que o número de campanhas de comunicação para a 

responsabilidade é insuficiente tendo em conta a existência da comunicação com objetivos de venda 

de produtos ou serviços. Contudo, as crianças conseguem facilmente identificar e compreender as 

campanhas de comunicação para a responsabilidade. A hierarquia dos valores responsáveis das 

crianças é semelhante à dos seus pais: a poupança, a ajuda às pessoas e a preocupação ambiental. 

A educação dos valores responsáveis das crianças é realizada sobretudo pela família, educadores, 

pares e só depois pelos media. 
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1. Enquadramento teórico: a comunicação para a responsabilidade  

 

Comunicar é tornar comum uma informação, uma ideia ou uma atitude (Lindon, 2010:300).  

A comunicação é imprescindível em qualquer organização, pois é através dela que se 

estabelece a relação de confiança com os públicos internos (colaborados, acionistas) e com os 

públicos externos (fornecedores, distribuidores, consumidores, beneficiários, comunidade onde se 

insere a organização); fomenta a motivação e participação (Sebastião, 2009:92-98); contribui para a 

prevenção e resolução de crises; auxilia a gestão da imagem institucional, e a divulgação dos 

acontecimentos que a organização realiza (Rego, 2007; Lindon Et al, 2010:301) 

O processo de comunicação, desde o início do século XX, abarca vários autores com diferentes 

modelos de comunicação
1
, Lasswell (1948) aborda a comunicação como um processo de 

transmissão de mensagens e sublinha a questão do “efeito”. Enfatiza um outro aspeto: a iniciativa ser 

sempre do comunicador e dos efeitos recaírem exclusivamente sobre o recetor. O processo de 

comunicação centra-se em cinco perguntas: Quem (comunica)? Diz o quê? Em que canal? A quem? 

Com que efeito?. Gerbner (1956) propõe um modelo de comunicação onde a mensagem se relaciona 

com a perceção e significação que lhe é atribuída. Newcomb (1953) propõe um modelo triangular 

(mais simples) onde mostra que a comunicação proporciona um sistema social equilibrado. Westley e 

Maclean (1957) apresentam uma evolução do modelo de Newcomb, introduzindo mais um elemento 

que toma a decisão do “quê” e do “como” comunicar. Jakobson (1963) apresenta os fatores 

integrantes de um ato de comunicação e atribui uma função específica a cada um deles.  

Em marketing, os objetivos da comunicação centram-se na informação, recordação e persuasão. 

Para estes objetivos serem atingidos, a qualidade da mensagem é um dos critérios. Esta deve 

chamar a atenção e ser credível, mas também facilitar a compreensão e estimular a memorização do 

público-alvo. Para melhor compreensão deste estudo, é pertinente abordar o tema do Marketing 

Social e Marketing para Causas.  

 

 

1.1. Marketing Social 

Antes de se apresentar a definição de Marketing Social e Cause Related Marketing ou Marketing 

para Causas Sociais, é pertinente relembrar o conceito de Marketing. Como propõe Lindon (2010), o 

Marketing é «o conjunto dos métodos e dos meios de que uma organização dispõe para promover, 

nos públicos pelos quais se interessa, os comportamentos favoráveis à realização dos seus próprios 

objetivos». (2010:28). Posto isto, tanto as organizações com fins lucrativos como as organizações 

sem fins lucrativos poderão utilizar o Marketing como uma ferramenta para atingir os seus objetivos. 

Enquanto no Marketing para Causas Sociais há uma relação de dependência entre a empresa 

com fins lucrativos e a organização sem fins lucrativos, no Marketing de Social essa relação não é 

obrigatória.  

                                                           
1
 Para uma leitura mais pormenorizada destes modelos de comunicação consultar o livro: CRUZ, Carla, A 

Telerealidade – Uma Abordagem Hermenêutica da Construção Social da Realidade pela Informação Televisiva 
da Actualidade (2008: 68-82). 
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Kotler e Roberto (1992) definiram Marketing Social como «uma estratégia de mudança do 

comportamento, combinando os melhores elementos das abordagens tradicionais da mudança social 

num esquema integrado de planeamento e ação, aproveitando os avanços tecnológicos nas 

comunicações e na capacidade de marketing» (1992:25). 

Em 2002, Kotler voltou a definir Marketing Social, dando ênfase à identificação e segmentação 

do público-alvo para se atingir os respetivos objetivos. O Marketing Social consiste, então, na 

utilização dos princípios e técnicas do marketing para influenciar o público-alvo a, voluntariamente, 

aceitar, rejeitar, modificar ou abandonar determinado comportamento para o benefício dos indivíduos, 

grupos ou sociedade, como um todo (2002:5). 

As campanhas realizadas pelo Marketing Social, quer em Portugal quer em outros países, 

pretende estimular a consciência individual em cada indivíduo e têm um especial enfoque na saúde, 

no ambiente, na educação, na economia e nos aspetos sociais. (Lindon e outros, 2010:589-592).  

Para que estas campanhas tenham sucesso, Jeff French (2011)
2
 explica as etapas a percorrer: 

primeiro identifica-se o problema que se quer resolver e especifica-se (para não ser muito 

abrangente); é essencial conhecer bem o público-alvo desse problema, para depois se traçar 

objetivos e planos. Por último, avalia-se o que se fez e publica-se, mesmo que os resultados não 

sejam os esperados. Assim, evita-se que se cometam os mesmos erros em futuros planos. 

Descrevendo sucintamente a opinião de French (2011), «no Marketing influencia-se a compra e no 

Marketing Social resolve-se um problema social». 

 

 

1.2 Cause Related Marketing  (Marketing para Causas Sociais) 

Mason (2011)
3
 refere o Marketing para Causas Sociais como uma importante ferramenta para se 

atingir os objetivos de marketing estabelecidos. Reforça ainda a ideia de que poderá ser uma 

alternativa aos patrocínios, publicidade tradicional e promoções de vendas, se aplicável no timing 

certo. 

O Marketing para Causas Sociais não tem por base o altruísmo, isto é, está intrínseco um 

objetivo económico e ambas as partes têm obrigações (Sebastião, 2009:186). É necessário um 

processo com várias etapas: planeamento, execução, promoção e avaliação. A autora define o 

conceito como uma «promoção comercial de produtos ou serviços que destinam parte do seu valor a 

um projeto social, através de alianças estratégicas com organizações sociais ou um projeto próprio.» 

(2009:186)  

Este conceito só poderá ser bem concebido se, através do cumprimento dos objetivos mútuos, 

houver sucesso e impato positivo tanto no negócio da empresa como no caráter de caridade da 

organização. Para isso, é necessário uma boa parceira que assente na integridade, transparência, 

sinceridade, respeito e benefícios mútuos (Adkins, 2004: 51-55). 

Aliado ao Marketing para Causas Sociais, surge a questão da Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE). Como um importante fator de diferenciação no contexto comercial, a RSE visa 

                                                           
2
 Citado pela revista Briefing  numa entrevista no dia 7 de outubro de 2011. 

3
 Diretor da TESCO PLC. 
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melhorar a formação e qualificação dos recursos humanos, bem como as condições de trabalho e 

promover o desenvolvimento social e o respeito pelo ambiente. Este compromisso, para além de 

divulgar uma boa imagem da empresa, também contribui para o próprio sucesso, visto melhorar a 

produtividade e competitividade da mesma (Sebastião, 2009: 180-184). 

É importante referir que estamos perante um consumidor cada vez mais sofisticado e exigente, 

que espera honestidade, observância, ética nas normas comerciais, confiança e compromisso 

(Adkins, 2004). A autora faz ainda referência ao consumidor interessado em perceber os valores que 

regem a organização e a própria gestão dos recursos, principalmente daqueles que advém da 

solidariedade dos indivíduos. Ou seja, interessam-se em saber onde é aplicado o tempo e o dinheiro 

da organização.  

A visibilidade mediática das ações de preocupação social é relevante, porque, assim, as 

organizações são mais valorizadas pela comunidade. Contudo, não se deve recorrer à exuberância 

nem deve ser esquecida a relação lógica entre a causa apoiada e a atividade da empresa, de outro 

modo, essa ação é entendida como algo forçado e estritamente focado no benefício financeiro 

(Sebastião, 2009: 184). 

Porém, há críticas que Sebastião refere: com a preocupação da visibilidade mediática, as 

organizações podem deixar de investir nas causas que recebem menos atenção dos órgãos de 

comunicação social e ainda concentrarem a publicidade não na causa em si, mas na associação da 

organização à causa.   

 

A comunicação para a responsabilidade deve ter por base estímulos que despertem a 

atenção do seu público-alvo, levando-o a associar a mensagem a sensações, desde o seu conteúdo 

até à forma como é apresentada. São as sensações agradáveis, de bem-estar e satisfação que 

estimulam o indivíduo a reagir de uma forma positiva à mensagem. E sendo as crianças um grupo 

sensível aos estímulos exteriores, é necessário saber gerir e adequar a mensagem para que estas a 

captem de uma forma saudável, sem provocar qualquer tipo de trauma.    

É, por isso, pertinente decompor o conceito de “comunicação para a responsabilidade”. 

Comunicação é o ato de comunicar, ou seja, de tornar comum. Responsabilidade é a qualidade de 

quem é responsável por algo, ou seja, é a pessoa que responde pelos atos (Costa, 2006:1459). 

Assim sendo, apresenta-se o conceito de “comunicação para a responsabilidade” como o ato de 

tornar comum a responsabilidade que os indivíduos têm na construção da sociedade.  

 

 

1.2 A publicidade e as crianças 

Caetano e Estrela (2004) descrevem a publicidade como «um negócio gerador de potencial lucro 

e emprego que assenta na transação de um produto (a mensagem publicitária), difundido por 

determinados meios pagos, visando chamar a atenção dos consumidores para um produto ou marca, 

com o intuito de gerar atitudes ou comportamentos favoráveis à organização anunciadora.» (2004: 

23). 



8 
 

A imagem, o texto e a música são os elementos principais da publicidade e todos eles cumprem 

diferentes funções (2004:73-74). A que é dirigida especificamente às crianças deve ter elementos que 

despertem a sua atenção – cores, contrastes, música, entre outros – assim como argumentos 

simplificados – mensagens simples e claras (Higgs e Pereira 2005:1800). 

Contudo, o conceito de publicidade não se vincula apenas à vertente comercial, ou seja, a 

publicidade não deve ser vista apenas como uma ferramenta para a venda de bens e/ou serviços, 

mas como uma forma comunicativa que expressa causas, ideias e necessidades (Hart, 1994 apud 

Caetano e Estrela 2004:19).  

Legalmente, o conceito de publicidade está definido no Código da Publicidade no Decreto-Lei nº 

330/90 de 23 de outubro, capítulo I, artigo 3º como «qualquer forma de comunicação feita por 

entidades de natureza pública e privada, no âmbito de uma atividade comercial, industrial, artesanal 

ou liberal, com o objetivo direto ou indireto de: a) promover, com vista à sua comercialização ou 

alienação, quaisquer bens ou serviços; b) promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições». 

O artigo 14º faz referência à publicidade dirigida a menores que «deve ter sempre em conta a 

sua vulnerabilidade psicológica, abstendo-se nomeadamente, de: a) Incitar directamente os menores, 

explorando a sua inexperiência ou credulidade, a adquirir um determinado bem ou serviço; b) Incitar 

directamente os menores a persuadirem os seus pais ou terceiros a comprarem os produtos ou 

serviços em questão; c) Conter elementos susceptíveis de fazerem perigar a sua integridade física ou 

moral, bem como a sua saúde ou segurança, nomeadamente através de cenas de pornografia ou do 

incitamento à violência; d) Explorar a confiança especial que os menores depositam nos seus pais, 

tutores ou professores.2 - Os menores só podem ser intervenientes principais nas mensagens 

publicitárias em que se verifique existir uma relação directa entre eles e o produto ou serviço 

veiculado.». 

Alguns autores defendem que a publicidade é um importante fator no processo de socialização 

das crianças (Hart, 1994; Higgs e Pereira, 2005; Nobre, 2011). Consideram ainda que a criança tem 

tendência a imitar as personagens contidas na publicidade, principalmente se essas forem mais 

velhas: «as crianças gostam muito de publicidade, mas ainda gostam mais da que é dirigida aos 

adultos do que a destinada a elas» (Higgs e Pereira, 2005: 1799). Desta forma, a publicidade pode 

ser encarada como «um meio através do qual as crianças também se iniciam nos papéis dos 

adultos.» (2005: 1799). A utilização de personagens mais velhas estimula o desenvolvimento de 

mecanismos de identificação por aspiração, ou seja, proporciona à criança modelos para imitar. Ora, 

a aprendizagem da criança faz-se essencialmente através da imitação de modelos, pelo que, os 

autores defendem que a publicidade contribui para a construção da identidade da criança.  

A predisposição para imitar os “modelos publicitados” é maior quando a criança se apercebe da 

valorização que os seus pares e família atribuem a determinadas marcas ou instituições ou produtos. 

É ainda a partir dos 8 anos de idade que a criança tem capacidade para reconhecer que as marcas 

ou produtos estão associadas a um determinado status (John, 1999).   

Assim, as marcas publicitadas têm um papel relevante no processo de autodefinição da criança, 

pois «ao estruturar a imagem de uma marca ou a descrever as características de produto, a 

publicidade está a fornecer à criança modelos e opções de comportamento, revelando em simultâneo 
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estilos de vida, associados a interacções e valores sociais, característicos da cultura de uma 

sociedade» (2005: 1801).  

 

 

1.3 O conceito de criança  

O conceito de criança não é estanque devido a várias questões: a diferente legislação de país 

para país e a existência de uma panóplia de critérios de desenvolvimento das crianças. Como tal, 

apresentam-se algumas definições deste conceito que considero mais relevantes. 

A UNICEF define criança como todo o ser humano com idade inferior a 18 anos, exceto quando 

a lei nacional lhe confere a maioridade mais cedo. Esta definição está contida na Convenção sobre os 

Direitos das Crianças, que foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em novembro de 

1989 e ratificada por Portugal em setembro de 1990. Esta tem um vínculo jurídico quando ratificada 

pelos países e apresenta uma panóplia de direitos fundamentais para as crianças, bem como as 

respetivas disposições para que sejam aplicadas. 

Como uma importante fonte estatística de Portugal, é pertinente ver a definição de criança que o 

Instituto Nacional de Estatística faz. O INE (2005) considera que criança é a pessoa com idade 

inferior a 15 anos. Charlet (1979) considera que a criança é todo o ser humano entre os 4 e os 12 

anos de idade, pois, é a partir dos 13 anos que se inicia uma nova fase do seu processo de 

desenvolvimento: a adolescência.  

O critério etário é o mais utilizado em organismos estatais, institucionais ou culturais e a CP 

(Comboios de Portugal) é um bom exemplo disso. Para a compra de meio bilhete, a CP define que as 

crianças são todas as pessoas entre os 4 e os 13 anos de idade. 

Para este estudo o critério escolhido é o do INE. 

 

1.3.1 Desenvolvimento cognitivo e social da criança 

Para se abordar o conceito de criança não basta referir o desenvolvimento físico, como a idade o 

peso e a altura. Há, portanto, a necessidade de abordar algumas teorias e estudos sobre o seu 

desenvolvimento ao nível da cognição e do social. 

A teoria do desenvolvimento cognitivo assenta em quatro períodos/estádios principais de 

desenvolvimento: o sensório-motor, processa-se entre os 0 e os 2 anos de idade; o pré-conceptual, 

entre os 2 e os 7 ou 8 anos; operações concretas, entre os 7 ou 8 e os 11 ou 12; e, operações 

formais, a partir dos 11 ou 12 e durante a adolescência (Piaget, 1983:127). Devido ao foco deste 

trabalho ser em crianças entre os 10 e os 15 anos, irá ser abordado apenas o terceiro estádio. 

O estádio onde a criança tem um raciocínio mais flexível e desenvolvido, conseguindo identificar 

os diferentes aspetos de uma situação é o das Operações concretas. Consegue relacionar as 

dimensões de forma ponderada e relativamente abstrata, ou seja, percebe que o que cabe numa 

caixa larga e baixa também cabe numa caixa estreita e alta. Contudo, tem dificuldade em 

compreender conceitos abstratos, ou seja, a sua inteligência está limitada aos objetos presentes. Tem 

a capacidade de utilizar estratégias para melhorar o armazenamento de informação mas não as têm 

espontaneamente e quando precisa delas é necessário lembrá-la dessas estratégias. 
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Quando a criança atinge os 8 anos de idade já se apercebe da tendência para a intenção 

persuasiva da publicidade, todavia, essa perceção não é necessariamente usada para avaliar as 

mensagens publicitárias (John, 1999). Entre os 8 e os 11 anos a criança já tem um bom 

conhecimento sobre publicidade, mas a capacidade para usá-lo ainda está a ser desenvolvida (1999: 

184-185).  

John (1999) refere vários estádios sobre o desenvolvimento social das crianças: egocentric 

(dos 3 aos 6 anos de idade); social informational role taking (dos 6 aos 8); self-reflective role taking 

(dos 8 aos 10); mutual role taking (dos 10 aos 12); social and conventional system role taking 

(dos 12 e os 15). A criança entre os 8 e 10 anos de idade, consegue não só perceber que os outros 

têm opiniões diferentes, como também consegue considerar outros pontos de vista. No estádio 

seguinte (entre os 10 e 12 anos) é um momento importante de interação social, pois a criança 

começa a utilizar a persuasão e a negociação, o que implica a compreensão das perspetivas de 

ambas as partes. No último estágio (dos 12 aos 15) a criança compreende a perspectiva dos outros 

tendo em conta o grupo social a que pertencem. Pelos mesmos motivos explicados anteriormente, 

não será pertinente falar nos restantes estádios. 

Barenboim (1981) menciona que as crianças dos 11 ou 12 anos começam a ter a capacidade de 

comparar outras pessoas utilizando características psicológicas ou abstratas.  

Tendo em conta o desenvolvimento cognitivo e social das crianças apresentado anteriormente, é 

interessante referir três estádios referentes à socialização do consumidor, visto que, esta é 

considerada um processo que se desenvolve desde criança até se ser consumidor adulto (Jonh, 

1999). São eles: Estádio Percetual (dos 3 aos 7 anos); Estádio Analítico (dos 7 aos 11); Estádio 

Refletivo (dos 11 aos 16). 

O Estádios Analítico e Refletivo são os mais relevantes para o presente estudo, devido à 

idade a que estão associados. No Estádio Analítico, a criança apresenta uma estratégia lógica na 

decisão das suas escolhas de acordo com o contexto em que se encontra. Ou seja, já tem em conta 

vários atributos e uma perceção mais ampla do ambiente, tentando influenciar e negociar aquilo que 

deseja mas adaptando a estratégia de acordo com a pessoa em causa (amigo, mãe pai, irmão, 

professor, entre outros). No estágio Refletivo a criança tem um pensamento e raciocínio mais refletivo 

e focado nos significados sociais do consumo. Ou seja, as decisões de consumo dependem da 

situação que a criança se encontra. Existe um fator de relevância que condiciona todo o processo de 

desenvolvimento cognitivo: o contexto em que a criança cresce, que será desenvolvido mais adiante, 

no subcapítulo referente à socialização.  

  

A memória é uma capacidade que também se desenvolve gradualmente com a criança e a sua 

eficácia é condicionada pelo conhecimento e capacidade de processamento da mesma (Nobre 

2010:16). A memória é um importante fator de aprendizagem, visto que, a repetição de determinado 

ato depende da recordação que o indivíduo tem da consequência que esse ato provocou. É ainda de 

referir que as duas medidas do estudo da memória humana são a recordação e o reconhecimento, 

sendo este último mais frequentemente utilizado pelos indivíduos Davidoff (1983:296-299).  
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Existe a memória operante ou funcional que consiste numa memória inicialmente a curto 

prazo e dependendo do grau de repetição das tarefas poderá ou não passar a uma memória a longo 

prazo. No fundo é uma memória quase automática que se demonstra nas práticas quotidianas dos 

indivíduos. A memória a longo prazo é considerada um sistema ilimitado de armazenamento de 

informação e confere a capacidade de recordar grandes volumes de informação durante períodos 

substanciais (horas, dias, semanas, anos e por vezes para sempre (Davidoff 1983:309-310). Assim, 

esta também poderá ser recuperada e reintroduzida na memória operante (Nobre, 2010).  

Para desenvolver o processo de memorização pode-se recorrer a estratégias de codificação da 

informação, como a repetição e a organização mental. Ou seja, para facilitar o processo de 

memorização, a criança recebe a informação de forma repetida e, caso tenha essa capacidade, 

organiza-a mentalmente, atribuindo-lhe um significado. Para isso é necessário que a criança tome 

consciência deste processo e tenha a capacidade de fazer associações entre a informação que 

recebeu e a imagem mental que criou.  

É por isso que a repetição de publicidade e a utilização de mensagens simples que transmitam 

sensações (através das cores, sons, sorrisos, entre outros) são técnicas importantes e 

recorrentemente utilizadas na publicidade dirigida às crianças. 

 

 

1.4 O processo de socialização  

A criança é um ser dependente e com um desenvolvimento acelerado comparativamente com os 

adultos e idosos, por isso, as bases da sua socialização são primordiais para que esta se torne um 

adulto. A educação das crianças passa pela transmissão de valores, hábitos e ensinamentos que 

enriquecem as várias gerações da sociedade. 

Neste estudo é pertinente abordar duas correntes que dizem respeito a essa transmissão: a 

corrente geracional e a corrente classista. A primeira, realça a geração como um importante 

mecanismo de socialização, onde se transmitem experiências geracionais dos mais velhos para os 

mais novos. A segunda, realça a reprodução das classes sociais como responsável pela socialização 

dos mais novos, tanto pela mobilização como pela perpetuação das classes ou estratos (Roberts e 

Parsell, 1990).  

A corrente geracional abarca dois blocos distintos de teorias. Umas consideram que há uma 

passagem harmoniosa e de contínua reprodução da cultura dos adultos na cultura dos jovens, ou 

seja, considera-se que há uma fase de transição, pacífica, para o estado adulto, não descurando a 

existência de uma cultura juvenil que também tem influência na sociedade. Outras teorias sustentam 

a ideia de descontinuidade ou rutura entre as gerações, ou seja, os jovens diferem da geração 

precedente e sequente, sendo considerados revitalizadores das sociedades modernas (Ribeiro, 

2010). 

O conceito de geração, em termos sociológicos, não se prende com a idade mas com uma 

«contemporaneidade de ideias, de influências, de saberes, de filiações identitárias, de valores.» 

(Pais, 1998:27). Assim, as gerações são consequências das influências recebidas e exercidas pelos 

indivíduos na sociedade.  



12 
 

As mudanças sociais são também um aspeto importante a ter em conta. Tanto as uniões de 

fato como os divórcios, as famílias monoparentais e os filhos fora do casamento tendem a crescer. 

Existe também uma tendência para a diminuição do número de filhos por mulher e o primeiro a 

nascer cada vez mais tarde (Ribeiro, 2010:181-182). Devido às exigências do mercado de trabalho, 

há uma maior predisposição por parte dos filhos em prolongar os estudos até ao ensino superior e, 

consequentemente, permanecer, financeiramente dependentes, mais anos, em casa dos pais 

(2010:181). Estas condições familiares podem influenciar o universo de valores dos indivíduos (Vala, 

2003). 

Os novos modelos familiares promovem um relacionamento mais democratizado, pois hoje em 

dia «os pais são bastante mais permissivos em relação ao comportamento dos filhos (…) o que 

modifica, também, as bases tradicionais da autoridade familiar» (Pais, 1998:41). 

Tal como a família, a escola é também um agente de socialização e um instrumento para a 

construção do perfil de valores dos indivíduos. A escola proporciona a convivência entre os pares, 

que são um veículo de racionalização e pluralidade de valores e de modernização de atitudes sobre a 

vida e a família. Para além disso, a escola também tem um papel de mobilidade ascendente para o 

posicionamento do indivíduo na sociedade (Vala, 2003). 

   

 

1.5 Socialização para o consumo 

Em Portugal, com o aumento dos níveis de instrução e a consequente diminuição do 

analfabetismo, com alterações familiares e sociais (novas profissões e ritmos de trabalho acelerados), 

com a crescente urbanização das cidades e a construção feroz de centros comerciais e com uma 

economia maioritariamente terciária, desenvolveu-se uma geração de consumidores acomodados a 

um padrão de vida que é marcado pela relação de sucesso e posse de bens (Ribeiro, 2010:181-184). 

Verifica-se em vários estudos que as crianças e os jovens com maior consciência do impato das 

suas atitudes no futuro, são também as crianças que mais poupam (Pritchard e outros, 1989; Wilska, 

2008). Ao tomarem consciência, através da adequada educação financeira, de que o ato de poupar é 

valorizado e recompensado socialmente, tendem a aplicá-lo (Ribeiro, 2010:151). A gestão da sua 

mesada é, por isso, uma estratégia importante para a educação financeira das crianças. 

Há uma tendência para os pais criarem os filhos num escalão de vida mais alto que aquele em 

que foram criados. Este cenário é comum na classe média portuguesa e traduz-se num esforço de 

poupança dos pais para assegurar uma boa educação aos filhos para que estes possam ascender 

socialmente (Ribeiro, 2010).  

Alguns autores chamam a atenção para a pressão que também é sentida pelos pais (Elkind, 

2001; Pettersson (2006). Estes são muitas vezes forçados a inscrever os filhos em atividades 

extracurriculares, a comprar-lhes brinquedos ou jogos, com receio que os filhos sejam postos de parte 

ou fiquem para trás relativamente aos colegas porque os pais das outras crianças fazem esses 

consumos (Elkind, 2001).  
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Se, por um lado, a socialização para o consumo e para a gestão do dinheiro através do 

mecanismo geracional é defendida por muitos autores, por outro, há quem considere que a pertença 

a uma determinada classe social tem influência nesse aspeto (Ribeiro, 2010:151). 

Porém, a família e a escola não são os únicos agentes de socialização que podem contribuir 

para as atitudes e comportamentos de consumo das crianças. Os media dão também um importante 

contributo na educação das crianças a vários níveis, que dependendo das perspetivas, pode ser 

positivo ou negativo.  

A pressão dos media para tornar as crianças em consumidores cresceu exponencialmente. Os 

pais conseguem atenuar os efeitos do marketing, até certo ponto, contudo, ainda que a publicidade 

possa ser limitada em casa, as crianças são expostas aos media em diversos locais: na rua, em casa 

dos amigos, nos parques de recreio, nas lojas e até na escola (Elkind, 2001).  

Este impato que os media provocam, principalmente a televisão e a internet, contribui para a 

aprendizagem ou assimilação do consumo como algo que dá algo em troca. Ou seja, a comunicação 

realizada em prol do consumo de um produto ou serviço baseia-se na promessa de se receber algo 

em troca: satisfação, divertimento, alegria, beleza, conforto, saúde, status, poder, conhecimento, 

bem-estar, entre outros.  

Se por um lado, nas últimas décadas os rendimentos das famílias aumentaram reforçando-se 

hábitos de consumo e exigências de bem-estar e conforto elevados (Ribeiro, 2010:182), por outro, a 

actual situação financeira de Portugal poderá forçar a mudança desses hábitos.  

 

 

1.6 Valores da sociedade Portuguesa  

Ao contrário dos rumores que se ouvem, os jovens confrontam-se não com a falta de valores, 

mas com uma grande diversidade de referências sociais e culturais: a escola, a família, os media, as 

convivências de bairro, entre outras. (Pais, 1998:48). Mas será que são só os jovens? Vários autores 

defendem que não são apenas os jovens que se deparam com essa diversidade de referências, são 

também as crianças (John, 1999; Elkind, 2001; Pettersson, 2006).  

Os valores são considerados um conceito ambíguo. Estes, podem referir-se a modelos de 

conduta, associados às normas, ou seja, têm um caráter normativo. E, consequentemente, adotam 

um caráter referencial, pois podem valorizar ou desvalorizar as ditas normas. Contudo, o que é ou 

não valorizado será determinado pelo sistema de valores vigente num determinado contexto social. 

(Pais, 1998:18-19).  

Sendo assim, pode-se considerar que os valores emergem em determinados contextos da 

sociedade, a dois níveis. A nível individual, pesam os fatores cognitivos e motivacionais e a nível 

social, pesam os fatores económicos e institucionais. Ou seja, «os valores expressam dinâmicas 

conflituais e atualizam-se na complexidade das interações e dos contextos sociais.» (Vala Et al, 

2003:30-31) Assim, pode-se considerar que os valores sociais são ideais que são usados nas épocas 

históricas para manter a ordem ou levar à mudança. 

O perfil e a hierarquia de valores não são só adquiridos pelos indivíduos consoante o local onde 

nascem, são pois, construídos com base nas interações significativas que estes experimentam ao 
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longo da sua vida. «Esta história individual que se constrói e transporta das conjunturas do passado 

para as do presente constituirá um outro terreno, relativamente autónomo e fértil, de produção e de 

reconfiguração de valores.» (2003:86) 

Bachika (2011) propõe a ideia dos valores estarem associados ao sentimento de gratificação. 

Ou seja, a avaliação dos valores é realizada com base na gratificação a que estes estão associados. 

Ora se uma criança toma conhecimento de determinado valor e associa-o a algo gratificante para ela 

própria, a tendência é referenciar esse valor como algo bom. Não nos podemos esquecer de que 

essa valorização também é influenciada pela sociedade e pelos grupos de referência.  

O European Social Survey (ESS) consiste num inquérito a nível europeu sobre diversos 

aspectos relevantes ao estudo da sociedade, inclusivamente à questão dos valores que estão na 

base das atitudes e comportamentos dos indivíduos. Com a base de dados, referente aos inquéritos 

de 2002 até 2010, disponibilizada online, foi possível realizar a análise que se segue.  

Segundo o gráfico 1, os aspetos que os portugueses estão mais de acordo entre 2002 e 2008 

são: ser dedicado e leal com as pessoas mais próximas; tratar as pessoas de forma igual e ter as 

mesmas oportunidades; viver num ambiente seguro e protegido; cuidar e ajudar ao bem-estar dos 

outros; cuidar da natureza e do ambiente; e ter um governo forte que garanta segurança. Os aspetos 

com que os portugueses menos se identificam são: ser rico, ter dinheiro e coisas caras; procurar 

aventuras e ter uma vida excitante.  

 

Gráfico 1 – Categorias de Valores dos Portugueses (entre 2002 e 2008) 

 

 

No gráfico 2, referente a 2010, constata-se que os aspetos menos valorizados e os mais 

valorizados para a maioria das pessoas continuam a ser os mesmos do período de 2002 a 2008. 

Fonte: Elaboração própria, de acordo com a base de dados do ESS, referente ao período de 2002 a 2008 
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Apesar de haver uma ligeira diminuição na aproximação dos aspetos mais valorizados, as pessoas 

que não se identificam com os ditos também diminuíram, o que demonstra uma identificação não tão 

convicta, ou seja, identificam-se “mais ou menos”.  

Ainda no que toca ao ano 2010, há uma tendência de identificação com alguns aspetos por parte 

dos mais novos, ou seja, do grupo etário
4
 dos jovens (15 a 24 anos) e dos adultos (25 a 64) 

respetivamente, e uma menor identificação por parte dos idosos (65 e mais anos). Esses aspetos
5
 

estão relacionados com a preocupação ambiental; a criatividade; a disposição para experimentar 

coisas novas; a tolerância e compreensão de pessoas diferentes; e a liberdade de tomar as próprias 

decisões e ser livre. A dedicação e a lealdade com quem nos é próximo são dos aspetos mais 

valorizados por todos os grupos etários, assim como a preocupação em cuidar e ajudar ao bem-estar 

dos outros
6
.  

O respeito pelos outros
7
 é um aspeto com valores igualmente distribuídos relativamente ao 

grupo etário contudo, os jovens (15-24) são os que se identificam mais mas, são, simultaneamente, 

os que têm o maior valor de não identificação e o contrário acontece no grupo dos idosos (65 ou mais 

anos).  

Gráfico 2 - Categorias de Valores dos Portugueses (2010) 

 
 

 

Estes resultados obtidos a partir de uma base de dados recente (2010) vão ao encontro da 

conclusão a que Pais chegou há treze anos atrás. Pais concluiu então que são, sobretudo, os jovens 

mais instruídos que se identificam com «estas novas correntes socioculturais, de orientação mais 

                                                           
4
 A classificação do INE apresenta os grupos etários da seguinte forma: 0-14; 15-24; 25-64; 65 e mais anos. 

5
 Consultar anexos 6, 9, 10, 11 e 13, respetivamente (gráficos). 

6
 Consultar anexos 7 e 8 (gráficos). 

7
 Consultar anexo 12 (gráfico). 

Fonte: Elaboração própria, de acordo com a base de dados do ESS, referente ao ano de 2010 
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pós-materialista» (1998:52), como os valores de defesa da liberdade pessoal, da autorrealização, da 

igualdade de oportunidades, da democracia, da ecologia, da convivência multicultural. 

Os valores pessoais dos indivíduos são fatores importantes para se fazer uma correcta análise 

de segmentação de mercado. Desde 1968 que se têm desenvolvido, no contexto do marketing, 

diferentes metodologias. Pode-se considerar que a Multi-item Adaptation to the List of Values 

(MILOV) é utilizada pelo (ESS) referido anteriormente. A sua vantagem é não suscitar dúvidas ao 

entrevistado por apresentar expressões completas em vez de valores de duas ou três palavras 

(Cardoso, 2008:133). 

 

 

1.7 Literacia financeira  

Há uma forte relação entre as atitudes e comportamentos dos pais com os dos filhos 

relativamente ao consumo, à poupança e ao dinheiro (Ribeiro, 2010:149). Apesar dos media e dos 

amigos, os pais são os agentes de socialização com maior importância nas decisões de compra dos 

filhos, principalmente se forem ainda crianças (Wilska, 2008).  

A educação financeira para ser eficiente deverá partir de ensinamentos e estratégias adotadas 

pelos pais e também a partir do exemplo destes, porque não adianta ensinar as crianças a poupar se 

as atitudes quotidianas não forem coerentes com o discurso. Instruí-las para a gestão do seu dinheiro 

é benéfico para os pais, mas acima de tudo para o futuro das mesmas.  

A questão da literacia financeira tem uma grande relevância, porque, para os pais poderem 

educar as crianças neste sentido, também terão de ter o conhecimento apropriado. Para se ter bem-

estar e estabilidade económica e financeira é importante deter a capacidade de tomar decisões 

financeiras informadas – literacia financeira.  

Segundo o relatório do inquérito à literacia financeira da população portuguesa (2010), os 

resultados são relativamente positivos, contudo há uma ligeira dissonância entre as atitudes, que, de 

uma maneira geral, são adequadas, e os comportamentos dos inquiridos. Esta análise poderá ser 

justificada pelo fato dos portugueses (inquiridos) atribuírem uma grande importância ao planeamento 

do orçamento familiar, mas, por falta de rendimentos, a percentagem dos que poupam é 

consideravelmente menor. A população mais idosa (a partir dos 70 anos) e a mais jovem (entre os 16 

e 24) são as que apresentam menores níveis de literacia financeira, pelo que a maioria tem uma 

atitude negativa face à importância do planeamento familiar.  

Após a avaliação do relatório, o Banco de Portugal criou um Plano Nacional de Formação 

Financeira (PNFF) para 2011 e 2015, com o objetivo de melhorar os conhecimentos e 

comportamentos financeiros da população portuguesa, de acordo com as especificidades de cada 

segmento. Uma das tarefas a realizar é a introdução de conteúdos de formação financeira nas 

escolas, desde o ensino primário até ao secundário, ação que necessita de formação prévia dos 

professores. Os pais não ficam de fora, pois esse PNFF também abrange a população em geral.  

A importância dada à formação financeira tem uma razão de ser, pois «consumidores mais 

informados e com maiores níveis de formação são suscetíveis de adquirir melhores hábitos de 
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poupança e de selecionar produtos mais adaptados às suas necessidades…» (Conselho Nacional de 

Supervisores Financeiros, 2010:20). 

 

1.8 Solidariedade  

A solidariedade assenta em duas expressões: “preocupação com” e a “disponibilidade para”. 

Preocupação com o próximo, com o outro e disponibilidade para fazer algo que, direta ou 

indiretamente, ajude alguém (Vala, 2003). 

A solidariedade durkheimiana diz respeito à relação que o indivíduo estabelece com o coletivo. 

Há dois tipos de solidariedade: a mecânica das sociedades primitivas e a orgânica das sociedades 

modernas e diferenciadas. No primeiro tipo de solidariedade, os indivíduos são semelhantes entre si, 

enquanto que, no segundo tipo, os indivíduos têm diferentes funções assegurando uma coerência 

social. Este conceito também é encarado como uma das virtudes fundamentais no cristianismo, 

sendo, um dos princípios base (pelo menos na teoria) das sociedades tradicionais europeias (Vala 

2003:201). 

Para além de uma virtude cristã, a solidariedade pode ser considerada como um ideal laico de 

esquerda ou como uma identidade pós-moderna. 

Alguns autores consideram que ser-se solidário é algo que não é desprovido de interesses, pois 

não é só «o desejo de ajudar os semelhantes [é também] a busca em si próprios» (Lipovetsky, 1994 

apud Vala 2003:202). Ou seja, ser solidário com o outro é estar simultaneamente a construir a própria 

identidade. Note-se que a solidariedade social é cada vez mais tida me conta no Curriculum Vitae. 

Vala chama a atenção para a possibilidade de haver distorções no estudo
8
 que se deve ao fato 

de serem os indivíduos a pensarem sobre eles próprios: há a tendência de, consciente ou 

inconscientemente, dizerem aquilo que gostam de pensar sobre eles mesmos e também darem 

respostas socialmente aceites. (2003:200). 

Contudo, essa distorção é reduzida quanto menor for a idade dos jovens e crianças. 

Principalmente nas últimas, pois não têm a consciência de ser algo valorizado na sociedade. Espera-

se um melhor esclarecimento sobre esta questão no próximo semestre, com os dados dos inquéritos 

às crianças e jovens (10 a 15 anos).   

Vala (2003) refere dois fatores que podem influenciar o grau de solidariedade dos portugueses: 

o critério de proximidade social, pois para o que nos é familiar ou conhecido há uma maior prontidão 

para o auxílio. Este fator é confirmado com a análise dos dados de 2010 do ESS, anteriormente 

referido, onde mostra que ser dedicado e leal com as pessoas mais próximas é o aspeto com que os 

portugueses mais se identificam. O outro fator referenciado por Vala (2003:214) consiste na 

exposição dos portugueses aos media, pois estes fomentam a preocupação e sentimento de prestar 

auxílio a alguém através da exibição do sofrimento do outro. Com certeza que a maioria das crianças 

não gostará, nem compreenderá, ver outras crianças a sofrer, e por isso, penso que poderão ser dos 

grupos mais puramente sensibilizados para prestar auxílio ao próximo. Pretendo tirar essas ilações 

com a análise aos inquéritos desenvolvidos no próximo semestre.   

                                                           
8
 Estudo Europeu dos Valores (EVS) – Projeto “Atitudes e Valores dos Portugueses” 1999-2000. 
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2. Metodologia 

 

Este estudo é qualitativo com o objectivo de se conseguir obter um conhecimento mais 

aprofundado sobre o tema em questão, assim sendo, as técnicas de análise utilizadas são 

maioritariamente qualitativas. Os dados recolhidos não serão de grande extensão mas servirão para 

uma análise em profundidade, nomeadamente as entrevistas, pois são «uma técnica de recolha de 

dados intensiva (…) sendo que as respostas de cada indivíduo, grupo ou comunidade valem por si 

próprias e não como representativas de outros indivíduos ou comunidades.» (Espírito Santo, 

2010:31). As técnicas quantitativas caracterizam-se por ser uma investigação extensa e 

representativa e de menor duração que os métodos qualitativos. Para o presente estudo será 

relevante utilizar também, primeiro e a título exploratório, o inquérito por questionário, não com fins 

representativos mas pelo seu caráter sintético que permite que a informação recolhida seja planeada 

de forma a ser suscetível de ser categorizada de forma padronizada (Espírito Santo, 2010:33-37).  

O plano metodológico consiste em, numa primeira fase, abordar um grupo de crianças e os 

respetivos pais sobre a sua hierarquia de valores e numa segunda fase expor essas crianças às 

campanhas que promovam o valor da poupança (ex: cartão LOL júnior), da ecologia (ex: Jovens em 

movimento), e da solidariedade (ex: Voluntariado “Afectos”). 

Propõe-se a utilização de três técnicas de recolha declarativas – inquéritos por questionário, 

reuniões de pequenos grupos e entrevistas individuais – e uma não declarativa – análise de 

conteúdo. A vantagem das técnicas declarativas é a possibilidade de perguntar diretamente à 

amostra o porquê das respostas às questões que lhe foram colocadas, porém o investigador tem 

pouco controlo na sinceridade das respostas. A vantagem das técnicas não declarativas surge da 

independência das respostas da amostra, ou seja, a informação não é distorcida pela amostra, por 

questões de impercetibilidade ou de falsidade, contudo poderá ser mal interpretada pelo próprio 

investigador. Conclui-se que a “técnica” de recolha mais eficaz é a junção das duas. 

A amostra é constituída por dez crianças entre os 10 e 12 anos de idade (50% do sexo feminino 

e 50% do sexo masculino); dez crianças entre os 13 e 15 anos de idade (distribuídas igualmente por 

sexo); e os pais das respetivas crianças dos 10 aos 12 anos. Ou seja, a amostra é constituída por 

vinte crianças e jovens e por dez pais. A divisão desta amostra prende-se com o objectivo de se 

conhecer, caso existam, diferenças entre crianças que frequentam o 2º ciclo de escolaridade e as que 

frequentam o 3º ciclo, pois encontram-se num estado de transição de criança para adolescente.  

A amostra faz parte de um agrupamento de escuteiros ao qual pertenço, tornando-a mais 

acessível, disposta a colaborar e disponível para os encontros necessários em prol deste estudo. 

Para além destas razões, a amostra foi escolhida por ter em comum um núcleo de pares – os 

escuteiros – e por me possibilitar uma observação às atitudes e comportamentos das crianças ao 

longo dos meses de março e maio de 2012. 

O contacto com as crianças foi combinado previamente, de acordo com a disponibilidade de 

cada parte, e teve a duração de três meses. Durante este processo foi adotada uma postura de 

imparcialidade e igualdade no trato dos diferentes grupos da amostra.   
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2.1 Técnicas Declarativas 

Foi realizada, no mês de outubro de 2011, uma entrevista exploratória à enfermeira Teresa 

Matos, responsável pelo projeto “Afectos”, com a finalidade de esclarecer questões sobre o mesmo e 

obter material para o presente estudo.  

Inicialmente foi aplicado um inquérito por questionário
9
, durante o mês de março e abril de 

2012, a dez crianças entre os 10 e 12 anos de idade, aos respetivos pais e outros dez inquéritos a 

crianças e jovens entre os 13 e 15 anos. Com esta técnica pretende-se obter uma perspetiva 

abrangente dos valores mais apreciados por essas crianças, jovens e pais; perceber se têm 

conhecimento de alguma campanha do mesmo género; comparar os dois grupos de crianças (10 aos 

12 anos e 13 aos 15); e averiguar as diferenças entre os mais novos (10 e 12 anos) e os mais velhos 

(pais).  

O segundo contato teve início a 21 de abril de 2012 e terminou a 6 de maio, através de reuniões 

de pequenos grupos (entre 2 a 3 crianças), na sede do agrupamento de escuteiros, com o intuito de 

produzirem o “panfleto ideal“ para as crianças da mesma idade.  

O “panfleto ideal” é o melhor panfleto que as crianças consigam produzir para convencer outras 

da mesma idade a terem comportamentos adequados sobre os temas da poupança, ecologia e 

solidariedade com os idosos. Esses panfletos são produzidos com os materiais disponíveis no 

momento das reuniões: papel, cartolinas, lápis e canetas para colorir, cola, fita-cola, tesoura, fitas e lã 

(ver exemplos abaixo). 

               
Imagem 2 - Panfleto sobre a poupança 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Consultar anexos 14 e 15 

Fonte: Panfleto realizado pela criança F3, 

12 anos, sexo feminino. Fonte: Panfleto realizado pela criança F2, 

11 anos, sexo feminino. 

Imagem 1 - Panfleto sobre a ecologia ambiental 
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Imagem 3 - Panfleto sobre solidariedade com os idosos 

 

 

 

 

 

Posteriormente, foram aplicadas entrevistas
10

 semi-estruturadas, que tiveram em média 25 

minutos de duração, às dez crianças (10-12 anos), com o objetivo de lhes dar a conhecer os panfletos 

das campanhas já existentes
11

; compreender se conseguem identificar os valores inerentes nas 

mensagens, assim como perceber a opinião das crianças face àquilo que percecionam dos panfletos 

(estarão de acordo, desacordo, é lhes indiferente.) 

As entrevistas tiveram início a 25 de abril de 2012 na sede dos escuteiros do agrupamento 900 

do Monte-Abraão e terminaram dia 6 de maio do mesmo ano.  

 

 

2.2 Técnicas Não Declarativas  

Procedeu-se a uma análise de conteúdo, aos panfletos das campanhas de comunicação das 

organizações escolhidas para este estudo, referindo-se os seguintes aspetos: formato; tamanho das 

letras; utilização de cores e de imagens; dimensão; organização da informação; aspecto geral 

(mancha gráfica de texto e de imagens); disponibilização de contatos; tipo de abordagem. 

Posteriormente, foi realizada uma observação direta enquanto as crianças produziam o “panfleto 

ideal”, e onde se registou apontamentos sobre as ideias que cada criança sugeriu, como interagiam e 

interpretavam o que lhes era pedido, entre outros aspetos.  

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Consultar anexos 33 (guião) e 34 (transcrição).  
11

 Consultar anexos 1 ao 5. 

Fonte: Panfleto cedido pela Câmara Municipal de Oeiras , Verão 2011. 

Fonte: Panfleto realizado pelas crianças F4 e F5, 10 e 11 anos, 

respetivamente, sexo masculino. 
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3. Apresentação dos casos práticos a investigar 

 

Os casos práticos escolhidos para o presente estudo dizem respeito a três instituições: o Centro 

de Saúde de Queluz com o projeto “Afectos”, a Câmara Municipal de Oeiras com o projeto “Jovens 

em Movimento”, e a Caixa Geral de Depósitos com o Cartão “Lol Júnior”. Estes casos foram 

escolhidos porque todos utilizam panfletos na comunicação com o público; são dirigidos às crianças 

e/ou jovens; relacionam-se com os valores responsáveis base deste estudo – a solidariedade, a 

preocupação ambiental, a poupança – e à partida, são casos desconhecidos à amostra, com exceção 

do último, cuja razão centra-se no tipo de produto e na abordagem utilizada no panfleto.   

 

3.1. Voluntariado “Afectos” 

O projeto “Afectos”
12

 é uma iniciativa do Centro de Saúde de Queluz. Surgiu em 2004 e destina-

se a todos os jovens entre os 16 e os 32 anos que queiram voluntariamente apoiar os idosos/pessoas 

dependentes nos seus domicílios. Este projeto tem como objetivos proporcionar uma melhor 

qualidade de vida ao idoso; prevenir o isolamento psicoafectivo e a solidão; estimular a autonomia e a 

mobilidade; promover o sentido de responsabilidade e de entreajuda; desenvolver a participação 

intergeracional a partir de uma forma de intervenção inovadora; e ocupar utilmente os tempos livres. 

O processo desencadeia-se da seguinte forma: o jovem, após as entrevistas com os 

responsáveis pelo projeto (Psicólogos e Técnicos Superiores de Serviço Social), terá um período de 

formação teórico prática. De acordo com as características e disponibilidade de cada jovem ser-lhe-á 

atribuído um (ou mais) idoso(s). Para assegurar o bom funcionamento deste projeto são realizadas 

reuniões conjuntas de acompanhamento com o grupo de voluntários, e por vezes também com os 

idosos, para discussão, orientação e avaliação dos casos de apoio ou até para exposição de novas 

propostas.  

As atividades desenvolvidas pelos voluntários estão na ordem da companhia (conversar, ouvir, 

partilhar, passear, comemorar dias festivos, entre outros), acompanhamento a consultas, colaboração 

em pequenos serviços (compras, recados e outros), promoção da auto-imagem/auto-estima 

(vestuário, estética, entre outros), prestação de ajudas técnicas. 

Esse projeto centra-se no problema do isolamento dos idosos e apresenta a seguinte solução: 

motivar os jovens a ocupar o seu tempo, de uma forma solidária, com a companhia de pessoas que 

têm mais experiência de vida.  

 Seguidamente, é apresentada a análise de conteúdo realizada ao panfleto
13

 (imagem 4) do 

respectivo projeto: 

 

 

 

 

                                                           
12

 Informações com base na entrevista exploratória à Enfermeira Teresa Matos e na leitura do panfleto referente 
ao respetivo projecto. 
13

 Consultar anexo 1 (panfleto em tamanho grande). 
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Imagem 4 - Panfleto do projeto "Afectos" (Idosos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Projeto Jovens em Movimento 

“Jovens em Movimento” é um projeto de sensibilização ambiental, promovido pelo Município de 

Oeiras. Surgiu em 1992 e destina-se a jovens entre os 15 e os 23 anos que queiram participar em 

atividades de limpeza, manutenção e sensibilização dos espaços públicos do Concelho de Oeiras. Os 

objetivos deste projeto centram-se em: ocupar os tempos livres dos jovens com atividades úteis e 

educativas como a limpeza de espaços públicos e sensibilização ambiental; fomentar o 

desenvolvimento de comportamentos ambientais adequados; sensibilizar a população para a 

importância dos espaços verdes e sua manutenção, assim como a reutilização e reciclagem de 

materiais. 

O projeto desenvolve-se em duas campanhas, a de verão e a anual. A campanha de Verão (de 

Junho a Setembro) direciona-se para os jovens, residentes no Concelho de Oeiras, entre os 15 e 21 

anos. São divididos em equipas e acompanhados por monitores recebendo antecipadamente 

formação teórico prática, especialmente para desenvolverem atividades de sensibilização ambiental. 

A campanha anual abrange jovens entre os 16 e 23 anos e decorre durante todo o ano, intervindo em 

áreas que sejam necessárias. Para a participação neste projeto é necessário uma inscrição 

acompanhada por alguns documentos de identificação. Os jovens são compensados com uma 

Fonte: Panfleto cedido pelo Centro de Saúde de Queluz , 2004. 

Análise do panfleto: 

- Panfleto de básica execução; 

- Pequena dimensão e desdobrável, por isso fácil de guardar; 

- Tamanho das letras relativamente grande; 

- Fundo de cores quentes (rosa, laranja e amarelo); 

- Discurso directo, simples e claro, utilizando apenas a segunda pessoa do singular (mais 

intimista);  

- Mensagem facilmente perceptível e informação organizada;  

- Pouca utilização de imagens;  

- Disponibilização de contatos (telefone). 
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quantia simbólica pelo serviço prestado e têm direito ao seguro de acidentes pessoais e ao 

equipamento necessário. 

Algumas das atividades desenvolvidas no Projeto Jovens em Movimento estão referidas no 

gráfico 3, onde se verifica um forte envolvimento da comunidade do concelho de Oeiras neste projeto. 

No ano de 2004 obteve-se números elevados em todos os aspetos, o que não implica que até 2009 o 

trabalho tenha vindo a decrescer. De fato, a partir de 2005 as vagas para as equipas das campanhas 

de Verão foram mais reduzidas, daí o numero ser ligeiramente menor comparativamente com 2004. A 

forte aposta, desse ano, na distribuição de materiais de sensibilização resultou numa diminuição nos 

anos posteriores, por não haver necessidade de distribuir a mesma quantidade. É de assinalar um 

aumento de participantes nos ateliers e jogos ambientais, ao longo dos anos.  

 

Gráfico 3 – Atividades desenvolvidas no “Jovens em Movimento” entre 2003 e 2009 

 

 

Este projeto centra-se no problema da poluição da zona de Oerias (praias, ruas, jardins) e 

apresenta a seguinte solução: motivar os jovens a utilizar o seu tempo de uma forma civicamente útil, 

a limpar os espaços públicos de Oeiras e a sensibilizar a população residente e transeunte para as 

boas práticas ambientais.  

 Em baixo, são apresentadas as análises de conteúdo realizadas aos panfletos
14

 (imagem 5, 6 e 

7) do respectivo projeto:  

 

 

 

 

                                                           
14

 Consultar anexos 2,3 e 4 (panfletos em tamanho grande). 

Fonte: Elaboração própria com dados da Câmara Municipal de Oeiras  



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise do panfleto: 

- Panfleto de execução cuidada; 

- Pequena dimensão e desdobrável, por isso 

fácil de guardar; 

- Tamanho das letras muito pequeno, à 

excepção do título; 

- Fundo com uma mistura de cores quentes 

(laranjas) e frias (verdes); 

- Discurso directo, simples e claro; 

- Mensagem facilmente perceptível; 

- Informação resumida e muito bem 

organizada; 

- Boa utilização de imagens; 

- Disponibilização de contatos (e-mail e 

telefone). 

Fonte: Panfletos cedidos pela Câmara Municipal de Oeiras, Verão 2011. 

Análise do panfleto: 

- Panfleto de execução cuidada e original 

(forma um leque); 

- Média dimensão e desdobrável; 

- Tamanho das letras relativamente grande; 

- Fundo com uma mistura de cores quentes 

(laranja, amarelo) e frias (verde, azul e 

branco); 

- Mensagem facilmente percetível; 

- Informação muito resumida e bem 

organizada;  

- Forte utilização de imagens;  

- Sem disponibilização de contactos. 

Imagem 6 - Panfleto do projeto "Jovens 
em Movimento" (CMO) 

Imagem 5 - Panfleto do projeto "Jovens 
em Movimento" ("Leque") 
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Imagem 7 - Panfleto do projeto "Jovens em Movimento” (“Tarefas”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Cartão LOL Júnior – Função Poupança 

O cartão LOL Júnior consiste num produto desenvolvido pela Caixa Geral de Depósitos para 

crianças a partir dos 10 anos de idade. É um dos cartões pré-pagos que a caixa dispõe e que se pode 

associar à função poupança, tendo como objetivos: incentivar as crianças/jovens a poupar; permitir 

uma certa liberdade e simultaneamente garantir um controlo dos gastos; garantir a vigilância e 

manutenção da conta sempre que necessário por parte dos encarregados de educação; estimular a 

perceção das crianças/jovens para a necessidade de gestão dos recursos.  

Análise do panfleto: 

- Panfleto de execução cuidada; 

- Grande dimensão mas desdobrável; 

- Tamanho das letras pequeno, à exceção dos títulos; 

- Fundo com cores frias (verde, azul e branco); 

- Discurso simples e claro;  

- Mensagem facilmente percetível; 

- Informação muito resumida e bem organizada;  

- Forte utilização de imagens;  

- Tarefas fáceis e divertidas para as crianças e jovens fazerem 

- Disponibilização de contatos (e-mail e telefone). 
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O cartão LOl Júnior funciona da seguida forma: após o carregamento do cartão s encarregados 

de educação, a criança/jovem pode gerir o dinheiro que tem no cartão fazendo pagamentos em lojas 

mas nunca podendo ultrapassar os 50€ diários e todas as transações obrigam à utilização do Número 

de Identificação Pessoal (NIP). Caso os encarregados de educação adiram à função poupança, o 

dinheiro que sobrar no final do mês será guardado até atingir os 10€
15

. Assim que atinge este valor, é 

automaticamente transferido para a conta Caixaprojecto, associada ao cartão. 

Seguidamente, é apresentada a análise de conteúdo realizada ao panfleto
16

 (imagem 8): 

 
Imagem 8 - Panfleto do cartão LOL Júnior (CGD) 

 

 

 

 

 

  

                                                           
15

 No panfleto do anexo 6 está evidenciado 25€, contudo a informação do website revela 10€. 
16

 Consultar anexo 5 (panfleto em tamanho grande). 

Análise do panfleto: 

- Panfleto de execução cuidada; 

- Média dimensão e desdobrável, por isso fácil de guardar; 

- Tamanho das letras pequeno, à exceção dos títulos; 

- Fundo de cores neutras (branco); 

- Discurso direto, simples e claro, utilizando apenas a segunda pessoa do singular;  

- Mensagem facilmente percetível e informação organizada;  

- Boa utilização de imagens (bonecos e cartões);  

- Disponibilização de contatos (e-mail e telefone). 

Fonte: Panfleto cedido pela Caixa Geral de Depósitos, 2011. 
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Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados às crianças, entre março 

e abril de 2012. 

4. Análise dos Resultados Práticos: as crianças e a comunicação para a 

responsabilidade 

 

4.1 A Hierarquia de valores das crianças entre os 10 e 12 anos e entre os 13 e 15 anos  

No que respeita ao tratamento de dados obtidos em resposta ao objetivo sobre a hierarquização 

de valores de crianças entre os 10 e 12 anos e entre os 13 e 15 anos, e após diversas leituras à 

transcrição das entrevistas é de destacar o fato de o grupo mais novo atribuir grande importância às 

questões relacionadas com a poupança e com o ambiente e o grupo mais velho atribuir maior 

importância às questões de solidariedade e bem estar próprio e do próximo. As declarações das 

crianças nas entrevistas confirmaram uma parte da origem dessa preocupação: a educação 

transmitida em ambiente familiar, os educadores e/ou professores, bem como o que ouvem nos 

media.  

 

O gráfico 4 relativo à opinião das crianças para as ações quotidianas mostra uma forte 

regularidade de respostas. A maioria das crianças considera que se devem fazer as seguintes ações: 

ajudar pessoas que precisem; brincar; não desperdiçar água; acompanhar os avós; agasalharem-se; 

guardar o dinheiro; poupar; plantar árvores; não deitar lixo para o chão; tomar duche em vez de 

banho de imersão; e reciclar. As ações que não se devem fazer são: deitar comida para o lixo; ligar 

todos os aquecedores; deixar a luz e/ou eletrodomésticos ligados.  

 

Gráfico 4 – Opinião das crianças face a algumas ações do dia a dia 
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Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados às crianças, entre março e abril 

de 2012. 

A variável que apresenta uma divisão de opiniões diz respeito à compra de jogos: 55% das 

crianças considera que se deve fazê-lo e 45% acha que não se deve fazer. Esta divisão de opiniões 

provém da interpretação que cada criança fez à compra de jogos, ou seja, algumas interpretaram a 

compra de qualquer tipo de jogos como um desperdício de dinheiro, outras não se lembraram dos 

jogos “baratos” (cartas e afins) e outras consideraram a compra de jogos como algo que se deve 

fazer, mesmo sendo caros, porque são divertidos e, em alguns casos, educativos.  

Estas variáveis mostram que os valores subjacentes a cada ação enunciada desenvolvem-se 

pela perceção que a criança tem sobre as considerações positivas dos seus pares e das 

consequências para ela própria, por exemplo: ter prazer em jogar.   

A maioria das crianças (95%) considera que não se deve desperdiçar água nem deitar o lixo 

para o chão.  

Constata-se que esta amostra de crianças é consciente das ações ditas corretas que se devem 

praticar na sociedade em que vivem.    

 

Depois de se analisar o que as crianças consideram correto fazer-se, é pertinente observar se 

há coerência com as ações praticadas. O gráfico 5 indica que nem sempre a atitude corresponde ao 

comportamento. Há uma grande predominância da resposta “às vezes”, como exemplo: apesar das 

crianças afirmarem que se deve reciclar, poupar, não comprar guloseimas, não desperdiçar água, não 

deitar a comida para o lixo, não deixar a luz nem os eletrodomésticos ligados quando ninguém está a 

utilizá-los, e não deitar o lixo para o chão, nem sempre agem como tal.    

 

Gráfico 5 - Frequência das ações realizadas pela criança 

 

 

 

A elevada percentagem de crianças que afirma deitar, às vezes, comida para o lixo vai ao 

encontro das declarações das entrevistas, onde a maioria afirma não ter esse procedimento, com a 

exceção de quando é «pouca” comida» – quantidade subjetiva : «Se for pouca comida deito fora, se 
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Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados às crianças, entre março e abril 

de 2012. 

for muita guardo» (F3, sexo feminino, 12 anos); «Há coisas que deito fora, por exemplo o arroz 

porque é em pequenas quantidades porque eu costumo comer tudo, mas se sobrar um grande 

pedaço de carne guardo para comer noutro dia» (F5, sexo masculino, 11 anos). 

Plantar árvores e fazer companhia aos avós ou a outros idosos é algo menos comum no dia a 

dia da criança, principalmente se estes viverem a uma distância consideravelmente longe. 

 

Para complementar a informação acima apresentada, as crianças responderam o que 

normalmente fazem em situações concretas. O gráfico 6 mostra a predominância de uma atitude 

não indiferente ao lixo que está por perto (na praia). Há apenas 10% das crianças entre os 10 e 12 

anos que pedem aos adultos para apanharem o lixo à sua volta; metade da amostra tem uma atitude 

civicamente responsável – apanhar o lixo à sua volta, contudo 30% ignora, não fazendo nada. Estes 

valores tendem para uma atitude ativa, face ao problema da poluição nos areais. As respostas dos 

dois grupos etários são semelhantes, contudo o grupo mais novo mostra-se menos indiferente do que 

o grupo mais velho: 10% enterram o lixo na areia contra 20%, respetivamente.  

 

Gráfico 6 - Atitude da criança quando vê lixo na praia 

 

 

 

 

O gráfico 7 é referente à atitude das crianças quando se deparam com alguém a atirar lixo para 

o chão. A maioria (80%) do grupo mais novo tem uma atitude activa: 40% prefere apanhar o lixo, 

quando alguém o atira para o chão, mas não dizer nada à pessoa em questão; 40% chama apenas a 

atenção para não se ter essa atitude e os restantes 20% afirmam não fazer nada. O grupo mais velho 

é o único a afirmar que apanharia o lixo mesmo depois de dizer à pessoa para o apanhar (20%). 

Contudo, 40% do grupo mais velho afirma não fazer nada e no grupo mais novo apenas 20% teriam a 

mesma atitude.    
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Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados às crianças, entre março e abril 

de 2012. 

Gráfico 7 - Atitude da criança quando vê alguém a atirar lixo para o chão 

 

 

 

À medida que as crianças preenchiam o questionário foi notado uma certa hesitação a 

responder à questão relativa a esta variável porque muitas delas afirmavam que a sua atitude 

dependia da relação que tivessem com a pessoa em causa. Ou seja, com esta observação no 

período de preenchimento dos questionários e com a experiência de vida concluo que chamar a 

atenção a outrem por estar a fazer algo incorreto é um comportamento encarado com algum receio 

ou vergonha. 

 

Todas as crianças declararam que quando lhes é pedido auxílio ou companhia, por parte dos 

avós, a atitude que têm é ajudarem-nos e fazerem-lhes companhia. Assim, todas as outras opções de 

resposta que apontam para o desprezo ou para a pouca importância não foram selecionadas
17

.  

Relativamente à atitude da criança quando lhe dão dinheiro,
18

 em ambos os grupos etários, 

90% respondeu que depois de gastar no que precisa guarda o que restou; 10% acaba por devolver o 

que sobra e ninguém afirmou gastar o dinheiro todo. «…há muitas pessoas que não podem ter o que 

queriam… e nós temos a possibilidade de ter dinheiro e devemos guardar» (F4, sexo masculino, 10 

anos). Esta atitude mostra um certo cuidado das crianças por não gastar o dinheiro todo ou por 

devolver como um sinal de respeito, mas também indica um certo cuidado por parte dos pais em 

ensinar desde logo a atitude mais correta, visto que na maior parte dos casos são eles que dão o 

dinheiro às crianças. 

 

O gráfico 8 mostra a opinião da criança face à gestão financeira dos pais. Ambos os grupos 

etários responderam de forma racional, ou seja, 80 % dos mais novos e 90% dos mais velhos, 

consideram que os pais devem poupar uma parte do ordenado e gastarem o restante em algo que 

precisem, «Se pouparmos depois temos dinheiro para comparar comida, roupa…coisas que 

precisamos.» (F8, sexo masculino, 12 anos). 

 

 

 

                                                           
17

 Consultar anexo 16 
18

 Consultar anexo 17 
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Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados às crianças, entre março e abril 

de 2012. 

Gráfico 8 - Opinião da criança relativamente à gestão financeira dos pais 

 

 

 

Estes valores coincidem com a opinião de grande parte do grupo etário mais novo: 40% 

considera “poupar” como a acção mais importante (ver gráfico do anexo 18). 

As ações mais importantes para a amostra de crianças são: “ajudar e fazer companhia aos 

outros”, “poupar” e “cuidar do ambiente”. Curiosamente, 40% do grupo etário mais novo escolheu 

“poupar” como a ação mais importante e 30% escolheu “cuidar do ambiente”, «Porque ao cuidar do 

ambiente já podemos estar a poupar, porque ao poupar água e energia já estamos a cuidar do 

ambiente. (…) Poupar é uma coisa contínua que as pessoas devem fazer.» (F9, sexo masculino, 12 

anos). No grupo etário mais velho ninguém escolheu a “poupar” e apenas 10% escolheram a opção 

“cuidar do ambiente”.  

A ação considerada mais importante por 40% das crianças entre os 13 e 15 anos é “ajudar e 

fazer companhia aos outros”, «Porque eu acho que não deve haver gente sozinha. Isso não é bom, 

nem para os idosos nem para as outras pessoas.» (F5, sexo masculino, 11 anos), 30% “brincar” e 

20% “partilhar algo com quem precisa”. Esta última não foi seleccionada por nenhuma criança entre 

os 10 e 12 anos. “Comprar brinquedos, jogos ou gomas” também foi escolhida por 10% das crianças 

mais novas, «Para mim é mais importante porque divirto-me com isso. Não é assim muito importante 

mas eu gosto mais disso.» (F10, sexo masculino, 11 anos). Aparentemente, as crianças mais novas 

dão maior prioridade ao próprio bem-estar do que as mais velhas.    

Quando questionadas pela escolha da ação mais importante, as crianças justificaram-na através 

de vários aspectos:  

- a conjuntura económica e familiar: «Porque neste momento nós estamos em crise e não 

devemos gastar muito dinheiro.» (F1, sexo feminino, 11 anos),  

- os seus gostos: «Então porque eu gosto de brincar e quando estamos a brincar também 

podemos poupar… por exemplo: em vez de estarmos a jogar consola podemos ir brincar para a rua.» 

(F3, sexo feminino, 12 anos),  

- as consequências para o futuro: «O ambiente é a nossa casa e nós estamos a estragá-la e é 

por isso que nós devemos cuidar do ambiente.» (F6, sexo feminino, 10 anos),  

- o bem estar social «Porque eu acho que não deve haver gente sozinha. Isso não é bom, nem 

para os idosos nem para as outras pessoas.» (F5, sexo masculino, 11 anos).  
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Relativamente aos valores defendidos nos panfletos apresentados às crianças durante a 

entrevista, verificou-se que todas concordam com o panfleto do projeto “Afectos” «Concordo (…) não 

devemos tomar conta só dos nossos avós… se houver outros idosos que não têm netos nós não 

devemos deixá-los sozinhos.» (F1, sexo feminino, 11 anos) e com os panfletos do projecto “Jovens 

em Movimento”: «se eles (os jovens) conseguem fazer isto quer dizer que os adultos também 

conseguem. É um exemplo para os adultos e para as outras crianças» (F1, sexo feminino, 11 anos); 

«Concordo porque quando chegamos a uma praia e vemos outras pessoas a sujar isso depois vai 

prejudicar a diversão dos outros» (F4, sexo masculino, 10 anos). 

Contudo, há divergência de opiniões quanto ao panfleto do cartão LOL Júnior da Caixa Geral de 

Depósitos: 70% das crianças concorda com aquilo que é abordado no dito e as restantes 30% não 

concorda com a atribuição de um cartão a crianças tão novas «só devíamos ter um cartão com 

dinheiro quando tivéssemos uns 12 ou 13 anos.» (F10, sexo masculino, 11 anos). 

Existe ainda a opinião de uma criança que concorda com tudo mas tem noção que é difícil 

cumprir com tudo.  

Relativamente à questão «porque é que disseste que não se deve deixar os eletrodomésticos 

ligados nem as luzes acesas nem ligar todos os aquecedores?» a justificação mais frequente, dada 

pelas crianças, diz respeito à poupança: «porque gasta eletricidade e dinheiro.» (F7, sexo feminino, 

11 anos). Outras justificações apresentadas relacionaram-se, com o meio ambiente: «porque faz mal 

ao ambiente, não devemos desperdiçar energia…devemos poupar.» (F8) 

A justificação das crianças sobre não se dever deitar comida para o lixo e o que fazem quando já 

não querem comer mais, provém da consciência sobre a realidade dos outros, por exemplo: «é feio 

deitar comida para o lixo…. Porque há pessoas que têm fome» (F8, sexo masculino, 12 anos) e por 

isso, quando sobra comida no prato: «às vezes como, outras vezes guardo para depois comer mais 

tarde» (F2, sexo feminino, 11 anos). Todas as crianças responderam que guardam a comida quando 

já não querem mais ou deitam-na para o lixo caso seja “muito pouca”.  

A confirmar o que inicialmente é referido, os ensinamentos destes valores responsáveis provêm 

significativamente da família (pais e avós), educadores (professores ou chefes) e pares (amigos). 

Note-se que os media nunca foram referenciados pelas crianças quanto a estas questões, contudo, 

nos questionários verificou-se que muitas destas crianças recorda-se de comunicação relativa aos 

valores da poupança, ecologia e solidariedade.     

 

4.2 A opinião dos pais face aos valores dos filhos e às campanhas de comunicação para a 

responsabilidade 

No que respeita ao tratamento de dados obtidos em resposta ao objectivo sobre a posição dos 

pais face aos valores das crianças e às campanhas de comunicação para a responsabilidade, foram 

detetadas semelhanças entre os valores defendidos pelos filhos e pelos pais, nomeadamente a 

poupança e a ajuda aos outros. Todos os questionários foram preenchidos por mães. Observou-se 

coerência entre as atitudes e os valores defendidos pelos pais. Quanto às campanhas de 

comunicação para a responsabilidade, mais de metade dos pais referem que existem poucas.  
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Foi pedido aos pais, através do preenchimento dos questionários, para elegerem a ação mais 

importante
19

 para o seu filho tendo em conta a seguinte lista: reciclar; brincar; poupar; não deitar lixo 

para o chão; fazer companhia aos avós; não desperdiçar água; ajudar os outros; fazer desporto; não 

desperdiçar dinheiro em guloseimas; fazer amigos; não desperdiçar electricidade. Destas onze 

opções apenas quatro foram consideradas como a ação mais importante: 40% dos pais declaram 

“poupar” como a ação mais importante; 40% “ajudar os outros”; 10% “fazer companhia aos avós” e 

outros 10% “fazer amigos”. 

De acordo com os resultados obtidos, a maioria dos pais ensina aos seus filhos todas as ações 

enumeradas no gráfico 10. Como se pode observar no referido gráfico, apenas um progenitor declara 

não ensinar a fazer amigos, outro afirma não ensinar a fazer desporto e outro a não deitar lixo para o 

chão. No primeiro caso entende-se a resposta dada como algo que não é preciso ensinar ao filho - 

como fazer amigos - pois é algo humanamente natural. O segundo caso poderá ser interpretado 

como alguém que não ensina o filho a fazer desporto mas isso pode não querer dizer que não o 

incentiva. O terceiro caso pode ser justificado por o progenitor não dar grande importância à questão 

ou pode ser pelo fato do filho já ter esse ensinamento.  

 

Gráfico 10 - Ensinamentos transmitidos de pais para filhos 

 

 

 

Relativamente à importância que os pais dão ao fato dos filhos se interessarem em ajudar as 

pessoas, de se preocuparem com o meio ambiente e de aprenderem a poupar é algo só considerado 

importante e muito importante, logo, os gráficos dos anexos 20 ao 27 evidenciam apenas estas duas 

categorias de resposta. Dado à grande importância atribuída pelos pais a estes assuntos, observa-se 

que também eles percecionam uma preocupação
20

 por parte dos filhos.   

                                                           
19

 Consultar anexo 19 (gráfico). 
20

 Consultar anexos 20, 22 e 26. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados aos pais, entre março e abril de 2012. 
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Segundo os resultados dos gráficos (consultar anexo 21), constatou-se que a interação dos 

seus filhos com os avós resulta de duas formas: os netos gostam de estar com os avós a passear, 

fazer TPC’s, brincar ou não passam muito tempo com os avós no entanto gostam de lhes fazer 

companhia. 

Foi analisada a importância que os pais atribuem ao filho se preocupar com o ambiente 

(consultar anexos 23, 24 e 25) onde se retirou os seguintes resultados:  

No gráfico do anexo 23, onde se observa a atitude dos pais quando vê o filho a deitar lixo para o 

chão, verifica-se que 88% dos pais que consideram muito importante a preocupação com o 

ambiente por parte dos filhos, referem que mandavam o filho apanhar o lixo e para não voltar a 

fazer o mesmo. Os restantes 12% diziam apenas para o filho apanhar o lixo, bem como todos os 

pais (100%) que consideram apenas importante a preocupação com o ambiente por parte dos filhos.   

No gráfico do anexo 24, onde se observa a atitude dos pais quando o filho demora a tomar 

banho, verifica-se que 88% dos pais que consideram muito importante a preocupação com o 

ambiente por parte dos filhos, referem que mandavam o filho despachar-se porque estaria a 

gastar muita água. Os restantes 12% diziam apenas para o filho se despachar a tomar duche, 

bem como todos os pais (100%) que consideram apenas importante a preocupação com o ambiente 

por parte dos filhos.  

No gráfico do anexo 25, onde se observa a atitude dos pais quando o filho deixa as luzes e 

eletrodomésticos ligados sem os estar a utilizar, verifica-se que 88% dos pais que consideram muito 

importante a preocupação com o ambiente por parte dos filhos, referem que mandavam o filho 

apagar a luz. Os restantes 12% apagavam a luz e diziam ao filho para não voltar a deixá-la 

ligada, bem como todos os pais (100%) que consideram apenas importante a preocupação com o 

ambiente por parte dos filhos.  

Verifica-se uma coerência com a atitude que os pais destas crianças têm quando lhes dão 

dinheiro, isto porque, o gráfico (consultar anexo 27) diz-nos que para além de todos os pais acharem 

muito importante ou importante os seus filhos aprenderem a poupar, também mostra que apenas se 

comportam de duas maneiras: 25% dos pais que consideram muito importante a aprendizagem sobre 

poupança afirmam dar o dinheiro aos filhos e pedir para lhes devolver o que sobrar; os restantes dão 

o dinheiro e dizem aos filhos para guardar no mealheiro o que sobrar. 

A confiança financeira entre pais e filhos é assegurada pelo diálogo e ensinamentos que estes 

estabelecem ao longo da socialização dos mais novos. Todos os pais inquiridos têm a opinião de que 

os seus filhos têm hábitos de poupança
21

, quer seja às vezes como sempre.      

A memória dos pais leva-os a considerar que, regra geral, são poucas as campanhas de 

comunicação
22

 que apelam aos valores em causa: 60% dos pais consideram que existem poucas 

campanhas de comunicação sobre a poupança; 70% dos pais têm a mesma opinião sobre o 

voluntariado com os idosos e 90% sobre o meio ambiente. Existe ainda 20% que afirma não existir 

nenhuma campanha relacionada com o voluntariado aos idosos e 10% afirma o mesmo com as 

campanhas que apelam à poupança. 

                                                           
21

 Consultar anexo 28 
22

 Consultar anexo 29 
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4.3 A comunicação para a responsabilidade na educação financeira, ambiental e social das 

crianças 

No que respeita ao tratamento de dados obtidos em resposta ao objectivo sobre a influência da 

comunicação para a responsabilidade na educação financeira, ambiental e social das crianças, 

verificou-se uma fraca recordação por parte destas relativamente às campanhas de comunicação. O 

panfleto do “leque” foi eleito o melhor por 90% das crianças «por causa do formato e das cores» (F3, 

sexo feminino, 12 anos). Observou-se alguma semelhança entre os panfletos produzidos pelas 

crianças e os já existentes, como o formato desdobrável, algumas palavras-chave e alguns símbolos 

utilizados (mealheiro, ecoponto).   

 

Como se pode verificar pelos gráficos dos anexos 30, 31 e 32, a comunicação nos media sobre 

os temas em questão foi relembrada apenas por algumas crianças. A comunicação sobre os cuidados 

a ter com o meio ambiente está na memória de um maior número de crianças (65%) relativamente 

aos outros temas. Foram referidos, por 5% das crianças, o programa “Biosfera”, da RTP2; por 30% os 

anúncios do “Ponto Verde” (ecoponto) e por 30% os anúncios da EDP.  

A comunicação sobre a ajuda às pessoas foi lembrada apenas por 30% das crianças: os 

telejornais; os programas "Príncipes do Nada" e "Consigo", da RTP2; e os anúncios da "Missão 

Sorriso", Cruz vermelha e Cancro da Mama.  

Apesar da comunicação sobre como poupar só ter sido lembrada por 45% das crianças, é a que 

tem maior diversidade de respostas: BES (Banco Espírito Santo); “Ponto Verde” (ecoponto); EDP; 

"Minuto Verde", da RTP1; "Você na TV" da TVI e os telejornais.  

É interessante perceber que as referências são todas televisivas e dividem-se em telejornais, 

programas e anúncios publicitários. Este fato pode ser explicado pela estimulação que a memória das 

crianças, tanto visual como sonora, teve recentemente: os telejornais são diários; os anúncios da 

EDP e do BES eram frequentes no período de preenchimento dos questionários e ambos tinham a 

presença de crianças; o programa “Você na TV” é transmitido de segunda a sexta-feira; os programas 

da RTP1 e RTP2 que são vistos pelos pais, acabam por ser visualizados também pelas crianças; a 

“Missão Sorriso” tem todos os anos uma forte repetição durante os meses de época natalícia; os 

anúncios do “Ponto Verde” não estavam a ser transmitidos frequentemente nesse período de tempo, 

contudo, este caso é pertinente. Isto porque a sua transmissão tivera sido frequente nuns meses 

anteriores, onde utilizavam crianças com idades semelhantes às do presente estudo. Relembrando o 

que foi referido anteriormente, a presença de crianças nos anúncios estimula não só a atenção de 

outras como ainda os torna mais convincentes na sua perceção.  

Relativamente aos panfletos é necessário haver uma conjugação de cores, pertinente com o 

tema e com o tipo de abordagem. Essa conjugação chama a atenção do público-alvo e envolve a 

mensagem com os restantes símbolos. As imagens ou símbolos provocam impato mais imediato que 

o texto e é um bom instrumento para convencer a pessoa a continuar a observar o panfleto. A 

mensagem deve ser convincente, simples, objetiva e curta, para se evitar aborrecimentos e mal 

entendidos. Segue-se na tabela 1 a opinião sintetizada das crianças relativamente aos panfletos 

inicialmente referidos:   
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Panfletos Opinião das crianças

É o preferido das crianças, por causa do formato, do aspeto e por ser original; 

Aspeto: «giro», «fixe» e é colorido com «as cores do verão»

É original pelo formato;

Tem «cores vivas »;

Boa compreesão da mensagem principal: «Não poluir as praias e o ambiente» 

(F2);

Linguagem facilmente percetível às crianças com a exceção das palavras

"resíduos" e "deposite";

Seria lido por todos «Lia tudo e utilizava o leque porque é bué fixe»(F9).

É o 2º mais votado pelas crianças por causa do seu aspeto;

Aspeto: «é engraçado, porque tem estes monstros todos » (F10) e «estimula as

pessoas a ler » (F2);

É original;

Tem «cores vivas »;

Boa compreensão da mensagem principal mas com maior variedade de

respostas: os cartões que servem para a «segurança financeira e pessoal» (F6); 

ou para ajudar a poupar  ou «para sabermos gerir melhor o dinheiro» (F7);

Linguagem «fácil» de entender para alguns, mas é a mais complexa e a menos

adequada para as crianças. "Pré-carregamentos" e "transações" são exemplos

de expressões complexas;

Não seria lido na íntegra «lia a parte do cartão LOL Júnior para saber o que isto

é» (F7). 

É o 3º mais interessante segundo a opinião das crianças por causa dos jogos

que contém no interior.

Aspeto: «é giro», «divertido» (F4) e engraçado (F5);

É original;

Boa utilização de cores e «são as cores do ambiente» (F8);

Boa compreesão da mensagem principal: «mais jovens a aprenderem já as

medidas que devem tomar com o ambiente » (F5);

Linguagem facilmente percetível às crianças com a exceção das palavras

"resíduos" e "beatas";

Seria lido e preenchido pela maioria «lia e fazia os jogos » (F6).

Aspeto: a capa é «engraçada» mas «podia ser mais apelativo» (F3);

É original pelo formato;

Tem cores pouco contrastantes «As cores podiam ser mais vivas porque são

todas muito parecidas » (F9);

Boa compreesão da mensagem principal «É para manter a rua limpa e também

para fazer voluntariado para limpar o ambiente .» (F3) «quem gosta de ajudar o

ambiente, é para saber como pode participar » (F5);

Linguagem facilmente percetível às crianças;

Não seria lido na íntegra pela maioria das crianças: «não lia tudo porque é muito

grande e não é muito chamativo .» (F9).

Aspeto: «é giro» e «apelativo» (F3);

É original;

Tem cores pouco contrastantes;

Boa compreensão da mensagem principal «precisamos de ajudar os idosos » 

(F4); «é fazer voluntariado para ajudar os idoso s» (F8);

Linguagem facilmente percetível às crianças com a excepção da expressão

"estimular a sua autonomia";

Seria lido pela maioria «eu lia, quase tudo…tudo» (F9).

"Leque"

CGD

"Tarefas"

"Idosos"

CMO

Tabela 1 - Opinião das crianças relativa aos panfletos 

Fonte: Elaboração própria com as respostas das entrevistas realizadas entre abril e maio de 2012  
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A maioria das crianças (80%) nunca viu os panfletos que lhes foram apresentados nas 

entrevistas. Apenas 20% pensa já ter visto o panfleto da CGD. 

Constata-se que o “leque” é o preferido das crianças pela quantidade de imagens e pela mancha 

de texto ser muito reduzida. Grande parte das crianças considera que o panfleto tem informação 

suficiente. Assim, o “leque” é o panfleto com menos sugestões para alterar algo. O segundo mais 

votado foi o da CGD. Esta escolha é surpreendente porque é dos panfletos com maior mancha 

gráfica de texto e pelo tema que é abordado no panfleto. Refletindo nesta situação, as justificações 

aparentes para esta escolha serão o aspeto “clean” do panfleto; os destaques nos títulos e no meio 

das frases; as ilustrações com várias cores e talvez o próprio nome dos cartões: cartão LOL Júnior e 

cartão LOL. O terceiro mais votado é o das “tarefas, não só por conter jogos no interior, mas também 

pelas pequenas frases e imagens utilizadas. Os panfletos menos apreciados são o do Projeto 

“Afectos” (“idosos”) e o da CMO pelo seu aspeto rudimentar e pouco chamativo.    

As crianças sugeriram alterações para quase todos os panfletos como se pode ver na tabela 2: 

 

Tabela 2 - Síntese das sugestões aos panfletos enumeradas pelas crianças 

 

 

  Enquanto as crianças produziam os panfletos foram retiradas pequenas notas para uma grelha 

de observação (anexo 35). Posteriormente, compilou-se a informação mais relevante para a tabela 3. 

Durante os vários momentos de observação às crianças constatou-se um bom nível de conhecimento 

sobre os temas que lhes foram apresentados para a realização dos panfletos; boa disposição para a 

realização dos mesmos; preocupação em explicar a importância dos temas nos panfletos; 

Panfleto Alterações

Mais informação sobre como manter as praias limpas;

Substituição da imagem das beatas na areia por uma com outro tipo de lixo.

Menos texto;

Uma imagem com um menino a meter € no mealheiro;

Ligeiro aumento do tamenho da letra;

Linguagem mais simples;

Inserção de um jogo na parte de trás para explicar a importância de poupar.

Utilização de mais cores contrastantes (verde, vermelho, azul);

Inserção de imagens;

Destacar os títulos e as palavras-chave;

Não separar a palavras "Afectos" na capa;

Chamar a atenção para coisas que se devem fazer com os idosos.

Aumento do tamanho da letra no interior do panfleto;

Utilização de mais cores chamativas (vermelho, amarelo, verde, azul);

Espalhar as imagens pelos espaços vazios;

Utilizar outro formato;

destacar as palavras-chave;

Utilização de desenhos feitos por crianças.

Ligeiro aumento do tamanho da letra;

Utilização de mais cores (rosa claro, amarelo, azul, verde, vermelho);

Mais informação;

Menos jogos;

Inserção de mais e maiores imagens;

Alteração da cor de fundo (amarelo ou azul claro).

CMO

Leque

Caixa

Idosos

Tarefas

Fonte: Elaboração própria com as respostas das entrevistas realizadas entre abril e maio de 2012  
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espontaneidade da maioria das crianças relativamente às ideias e à partilha das mesmas, contudo, 

este fenómeno acontecia nos grupos que tivessem um elemento inicialmente menos espontâneo. 

 

   

Os panfletos produzidos pelas crianças
23

, de uma forma geral, estão apelativos, bem 

concebidos, tendo em conta os recursos disponibilizados, e chamam a atenção, não só pelo seu 

aspeto gráfico, mas também pelas frases-chave que contêm. 

Foram produzidos pelas crianças quatro panfletos de cada tema. A maioria conjugou várias 

cores, com vários materiais (lápis de cor, canetas, cartolinas, papel normal, fios de lã). Foram 

utilizadas cores relacionadas com os temas abordados, assim como os desenhos de símbolos ou 

histórias que facilitam rapidamente a compreensão do panfleto. São panfletos simples, com pouco ou 

nenhum texto e outros com muitos pormenores mas ainda assim com um equilíbrio entre texto e 

imagem. A mensagem dos panfletos sobre a poupança (ver exemplo: imagem 5) centra-se na 

importância de poupar e de investir numa conta poupança; refere a independência que cada um deve 

                                                           
23

 Consultar anexos 36 ao 47  

Fonte: Elaboração própria com as observações realizadas entre abril e maio de 2012  

Tabela 3 - Compilação das observações às crianças que realizaram panfletos 

Compreensão do

que lhes é pedido
Boa compreensão de todos.

Espontaneidade de

ideias
Espontâneos: demoraram pouco tempo a pensar no que iam fazer, excepto dois deles.

Partilha de ideias
Notou-se alguma partilha de ideias, principalmente nos casos onde algum elemento do grupo mostrou

inicialmente menor espontaneidade de ideias.  

Execução das

ideias
Boa e de uma maneira geral com algum cuidado. 

Originalidade
Uns foram originais pelo texto, outros pelos desenhos/grafismos e de uma maneira geral desenharam símbolos

associados aos temas.

Materiais utilizados Mistura de vários: canetas, lápis, papéis e cartolinas, lã/fio, tesoura e cola.

Disposição com que

realizam a tarefa
Boa e empenhados.

Tempo utilizado Aproximadamente  1 hora.

Justificação do que

foi feito

«Para as pessoas ajudarem os idosos poque se ajudarmos recebemos algo em troca» (F1); «para mostrar às

pessoas que ajudar trás felicidade» (F4); para mostrar que «os idosos precisam de atenção» (F6); «é

importante dizer que devemos ajudar os idosos» (F8); «para as pessoas saberem que se continuarem a poluir

acabam com o mundo» (F2); «para informar e relembrar as pessoas que não podem poluir» (F5); «o símbolo da

reciclagem serve para as pessoas perceberem o que se deve fazer» (F9); «mostrar as coisas que se podem

fazer para ajudar o planeta» (F10); «para chamar a atenção e para informar que devemos poupar» (F3) «explicar

que devem poupar» (F4); «para informar e relembrar as pessoas que devem poupar» (F5); «são os símbolos

para se guardar o dinheiro» (F6); «é importante dizer que há formas de poupar» (F8).

Enquadramento dos

valores
Ajuda e respeito pelos idosos; ecologia ambiental e civismo; poupança financeira.

Aspectos mais

focados

Ajudar e respeitar os idosos (como o fazer) ; proteger o ambiente (reciclar; não poluir) ; poupar o dinheiro para

se usar mais tarde.

Tipo de abordagem 
Indicação do que se deve fazer e do que não se deve fazer em relação aos idosos, ambiente e ao dinheiro e a

explicação da sua importância/consequências.

Aspecto gráfico
Bom: desenhos de símbolos relacionados com os temas, e outro tipo de decoração; pequenos textos;

utilização de várias cores.

Frases chave

«Ajuda os mais velhos, eles necessitam!» (F1); «Ajuda aos idosos» (F4); «Os idosos também são humanos,

tal como nós e também precisam de atenção» (F6 e F7); «Ajudar os idosos e não os devemos maltratar» (F8);

«Protege hoje para teres amanhã» (F2); «O ambiente é importante para todos» (F5); «Recicla» (F9); «Ajudem a

salvar o planeta» (F10); «Poupa hoje para teres amanhã» (F3); «Temos de poupar para depois gastar» (F4 e

F5); «Os pais não podem dar tudo o que os filhos pedem» (F6 e F7);



39 
 

ter; explica a razão pela qual se deve poupar; e chama a atenção para o fato de nem todas as 

pessoas têm possibilidades económicas e «os pais não podem dar tudo o que os filhos pedem» (F6 e 

F7). 

A mensagem dos panfletos sobre o ambiente (exemplo: imagem 6) baseia-se essencialmente 

em proteger e ajudar o meio ambiente, dando vários exemplos práticos (com texto e com desenhos) 

de como se deve agir; alerta para o fato de ser uma questão do presente e do futuro «protege hoje 

para teres amanhã» (F2, sexo feminino, 11 anos); a reciclagem e o lixo são os aspetos mais focados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mensagem dos panfletos cujo tema são os idosos (ver exemplo: imagem 7) assenta no 

respeito por estes, na necessidade de tratá-los bem e de os ajudar «porque um dia destes também 

vamos chegar à idade deles» (F6 e F7, sexo feminino, 10 e 11 anos) e em exemplos de como as 

pessoas podem ajudá-los.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgulhosamente, a maioria das crianças afirma preferir o panfleto produzido por elas próprias ao 

invés dos panfletos apresentados na entrevista. Os desenhos e decoração, a linguagem e abordagem 

simples, os esquemas e o fato de serem produzidos por crianças são os argumentos mais fortes 

para essa escolha. Os panfletos não produzidos pelas crianças são valorizados apenas pela 

informação mais completa (CGD e o dos “idosos”) e pela originalidade de formato (“leque” e CMO).  

Fonte: Panfleto realizado pelas crianças F4 e F5, 
sexo masculino, 10 e 11 anos, respetivamente. 

Fonte: Panfleto realizado pela criança F5, sexo 

masculino, 11 anos. 

Fonte: Panfleto realizado pela criança F8, sexo masculino, 12 anos. 

Imagem 10 - Panfleto sobre a poupança Imagem 9 - Panfleto sobre a ecologia ambiental 

Imagem 11 - Panfleto sobre a solidariedade com os idosos 
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5. Discussão dos Resultados 

 

Para se fazer uma comunicação eficaz é preciso conhecer e definir o público-alvo. Tal como a 

definição de criança, os valores também variam em diferentes contextos sociais, logo, a comunicação 

para a responsabilidade, que é dirigida às crianças, deve ser feita tendo por base estes contextos. 

Tendo em conta a definição de Marketing Social, anteriormente dada, considera-se que o 

Projeto “Afectos” e o Projeto “Jovens em Movimento” utilizam este tipo de marketing com o objectivo 

de estimular a consciência das crianças, jovens e adultos para questões sociais e ambientais. Neste 

contexto, o Marketing Social é utilizado para resolver problemas sociais (French, 2011) como o 

isolamento dos idosos e a preservação do ambiente.  

A Caixa Geral de Depósitos, através do panfleto analisado neste estudo utiliza outra estratégia, 

porém, semelhante ao Marketing Social e ao Marketing para Causas Sociais. A CGD tem um projecto 

próprio que consiste na comunicação de um serviço – os cartões para crianças e jovens – e 

simultaneamente estimula o valor da poupança.  

A comunicação para a responsabilidade não é suficiente. As crianças compreendem-na 

facilmente, contudo esta acaba por ser abafada pela constante comunicação que tem exclusivamente 

o objectivo de venda de produtos ou serviços, sem qualquer cariz social.   

Higgs e Pereira (2005) constataram que as crianças se interessavam por publicidade com 

pessoas mais velhas ou mesmo a que era dirigida aos adultos. Contudo, com o presente estudo 

concluiu-se que o tipo de comunicação que mais as sensibiliza é a que é feita também por crianças. A 

maioria escolheu o panfleto produzido por si própria como aquele que melhor convenceria alguém da 

sua idade sobre o tema em questão, alegando as vantagens da seguinte forma: é feito por crianças, 

logo chama mais a atenção e há um maior entendimento da linguagem utilizada; tem desenhos e 

símbolos que simplificam a tarefa de interpretar a mensagem. 

Na produção de panfletos deve-se ter em conta o público-alvo, o tipo de mensagem e a 

respetiva abordagem, o equilíbrio da mancha gráfica entre imagens, cores, espaços vazios e texto.  

Aferiu-se que as crianças e pais têm a sua escala de valores hierarquizada de forma 

semelhante, pois como Pais (1998) refere, a hierarquia de valores é definida num determinado 

contexto social. Note-se que a amostra consiste em pais e filhos da mesma família, o local de 

residência é entre Massamá, Monte-Abraão e Belas e as crianças são todas escuteiras. Os pais dão 

maior valor à poupança e à ajuda aos outros. Os filhos (crianças entre os 10 e 12 anos) valorizam 

também as questões relativas à poupança e ao ambiente. As restantes crianças e jovens (entre os 13 

e 15 anos) consideram a solidariedade e o bem-estar próprio e do próximo como valores primordiais. 

 O cruzamento de dados entre questionários e entrevistas apresentou resultados coerentes e 

curiosos, porque nas entrevistas as crianças expuseram melhor as suas perspetivas, nomeadamente: 

a relação quase instantânea da poupança de eletricidade com o dinheiro e não tanto ao ambiente; a 

defesa das suas ideias recorrendo regularmente ao argumento de se viver num tempo de crise. É um 

aspeto interessante que pode ser justificado por uma grande parte da informação transmitida, todos 

os dias, pelos órgãos de comunicação social, estar relacionada com a crise. Há, de fato, uma forte 

ideia de que é importante poupar recursos económicos.   
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Conclusão Final 

 

O estudo dos valores das sociedades é complexo, pela existência de muitas variáveis que não 

poderão ser postas de parte: a idade, o género, a cultura, a religião, o contexto económico, social e 

político e, por último, a diferença conceptual dos mesmos. 

Deve-se ter em conta o caráter pessoal da hierarquização de valores, pois apesar de haver uma 

linha condutora de valores sociais numa determinada cultura, cada indivíduo atribui um significado 

que interferirá na construção da sua “pirâmide” de valores. A avaliação dos valores é, portanto, muito 

subjectiva, pois o que pode ser considerado liberdade para um indivíduo ou para uma cultura, poderá 

não ser considerado por outro ou outra. 

As crianças são as primeiras a confrontarem-se com a necessidade, ainda que, por vezes 

inconsciente, de integração e socialização numa sociedade. Este processo inicia-se na família, depois 

na escola, grupos de amigos e colegas de actividades extracurriculares, até à entrada no mercado de 

trabalho quando já forem jovens ou adultos. Ao longo deste percurso adquirem valores, crenças, 

atitudes e comportamentos que facilitam a aprendizagem de determinada esfera cultural (Higgs, 

2005:1807). 

Os casos práticos do presente estudo têm as seguintes particularidades: a CGD estimula a 

venda de um serviço e, simultaneamente, promove a poupança; a CMO, com o projeto “Jovens em 

Movimento”, estimula a participação dos mesmos no bom funcionamento do município e ainda na 

sensibilização da população envolvente para práticas ecológicas; e o Centro de Saúde de Queluz 

combate o isolamento dos idosos e estimula a ajuda ao próximo por parte dos jovens.   

A pergunta do presente estudo consiste em entender “qual a influência da comunicação para a 

responsabilidade nos valores das crianças entre os 10 e os 15 anos de idade?” pelo que a resposta 

encontrada ao longo desta investigação baseia-se em considerar que as crianças estão expostas aos 

diversos estímulos, nomeadamente a família, os educadores e os vários media. Todos estes agentes 

socializadores têm um grande peso na formação dos valores dessas crianças. Por isso, é necessário 

comunicar os valores responsáveis com maior eficácia, através de ações de comunicação. 

Devido à evolução que caracteriza a sociedade atual, a criança tem cada vez mais influência na 

família e um papel preponderante nas decisões familiares, quer seja referente ao consumo ou não. 

Por isso, há uma forte aposta na comunicação dirigida às crianças e jovens na tentativa de construir 

uma sociedade mais consciente sobre os seus atos, porém ainda não é suficiente. A escola é 

essencial, pois tem oportunidade e meios para estimular valores referentes à ecologia ambiental, 

poupança e solidariedade. Pelas análises realizadas, são os grupos mais novos que detêm uma 

preocupação acrescida relativamente às questões ambientais e sociais. Este fato é ainda confirmado 

nos questionários respondidos pelas crianças entre os 10 e 12 anos de idade e pelos questionários 

dos pais dessas crianças, onde se observa uma relação positiva entre os valores, atitudes e 

comportamentos destes dois grupos. Esses valores justificam-se, pelo forte contato que, desde cedo, 

esses indivíduos receberam sobre estas questões, ao contrário dos idosos. 
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São os mais novos que têm todo o interesse em mudar aspetos que estão menos bem na 

sociedade vigente. Não é inocentemente que uma das palavras-chave nos panfletos produzidos pelas 

crianças é o “futuro” ou o “amanhã”. 

Conclui-se que a hierarquia de valores das crianças entre os 10 e 15 anos é muito semelhante à 

dos seus educadores – ter dinheiro e saber poupar, ajudar as pessoas e cuidar do ambiente – 

nomeadamente os pais e os professores, visto que é com eles que passam a maior parte do seu dia. 

Todos os pais atribuíram importância às questões abordadas no questionário e demonstraram 

consciência e preocupação por os filhos também se identificarem com esses valores. Verifica-se uma 

forte coerência nas atitudes e comportamentos que transmitem aos filhos. 

As gerações mais novas são confrontadas com o tema da ecologia, poupança e o voluntariado 

desde muito cedo, contudo verifica-se que as campanhas de comunicação destes temas não estão 

completamente memorizadas. Ou seja seria interessante perceber, em estudos futuros, o porquê e o 

que se pode fazer para melhorar esta situação. 

Ainda como sugestão, poder-se-ia prolongar o presente estudo para outros meios de 

comunicação, nomeadamente a televisão para se perceber se há alguma influência desta nos 

valores responsáveis das crianças e caso essa influência se verificasse, perceber como e porquê.  

Embora a amostra seja constituída por um pequeno número de elementos, a diversidade de 

ténicas de recolha de dados aplicada a essa amostra possibilitou um mais rico e aprofundado 

conhecimento sobre a sensibilidade das crianças aos temas em estudo: preocupação ambiental, 

poupança e solidariedade.   
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Anexo 1 – Panfleto: Projecto “Afectos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização: 

- Panfleto de básica execução; 

- Pequena dimensão e desdobrável, por isso fácil de guardar; 

- Tamanho das letras relativamente grande; 

- Fundo de cores quentes (rosa, laranja e amarelo); 

- Discurso directo, simples e claro, utilizando apenas a segunda pessoa do singular (mais 

intimista);  

- Mensagem facilmente perceptível e informação organizada;  

- Pouca utilização de imagens;  

- Disponibilização de contatos (telefone) 
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Anexo 2 – Panfleto: Jovens em Movimento – “Curte o Verão de Oeiras” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – Panfleto: Jovens em Movimento – sensibilização ambiental 1 

Caracterização: 

- Panfleto de execução cuidada; 

- Pequena dimensão e desdobrável, por isso fácil de guardar; 

- Tamanho das letras muito pequeno, à excepção do título; 

- Fundo com uma mistura de cores quentes (laranjas) e frias (verdes); 

- Discurso directo, simples e claro; 

- Mensagem facilmente perceptível; 

- Informação resumida e muito bem organizada; 

- Boa utilização de imagens; 

- Disponibilização de contatos (e-mail e telefone) 
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Anexo 4 – Panfleto: Jovens em Movimento – sensibilização ambiental 2 (frente) 

Caracterização: 

- Panfleto de execução cuidada; 

- Grande dimensão mas desdobrável; 

- Tamanho das letras pequeno, à excepção dos títulos; 

- Fundo com cores frias (verde, azul e branco); 

- Discurso simples e claro;  

- Mensagem facilmente perceptível; 

- Informação muito resumida e bem organizada;  

- Forte utilização de imagens;  

- Tarefas fáceis e divertidas para as crianças e jovens fazerem 

- Disponibilização de contatos (e-mail e telefone) 
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Panfleto: Jovens em Movimento – sensibilização ambiental 2 (trás) 
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Anexo 5 – Panfleto: Cartões para Jovens da Caixa Geral de Depósitos  

Caracterização: 

- Panfleto de execução cuidada e original (forma um leque); 

- Média dimensão mas desdobrável; 

- Tamanho das letras relativamente grande; 

- Fundo com uma mistura de cores quentes (laranja, amarelo) e frias (verde, azul e branco); 

- Mensagem facilmente perceptível; 

- Informação muito resumida e bem organizada;  

- Forte utilização de imagens;  

- Sem disponibilização de contatos 
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Anexo 6 – Gráfico referente à preocupação ambiental dos portugueses 

Caracterização: 

- Panfleto de execução cuidada; 

- Média dimensão e desdobrável, por isso fácil de guardar; 

- Tamanho das letras pequeno, à excepção dos títulos; 

- Fundo de cores neutras (branco); 

- Discurso directo, simples e claro, utilizando apenas a segunda pessoa do singular;  

- Mensagem facilmente perceptível e informação organizada;  

- Boa utilização de imagens (bonecos e cartões);  

- Disponibilização de contatos (e-mail e telefone) 
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Anexo 7 – Gráfico referente à lealdade e dedicação dos portugueses 

 

 

 

 

 

Anexo 8 – Gráfico referente à preocupação dos portugueses com o bem-estar dos outros 

Fonte: Elaboração própria de acordo com a base de dados do ESS, referentes ao ano 2010 

Fonte: Elaboração própria de acordo com a base de dados do ESS, referentes ao ano 2010 
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Anexo 9 – Gráfico referente à criatividade dos portugueses 

 

 

 

 

Anexo 10 – Gráfico referente à disposição dos portugueses a novas experiências na vida 

Fonte: Elaboração própria de acordo com a base de dados do ESS, referentes ao ano 2010 

Fonte: Elaboração própria de acordo com a base de dados do ESS, referentes ao ano 2010 
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Anexo 11 – Gráfico referente à tolerância dos portugueses à diferença 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12 – Gráfico referente ao respeito dos portugueses pelos outros 

Fonte: Elaboração própria de acordo com a base de dados do ESS, referentes ao ano 2010 

Fonte: Elaboração própria de acordo com a base de dados do ESS, referentes ao ano 2010 
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Anexo 13 – Gráfico referente à liberdade de escolha de decisões dos portugueses 

 

 

 

 

 

Anexo 14 – Questionário aplicado às crianças entre os 10 e 15 anos de idade. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com a base de dados do ESS, referentes ao ano 2010 

Fonte: Elaboração própria de acordo com a base de dados do ESS, referentes ao ano 2010 
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Anexo 15 – Questionário aplicado aos pais das dez crianças entrevistadas (entre os 10 e 12 anos). 
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Anexo 16 – Gráfico referente à atitude da criança quando lhe é pedido auxílio ou companhia por parte 

dos avós. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17 – Gráfico referente à atitude da criança quando lhe é dado dinheiro. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados às crianças, entre março e abril 

de 2012. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados às crianças, entre março e abril 

de 2012. 



62 
 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados às crianças, entre março e abril de 

2012. 

Anexo 18 – Gráfico referente à ação mais importante para as crianças 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19 – Gráfico referente à ação mais importante para os pais 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados aos pais, entre março e abril 

de 2012. 
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Anexo 20 – Gráfico referente à perceção que os pais têm dos seus filhos (solidariedade).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 21 – Gráfico referente à perceção que os pais têm dos seus filhos (solidariedade).  

 

 

 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados aos pais, entre março e 

abril de 2012. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados aos pais, entre março e 

abril de 2012. 
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Anexo 22 – Gráfico referente à perceção que os pais têm dos seus filhos (meio ambiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23 – Gráfico referente à acção e percepção que os pais têm dos seus filhos (meio ambiente). 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados aos pais, entre março e 

abril de 2012. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados aos pais, entre março e 

abril de 2012. 



65 
 

Anexo 24 – Gráfico referente à acção e perceção que os pais têm dos seus filhos (meio ambiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 25 – Gráfico referente à acção e percepção que os pais têm dos seus filhos (meio ambiente). 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados aos pais, entre março e 

abril de 2012. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados aos pais, entre março e 

abril de 2012. 
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Anexo 26 – Gráfico referente à perceção que os pais têm dos seus filhos (poupança). 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 27 – Gráfico referente à acção e percepção que os pais têm dos seus filhos (poupança). 

 

 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados aos pais, entre março e 

abril de 2012. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados aos pais, entre março e 

abril de 2012. 
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Anexo 28 – Gráfico referente à perceção que os pais têm dos seus filhos (poupança). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 29 – Gráfico referente à opinião dos pais quanto à existência de campanhas de comunicação 

sobre a poupança, o voluntariado com idosos e o meio ambiente.  

 

 

 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados aos pais, entre março e 

abril de 2012. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados aos pais, entre março e 

abril de 2012. 
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Anexo 30 – Gráfico referente à comunicação nos media sobre os cuidados a ter com o meio 

ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 31 – Gráfico referente à comunicação nos media sobre a ajuda aos idosos ou a outras 

pessoas. 

 

 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados às crianças, entre março e abril 

de 2012. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados às crianças, entre março e abril 

de 2012. 
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Anexo 32 – Gráfico referente à comunicação nos media sobre como poupar. 

 

 

 

 

 

Anexo 33 – Guião das entrevistas semi-entruturadas 

1- Já tinhas visto algum destes panfletos? 

2- O que achas deles? (Têm um aspecto engraçado? São giros? São aborrecidos?) 

3- Achas que são originais ou já tinhas visto parecidos? 

4- O que achas das cores? 

5- O que mudavas no panfleto? 

6- Este é sobre o quê?  

7- Qual é que achas que é a mensagem principal?  

8- Percebes o que o panfleto diz ou achas que deveria estar com uma linguagem mais simples? 

9- Concordas com alguma coisa que o panfleto fala? (Com o quê? E não concordas com o quê? 

10- Se te dessem estes panfletos olhavas para eles ou não ligavas? (Porquê?) 

11- Qual destes é que gostas mais? 

12- Qual é que achas que é melhor para convencer as pessoas, o teu ou este? 

(próximas perguntas variam consoante as respostas do questionário) 

13- Em relação àquele inquérito que respondeste no outro dia, porquê que achas que não se 

deve fazer/deve-se fazer isto ou aquilo? 

14- E quem é que te ensinou isso? (pais, professores, amigos, colegas, escuteiros…) 

15- Porquê que ________ (pergunta 23)  é a acção mais importante para ti? 

E gostas de rebuçados? (dou-lhe um) 

Muito obrigada pela ajuda, portaste-te muito bem!  

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados dos questionários aplicados às crianças, entre março e abril 

de 2012. 
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Anexo 34 – Entrevistas às crianças 

Legenda: o panfleto do “banco” é o da Caixa Geral de Depósitos CGD; o dos “idosos” é o do 

voluntariado Afectos; o da “CMO” é o da Câmara Municipal de Oeiras do Projecto Jovens em 

Movimento - “Curte o Verão”; o das “tarefas” é o do projecto Jovens em Movimento: sensibilização 

ambiental 1; e o leque é o do projecto Jovens em Movimento: sensibilização ambiental 2 

 

Entrevista a “F1”, sexo feminino, 11 anos 

1- Já tinhas visto alguns destes panfletos? 

Não. 

 

2- E o que achas do leque? Achas que é engraçado, aborrecido? 

Acho bem … E achas que são para gente adulta, para os meninos da primária, do 2º ou 3º 

ciclo, como tu, ou para os do secundário? Mais ou menos para os do 2º ciclo.. e este aqui (leque) 

pode ser para todos.  

 

3- E o que é que achas das cores do panfleto da CMO? 

Estes laranjas, são mais as cores do …do sol…do verão. E achas que são apelativas para 

chamar atenção às pessoas? Bem, as cores que têm a ver com o tema.  

 

4- O que é que mudavas neste panfleto do banco? 

Talvez punha pessoas. Ok e a cor de fundo, mantinhas? Sim. E o que fazias às palavras, 

punhas mais ou menos? Acho que se isto estivesse mais resumido as pessoas liam mais…ou seja, 

punha menos palavras. O tamanho das letras e as cores está bom? Estes aqui que estão 

carregadinhos (a negrito) estão bem…chamam a atenção. E este dos idosos? As cores podiam ser 

diferentes… punha talvez uma cor mais… talvez no fundo podiam por algumas imagens de idosos. 

Assim percebe-se, mas acho que com as imagens dos idosos não precisámos de ler… chamava mais 

a atenção… Só idosos? Idosos com jovens. E o texto? O que mudavas? Como o fundo é vermelho 

isto e isto não se destaca muito. Ou seja, destacavas as palavras jovens, voluntariado e 

“Afectos”? Sim. Em relação ao leque o que mudavas? O que achas do formato? O formato está 

bom, aqui não mudava nada, está a chamar a atenção daquilo que é suposto. E o das tarefas? As 

cores têm a ver com o tema, mas por exemplo o sol podia-se destacar melhor...porque assim não se 

percebe muito bem porque a cor é quase igual. Ok e as palavras? As palavras estão bem … mas por 

dentro podiam estar um bocadinho maiores. 

 

5- Quando olhaste para o dos idosos qual é que achaste que era a mensagem principal? 

Os idosos precisam de ti… Tem a ver com os jovens ajudarem os mais velhos. E o do banco? 

Fala sobre os cartões que têm o dinheiro como os nosso pais fazem… acho que assim nós, o mais 

novos, tomamos conta do nosso dinheiro e não precisamos de estar sempre a pedir as coisas aos 

nossos pais…mas também não devemos exagerar naquilo que compramos. E o do leque? Tem a 
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ver com voluntariado e com o ambiente…E os outros? O da CMO e o das tarefas também tem a ver 

com o ambiente e voluntariado. 

 

6- E percebes o que o panfleto dos idosos diz, ou a informação não está muito clara?  

Sim, acho que diz os objectivos e as coisas essenciais. E o do banco? Achas que o texto está 

apropriado para ti? Para mim ainda não mas para os mais velhos sim. Acho que com a minha idade 

nós não devemos ter um cartão… e por dia 50 euros no máximo é muito. Mas daí o que é que 

percebeste? Percebi que eles queriam que nós tivéssemos um cartão para guardar o nosso dinheiro. 

Por exemplo em vez de ser os nossos pais também podíamos ser nós. Mas assim também é uma 

maneira fácil de perder o cartão. (risos) 

 

7- Portanto não concordas muito com o que o panfleto do banco diz?  

Pois… E concordas com aquilo que o dos idosos diz? Concordo com os objectivos... por 

exemplo nós não deixamos os nossos avós sozinhos e não devemos deixar os outros idosos de 

fora… hmm, ou seja, não devemos tomar conta só dos nossos avós… se houver outros idosos que 

não têm netos nós não devemos deixá-los sozinhos. E deste do leque concordas? Concordo. 

Porquê? Porque está a dizer uma forma de mantermos as nossas praias limpas e acho que é 

importante porque assim podemos aproveitar as praias e dizer que temos a nossa cidade limpa. E o 

das tarefas? Sim, Concordo. E deste da CMO para recrutar jovens para limpar, concordas? Sim, 

porque se os jovens têm esta iniciativa…quer dizer que… se eles conseguem fazer isto quer dizer 

que os adultos também conseguem. É um exemplo para os adultos e para as outras crianças… E os 

jovens, por exemplo, não ligam muito a estas coisas do ambiente. Achas que não? A maioria não se 

interessa.. E esta iniciativa faz chamar mais jovens.  

 

8- E se te dessem estes panfletos na rua o que fazias, aceitavas, olhavas para eles ou 

metias logo no lixo?  

Este (leque) por acaso gosto da ideia. Parece-me interessante. E o da das tarefas? Também 

acho.. talvez fizesse as tarefas depois em casa. E o da CMO se disse-se Monte Abraão olhavas 

para ele? Olhava aqui a parte de fora… pensava que era  interessante mas depois via a parte de 

dentro e … (risos) E o dos idosos? Olhava e via… Lias tudo? Sim e depois… logo se via o que 

fazia. E o do banco? Só olhava para a capa…mas não ligava muito… também porque sabia que a 

minha mãe não ia deixar ter este cartão e depois isto não me interessa muito.  

 

9- E qual é que gostas mais?  

Do leque. 

 

10- Qual é o panfleto melhor para convencer alguém da tua idade, o que fizeste ou este 

dos idosos?  

Escolhia o dos idosos pela informação que diz, os objectivos... Mas não achas que o teu é 

válido para convencer as pessoas, pela história? Acho. E o que mudavas no teu panfleto se 
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fosse para anunciar esta iniciativa a ajudar os idosos? Metia a história que eu fiz mas em mais 

pequenino e depois escrevia ao lado aquilo que se pretendia… com a campanha. 

 

11- E em relação ao teu inquérito, explica-me porquê que disseste que não se deve 

comprar jogos?  

Porque os jogos não é uma coisa educacional. Não? Não… a maioria dos jogos são de carros e 

coisas dessas. Mas conheces outro tipo de jogos? Sim.. mas eu respondi assim a pensar nos 

jogos de playstation e isso. E porquê que achas importante não deitar o lixo para o chão, plantar 

árvores, tomar duche em vez do banho de imersão? O banho de imersão gasta muito mais água 

do que o duche… e em relação ao lixo não devemos atirá-lo para o chão porque vamos estar a poluir 

o ambiente… por exemplo, se aderirmos a estas iniciativas e atirarmos o lixo para o chão depois não 

nos vale nada.  

 

12- E quem te ensinou a fazer estas coisas?  

Os meus pais... E na escola? Quando eu fui para a escola eu já sabia. E a questão de te 

agasalhares em vez de ligares os aquecedores? A minha mãe nunca comprava aquecedores, só 

comprava lenha para a lareira e depois na escola é que me ensinaram mais que não devíamos utilizar 

tanto os aquecedores… que era melhor agasalharmo-nos. 

 

13- Disseste que o mais importante nestas opções todas é poupar. Porquê?  

Porque neste momento nós estamos em crise e não devemos gastar muito dinheiro. Por 

exemplo em roupa: se já temos suficiente não devemos comprar mais… em comida: também dizem 

sempre que temos de nos alimentar mas não devemos andar a comprar por exemplo, batatas fritas e 

essas coisas. E um rebuçadinho, faz-te mal? Um não, mas imensos… E queres um? Sim, pode 

ser. 

Obrigada por teres colaborado “F1”. 

 

 

 

 

 

Entrevista a “F2”, sexo feminino, 11 anos 

1- Já tinhas visto algum destes panfletos? 

Humm, não. 

 

2- E olhando para eles o que é que achas, têm um aspecto engraçado, aborrecido?  

O leque tem um aspecto engraçado…E o dos idosos? Acho que este está giro. E o do banco? 

Sim, também estimula as pessoas a ler… E este das tarefas? Também tem divertimentos para as 

pessoas aprenderem o que é que têm de fazer... E o da CMO? A ideia está original… o formato está 

original.  
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3- E achas que são originais? O leque é original e este das tarefas também é. Mas o dos 

idosos e o do banco são normais. 

 

4- E o que é que achas das cores?  

O leque e o do banco têm muitas cores vivas e chamam mais à atenção. O dos idosos nem 

tanto porque tem praticamente as mesmas cores e este aqui da CMO e o das tarefas têm sempre as 

mesmas cores: azul, verde. E achas que está bem assim? Acho que poderiam variar…pôr outras 

cores mais vivas.  

 

5- No leque o que é que mudavas? 

No leque não mudava nada…o texto e as cores não mudava nada. E no dos idosos? Mudava 

as cores como eu tinha dito há bocado… metia cores que incentivam mais as pessoas a lerem e a 

fazerem o que está aqui escrito. No texto não mudava nada…talvez nas cores punha verde ou 

vermelho. O do banco não mudava nada, acho que está engraçado por causa dos bonecos e das 

cores. Não achas que tem muito texto? Mmhh acho que podia ser mais breve e que as pessoas 

lendo logo à primeira percebessem logo o que (o panfleto) queria dizer. No das tarefas punha mais 

informação e não metia assim tantos jogos. E no da CMO? Metia as letras maiores para chamar mais 

a atenção, a forma está original… as cores mudava para laranja, verde também, algum…e  deixava 

as imagens. 

 

6- E qual é que achas que é a mensagem principal do leque?  

Não poluir as praias e o ambiente. O dos idosos é ajudar os idosos. O do banco é a poupança. 

O da CMO e o das tarefas é reciclar e ajudar o ambiente. 

 

7- Achas que a linguagem utilizada nos panfletos dá para perceber ou é complicada para 

pessoas da tua idade?  

Não. Dá para perceber bem o do leque. O dos idosos talvez uma coisinha ou outra, mas de resto 

não mudava nada na linguagem. O do banco mudava algumas expressões que talvez não se 

percebesse, mudava para mais simples, por exemplo: pré-carregamento, transacções…E consegues 

perceber a ideia do panfleto do banco? É o primeiro cartão e podes ter o dinheiro salvaguardado 

“entre apas” mas quando é preciso não o podemos perder… aqui diz-nos como ter o cartão e para 

que serve, o que ele permite fazer. E a linguagem do das tarefas? Não mudava nada na linguagem. 

O da CMO penso que também não mudava muita coisa. E o que é que diz este panfleto? É uma 

espécie de colónia de férias que nos ensina como ajudar o ambiente, apanhar o lixo do chão… 

 

8- E concordas com tudo o que os panfletos dizem?  

Sim. Até com o da caixa? Sim. 
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9- Se te dessem esses panfletos para a mão olhavas para eles, aceitavas, metias logo no 

lixo? 

Não, normalmente vejo sempre. Aceitava. Porque vejo sempre o que há nos panfletos, muitas 

vezes levo-os para casa e depois quando tenho mais tempo leio melhor em casa. Olhas para todos? 

Sim para todos. 

 

10- Qual gostas mais? 

O do banco, do leque e o das tarefas. 

 

11- E qual é que achas que é melhor para convencer as pessoas o que fizeste ou os 

outros? 

Acho que na forma (formato) estes estão mais originais e nos jogos… mas o meu está melhor na 

parte das letras  e dos desenhos, porque é diferente.  

 

12- Em relação ao questionário que respondeste, explica-me porquê que disseste que não 

se deve deixar os electrodomésticos ligados e as luzes acesas?  

Porque gasta-se mais dinheiro, neste tempo de crise… não vale a pena gastar dinheiro… e bem, 

essencialmente é isso. Porquê que não se deve deitar comida para o lixo? Porque há pessoas a 

passar fome. O que fazes quando ainda tens comida no prato e não te apetece mais? Às vezes 

como, outras vezes guardo para depois comer mais tarde. E porquê que achas que não se deve 

comprar jogos? Acho que comprar comida é muito mais essencial do que comprar jogos…Mas 

estavas a pensar só nos jogos de playstation ou aqueles de tabuleiro tipo o monopólio? Estava 

a pensar mesmo em todos. Acho melhor comprarmos coisas que precisemos do que comprar jogos.  

 

13- E quem é que te ensinou estas coisas?  

Às vezes na televisão, na escola… e depois ouvia falar, e a minha mãe dizia-me e o meu pai 

também. 

 

14- Destas acções disseste que achas mais importante cuidar do ambiente, porquê? 

Eu estava indecisa entre partilhar algo com alguém que precisa e cuidar do ambiente. Então 1º 

poupar é sempre importante. Brincar comprar brinquedos jogos e gomas está fora. O poupar sempre 

é preciso poupar, ajudar e fazer companhia aos outros também é sempre necessário. Por isso 

partilhar algo com alguém que precise e cuidar do ambiente é ainda mais importante do que as outras 

coisas. E um rebuçado aceitas? Sim! 

Obrigada por teres colaborado “F2” 
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Entrevista “F3”, sexo feminino, 12 anos 

1- Já tinhas visto algum destes panfletos? 

Não, nenhum. 

 

2- E o que achas deles, são engraçados, aborrecidos? 

O da CMO podia ser mais apelativo. O das tarefas é giro porque não tem muito texto e então 

não é aborrecido … e tem actividades lá dentro. O dos idosos é apelativo. Porquê? Porque tem as 

letras grandes, com cor…mmh não é aborrecido. O do banco… então, as coisas mais importantes 

estão a negrito, não tem muito texto. O formato do leque é giro… também não é aborrecido porque 

não tem muito texto, mas podia ter mais… para informar…as cores também estão adequadas, a 

mensagem também. 

 

3- O que mudavas?  

No da CMO metia cores que chamassem mais a atenção… tipo o vermelho. No das tarefas não 

mudava nada. O dos idosos punha imagens. O do banco podia pôr a letra um bocadinho maior e 

pronto. No leque punha mais texto para informar. 

 

4- E são originais ou já tinhas visto algum parecido?  

O da CMO não é muito original mas os outros são todos. 

 

5- E o que achas das cores? 

O do leque e do banco é o que tem as cores mais apelativas. 

 

6- E o do leque é sobre o quê?  

Manter a praia limpa. E o do banco? É para poupar e para investir no banco…devemos gerir 

bem o dinheiro e podemos ter um cartão. Para quê, sabes? Não sei. E o dos idosos é sobre o 

que? Para a ajudar e fazer voluntariado. A quem? Aos idosos. E quem faz esse voluntariado? Nós, 

os jovens… e as crianças. E o das tarefas é sobre o quê? É para testar um bocadinho o que nós 

sabemos… e também fala sobre a praia, manter a praia limpa e para poupar o ambiente… Portanto 

ter cuidado com o ambiente? Sim. E o da CMO? É sobre voluntariado … para ajudar o ambiente, 

para limpar as ruas, as praias, para limpar lixo.  

 

7- E qual é que achas que é a mensagem principal do leque?  

Manter a praia limpa. E o do banco? É  investir… ou poupar?!...não gastar. E o dos idosos? 

Fazer voluntariado para ajudar os outros. E o das tarefas? É poupar e manter as ruas limpas… 

Poupar? Sim a água. E o da CMO? É para manter a rua limpa e também para fazer voluntariado 

para limpar o ambiente. 
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8- E percebes tudo o que está escrito ou achas que a linguagem deveria ser mais simples 

ou mais complicada?  

O do banco é um bocadinho complicado… mas o resto percebo tudo. 

 

9- E concordas com tudo o que os panfletos dizem ou há coisas que não concordas? 

Sim eu concordo com tudo, mas às vezes é um bocado complicado cumprir com tudo. (risos) 

 

10- Se te dessem os panfletos para a mão o que fazias, aceitavas, lias, metias logo no 

lixo? 

Fazia com todos os mesmo: lia…mas não era tudo, lia por alto…aquilo que estava mais 

destacado: as letras grandes e os sublinhados e via as imagens. E depois guardavas ou metias no 

lixo? Metia no lixo. 

 

11- E qual destes panfletos gostas mais? 

O do leque por causa do formato e das cores.  

 

12- Qual é que achas que é melhor para convencer as pessoas da tua idade a poupar, o 

que tu fizeste ou o do banco?  

O meu é melhor para os da minha idade porque não é tão complicado porque no do banco há 

palavras que eu não percebo tanto… O do banco seria mais para pessoas mais velhas e o meu seria 

mais para pessoas da minha idade por causa das palavras que utilizei são mais simples. 

 

13- Em relação ao questionário porque não se deve deixar os electrodomésticos ligados e 

as luzes acesas?  

Porque gasta o ambiente e dinheiro. Ou seja, tem a ver com poupar e com o ambiente é 

isso? Sim. E porque que achas que não devemos deitar comida para o lixo? Porque não 

devemos desperdiçar a comida. Quando comes e ficas cheia mas ainda tens comida no prato o 

que fazes? Se for pouca comida deito fora, se for muita guardo. 

  

14- Gostei da tua sinceridade, disseste que destas opções todas o mais importante para ti 

é brincar, porquê? 

Então porque eu gosto de brincar e quando estamos a brincar também podemos poupar… por 

exemplo: em vez de estarmos a jogar consola podemos ir brincar para a rua.  E também gostas de 

rebuçados? Sim, gosto. 

Obrigada pela tua colaboração “F3”. 
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Entrevista a “F4”, sexo masculino, 10 anos 

1- Já tinhas visto algum destes panfletos? 

Não. 

 

2- O que é que achas deles, são engraçados, aborrecidos? 

O do banco é inovador. Porquê? Porque normalmente as crianças não têm acesso a 

dinheiro…quer dizer têm mas não é muito…Então é inovador porque fala nas crianças e no 

dinheiro? Sim. E o do Leque? É criativo fazerem neste formato...é giro. O dos idosos eu acho que 

chama mais a atenção que os outros, porque fala mais profundamente…tens mais coisas escritas. E 

o das tarefas? É importante mas ao mesmo tempo divertido…Porquê? Porque chama muito a 

atenção e ao mesmo tempo é divertido, tem actividades. E o da CMO? Acho que é bom. 

 

3- E o que achas das cores?  

Acho que todos têm cores boas. 

 

4- O que é que mudavas?  

O das tarefas devia utilizar mais imagens e mudava a cor do fundo…punha um amarelo. O dos 

idosos não mudava nada…só a compreensão, aqui por exemplo não se percebe muito bem: a 

palavra afectos; não a dividia, metia-a toda corrida. E o do leque? Não mudava nada, também está 

bom. E o do banco? Utilizava palavras mais simples porque alguns jovens não conseguem 

entender… mas deixava a mesma quantidade de texto e de imagens…gosto dos bonecos. O da CMO 

mudava a forma, porque este parece que é um livro mas afinal é uma espécie de bloco... e isso não é 

muito boa ideia. E mais? Punha mais imagens nos espaços vazios. 

 

5- O do leque é sobre o quê?  

É sobre…é para explicar a reciclagem na praia. O dos idosos é sobre como ajudar os idosos. E 

o do banco? Este é sobre economia?! É mais sobre a poupança. E o da CMO? É sobre as 

actividades que se podem fazer… a limpar as praias. Para quem? Para os jovens. O das tarefas 

também fala sobre a “economização” da água… Poupança da água? Sim, da água e de outras 

coisas e também é sobre a reciclagem.  

 

6- E qual é que achas que é a mensagem principal do panfleto do banco?  

É as crianças pouparem, através do cartão para depois terem as coisas que querem. E o dos 

idosos? Nós precisamos de ajudar os idosos…Nós quem? As crianças. E o das tarefas? É reciclar. 

E o da CMO? É para incentivar as pessoas a também reciclar. E o do leque? É para quando formos 

à praia não a sujarmos.  
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7- E percebes o que os panfletos dizem ou achas que a linguagem que utilizam devia ser 

mais simples ou mias complicada para crianças da tua idade?  

Sem ser o do banco a linguagem está bem em todos.  

8- E concordas com tudo o que o dos idosos diz?  

Sim. Porquê? Porque se estivermos sozinhos e estiver um idoso ao nosso lado nós podemos 

fazer companhia a ele e ele a nós. Achas que é importante fazer companhia aos idosos? Sim. E 

com o do banco as pessoas podem ter objectivos, coisas que queiram e... podem angariar (guardar) 

dinheiro que ganham e depois ir lá (ao cartão). E o da CMO? Sim, concordo com tudo. Porquê? 

Porque não é só individualmente que devemos limpar as ruas… é também em grupo…devemos 

juntar-nos ao grupo com amigos e assim também fazemos novos amigos. E o do leque? Também 

concordo porque quando chegamos a uma praia e vemos outras pessoas a sujar isso depois vai 

prejudicar a diversão dos outros. E o das tarefas? Também concordo com tudo o que o panfleto diz. 

 

9- E se te dessem estes panfletos para a mão o que é que fazias?  

O dos idosos abria e lia todo. O do banco lia …mas não lia todo…lia a capa e depois se me 

interessasse lia o resto… a função poupança...o título chama a atenção. E o da CMO? Lia-o todo. E 

o do leque? Guardava-o…porque não só é útil como também é giro. E o das tarefas? Lia-o e fazia 

as actividades.  

 

10- Qual destes é que gostas mais?  

O do leque. 

 

11- E qual é melhor para convencer as pessoas da tua idade, os que fizeste com o “F5” ou 

estes dos idosos e o do banco?  

Se fosse para jovens escolhia o meu sobre os idosos porque foi feito por nós… por exemplo.. as 

crianças não têm muito conhecimento de palavra. E o da poupança? Neste caso acho que era 

melhor o do banco porque é mais profissional…mas também gosto daquele que eu fiz… Então qual 

é o melhor para convencer as crianças? É um pouco dos dois: o melhor do meu são as palavras e 

o do banco é o esquema e os desenhos.  

 

12- Em relação ao teu questionário disseste que não se deve deixar os electrodomésticos 

ligados e as luzes acesas, porquê?  

Porque assim gasta-se energia e a energia vale muito. Então é só por uma questão de 

dinheiro? Sim… e poupar. E porque que não se deve deitar comida para o lixo? Porque há 

muitas pessoas que não têm. O que fazes quando estás a comer e não te apetece mais mas 

ainda tens comida no prato?  Guardo…para depois comer mais tarde. E porquê que disseste que 

não se deve brincar? Porque depende do tempo que nós temos, por exemplo se estamos na aula 

não se deve brincar. Ok mas se tiveres tempo livre? Sim, podemos brincar. Porquê que achas que 

não devemos deitar lixo para o chão? Porque podemos prejudicar os próximos… por exemplo, 

uma pessoa pode estar lá e escorregar (risos). 
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13- E quem é que te ensinou estas coisas?  

Os meus pais, as professores e a minha avó... e nos escuteiros.   

14- Destas acções todas escolheste poupar como a mais importante. Porquê?  

Porque há muitas pessoas que não podem ter o que queriam… e nós temos a possibilidade de 

ter dinheiro e devemos guardar. Se tivermos fome podemos comprar fruta ou isso…para gastar em 

coisas úteis. Gostas de rebuçados? Sim! 

Obrigada por teres colaborado “F4”. 

 

 

 

Entrevista a ”F5”, sexo masculino, 11 anos 

1- Já tinhas visto algum destes panfletos? 

Este do banco já o conheço. Os outros não.  

 

2- O que é que achas deles, são engraçados, aborrecidos? 

O do banco logo quando vemos faz parecer que é divertido poupar, por causa dos bonecos e 

das imagens, depois lemos os títulos e percebemos melhor. Achas que é engraçado? Sim. E o dos 

idosos? À primeira vista acho piada, ao título. Acho que é bom porque nós, os mais novos, devemos 

aprender que os idosos precisam de nós e quando crescemos podemos estar sozinhos como eles 

estão agora. E o das tarefas? Acho que é engraçado porque é uma maneira divertida a aprender. O 

da CMO? A capa é engraçada, vemos imagens de pessoas a preocuparem-se pelo ambiente... é 

interessante. O do leque a ideia é engraçada e tem palavras-chave que nos ajudam a perceber 

rapidamente o que devemos fazer na praia, porque se deixarmos a praia limpa ajuda-nos a nós 

porque as pessoas gostam de ir a praia e também por causa do ambiente. 

  

3- Achas que são originais?  

O do leque é muito original, nunca tinha visto um assim. Os outros são normais… normalmente 

entrega-se coisas assim do género na escola. O da CMO é original pelo formato: é em forma de bloco 

de notas. 

 

4- O que achas das cores e o que mudavas nos panfletos? 

O da CMO dava cores mais vivas… as cores do ecoponto: amarelo, verde, azul, vermelho. E 

mais? Acho que deixava mais palavras-chave, porque às vezes há a preguiça de ler e as vezes 

ligamos mais aos títulos do que ao que está mesmo escrito, ou seja, punha letras grandes e que 

explicassem alguma coisa. E o do banco? Este tem cores vivas e fortes, dá-nos logo a ideia de que 

vai ser engraçado, inovador… Não teria muito a mudar, não ia mudar muito…talvez escrever algumas 

coisas na parte de trás que é onde não tem nada: punha algumas actividades para nos explicarem 

porquê que poupar é importante. E o dos idosos? Dava-lhe umas cores mais fortes…tipo um 

amarelo mais forte e um vermelho mais forte para contrastar. Não mudava mais nada porque tem 
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palavras-chave e a partir daí dá-nos vontade de ler mais. E o das tarefas? Não mudava muito porque 

é verde e normalmente associamos o ambiente à cor verde. Não mudava mais porque tem as 

actividades que é para aprendermos e nos divertirmos ao mesmo tempo. E o leque? As cores acho 

boas… o verde por causa do ambiente… e o amarelo e o laranja… o sol nós vemos como amarelo, e 

as praias e o verão é representado normalmente com cores fortes como o amarelo e o laranja. E 

mudavas alguma coisa? Não mudava nada. 

 

5- E os panfletos são sobre o quê? 

O do leque é para as praias serem limpas. O das tarefas é para ajudar o ambiente. E o dos 

idosos? É para ajudar os idosos. E o do banco? É sobre poupar. E o da CMO? É  para ajudar o 

ambiente.  

 

6- E qual é a mensagem principal do leque?  

É deixar as praias limpas para o bem-estar de todos, tanto de nós como do próprio ambiente. E 

o das tarefas? Iniciar aos mais jovens a aprenderem já as medidas que devem tomar com o 

ambiente… porque têm de aprender quanto mais novos são… têm de aprender…como se costuma 

dizer “é de pequenino que se torce o pepino” (risos). E o dos idosos? É como aqui diz: ”jovens os 

idosos precisam de ti”… é dar uma iniciativa aos jovens a ficarem mais com os idosos. Idosos como 

os avós, amigos, vizinhos, amigos dos avós, seja quem for. Porque às vezes uma pessoa não gosta 

tanto de estar com os idosos do que com os amigos, mas… pode ser divertido, no fim depois pode 

ser divertido. E o do banco? Quanto ao cartão é para percebermos como funciona o cartão de um 

adulto. O jovem perceber… porque às vezes o que acontece é (o jovem) não querer mesmo gastar. É 

ter o dinheiro mas não me apetece gastar, custou-me a ganhá-lo, os meus pais depois não o 

carregam. E só gasto em coisas que gosto muito. Ou seja estás a dizer que tendo um cartão não 

gastamos tanto dinheiro do que se tivéssemos dinheiro na carteira? Sim, mais depressa com 

dinheiro nós gastávamos e depois teríamos pena, do que se tivéssemos um cartão, olhássemos para 

ele e disséssemos que queríamos… e depois estávamos a gastar, e depois tínhamos de ir a um 

banco carregar e dava trabalho. (risos). E o da CMO? Neste caso é, quem gosta de ajudar o 

ambiente, é para saber como pode participar, o que é que faz (na iniciativa de limpar as ruas/praias), 

porque já que gosta tanto que nos ajude. 

 

7- Achas que para meninos da tua idade a linguagem é boa ou deveria ser mais simples, 

complicada?  

No leque acho que é simples…as palavras-chave dizem tudo. Acho que em vez de “deposite” 

talvez “ponha”, mas deposite é um termo mais técnico. A palavra “correctamente” até um bebé 

saberia… e “resíduos” talvez “os lixos” ou “a sujidade”. E o das tarefas? Já foi mesmo preparado 

para crianças da minha idade ou até mais novos, talvez com 6 anos, que já saibam ler…tem palavras 

simples. E o dos idosos? Já tem algumas palavras mais complicadas, por exemplo: “estimular a sua 

autonomia”. Eu por acaso sei: é ajudar a que consigam trabalhar a fazerem as coisas sozinhos, mas 

se dissermos a outras crianças na rua talvez não percebam logo. E o do banco? É mesmo 
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preparado para crianças porque é feito um cartão para a criança. Pelo menos deveria ter uma 

linguagem boa para a criança perceber como é que o cartão funcionava e o que é que se fazia para 

poupar. Para mim está bom…não estou a ler tudo, mas para se perceber que é o cartão para jovens 

deveria ter uma linguagem mais adequada. E o da CMO? Está qui no fim “passa a palavra” … e 

“jovens em movimento”, “campanha anual”… tem uma linguagem simples. Toda a gente consegue 

perceber.  

 

8- E concordas com tudo o que diz aqui?  

Sim, concordo com tudo. 

 

9- Se te dessem estes panfletos o que fazias com eles? Depende. O da CMO acho que não 

lia, se estivesse a passear não lia. E o do banco? Esse era capaz de ler, pelos menos os primeiros 

parágrafos. E o dos idosos? Lia, lia tudo, é pequenino. E o das tarefas? Esse não tem muito para 

ler… levava-o e quando estivesse em casa ou noutro sítio qualquer com lápis preenchia-o.  E o 

leque? Primeiro lia-o porque tem palavras-chave e depois aproveitava-o (abanava o leque). (risos)    

 

10- Qual destes é que gostas mais?  

O do banco. 

 

11- Qual é que achas que é melhor para convencer pessoas da tua idade, o que fizeste os 

outros? 

Se soubesse que foi feito por crianças chama mais a atenção e assim as pessoas começavam a 

ler. Como foi escrito por uma criança dá para perceber, porque o vocabulário é simples. Acho que 

convencia bem uma criança como eu com os panfletos que fiz por causa dos esquemas. E em 

relação ao do ambiente? O leque e o meu têm coisas em comum: têm as palavras grandes que são 

as palavras-chave e tem as imagens... o meu também é muito para ler mas a partir das palavras-

chave conseguimos compreender bem. 

 

12- Em relação ao teu questionário disseste que não se deve deixar os electrodomésticos 

ligados e as luzes acesas, porquê?  

Por várias razões: primeiro é por causa de estar a gastar.. é o desperdício… é estar a gastar um 

recurso…  por isso é estar a perder dinheiro escusadamente. Se estivermos com as luzes todas 

ligadas pode acontecer várias coisas: primeiro gasta mais, depois a luz pode ir a baixo e isso depois é 

desagradável, e porque é um recurso, por isso é gastar energia. Ou seja é por uma questão de 

dinheiro? E também do ambiente. Quando acabas de comer e ainda tens comida no prato o que 

fazes? Há coisas que deito fora, por exemplo o arroz porque é em pequenas quantidades porque eu 

costumo comer tudo, mas se sobrar um grande pedaço de carne guardo para comer noutro dia.  

  

13- E quem é que te ensinou estas coisas? Duas coisas ensinaram-me: foi viver, viver ajudou-

me a perceber… é o censo comum de uma pessoa, percebe o que deve e o que não deve fazer. Por 
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exemplo na praia às vezes vejo lixo mas não lhe vou tocar, sabemos que devíamos mas não o 

fazemos. Portanto foi a tua experiência de vida? E foi também os meus pais, avós, educadores, os 

professores, foram ensinando a ter respeito.   

 

14- Destas acções todas escolheste ajudar e fazer companhia aos outros como a mais 

importante. Porquê? 

Porque eu acho que não deve haver gente sozinha. Isso não é bom, nem para os idosos nem 

para as outras pessoas. Também pode acontecer com os mais novos, como por exemplo o bullying. 

Quando as crianças na escola estão sozinhas, podem sofrer bullying. Por isso não é bom haver 

pessoas sozinhas. E gostas de rebuçados? Sim, até gosto.  

Obrigada pela tua colaboração “F5”. 

 

 

 

Entrevista a “F6”, sexo feminino, 10 anos 

1- Já tinhas visto algum destes panfletos? 

Não. 

 

2- O que é que achas deles, são engraçados, aborrecidos? 

O do leque é giro. E o dos idosos? É giro. E o do banco? É giro porque se vê mais as cores, é 

mais vivo. E o das tarefas? Aborrecido não se pode dizer porque tem estes jogos. E o da CMO? 

Também é giro. 

 

3- E achas que são originais ou já tinhas visto parecidos? 

O do leque e o da CMO são originais pela forma que têm. Os outros não são tão originais 

porque já tinha visto com este formato.  

 

4- O que achas das cores do panfleto da CMO?  

Acho que chamam à atenção. Gosto. E o do leque? São cores de verão. E o dos idosos? 

Hmm punha mais cores. E o do banco? São giras, gosto dos monstros. E o das tarefas? É como o 

dos idosos, podia ter mais cores. 

 

5- O que mudavas no panfleto da CMO?  

Deixava as mesmas cores e a mesma capa, mas as letras de dentro punha um bocadinho 

maiores. E espalhava as imagens ao longo do panfleto. E o do leque? Deixava as mesmas cores e 

imagens mas punha um bocadinho mais de informação. E o dos idosos? Punha outras cores: um 

azul, um verde claro …para fazer contraste. Punha também algumas imagens de como os idosos são 

tratados, como ficam sozinhos em casa. E o do banco? Mudava a letra, punha-a maior, mas 

mantinha a mesma quantidade de informação porque está tudo resumido. E o das tarefas? Punha 
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mais cores: um rosa claro, um amarelo, azul, verde não muito claro. Deixava só um ou dois jogos e 

punha um bocadinho mais de informação.  

 

 

6- O panfleto do leque é sobre o quê?  

É sobre a higiene na praia. E o dos idosos? É sobre quem quer ajudar os idosos. E o do 

banco? É para os jovens terem cartões e para melhorarem o seu gestor de dinheiro. E o das 

tarefas? É sobre como se deve cuidar dos jardins, das praias. E o da CMO? É sobre a ocupação dos 

tempos livres, dos jovens, a fazer a limpeza dos espaços públicos. 

 

7- E qual é a mensagem principal do leque?  

É não deitar lixo na areia. E o dos idosos? É para quem se quer oferecer a ajudar os idosos. É 

mais os jovens. E o do banco? É a pensar na segurança financeira e pessoal. E o das tarefas? É a 

higiene nas ruas nas praias, nos jardins. E o da CMO? Têm ocupação de tempos livres para os 

jovens.  

 

8- E percebes tudo o que os panfletos dizem ou achas que a linguagem deveria ser mais 

simples ou mais complicada? 

Para mim está boa e para as crianças da minha idade também. 

 

9- Concordas com o que os panfletos dizem? 

Sim, concordo com tudo. 

  

10- Se te dessem estes panfletos o que é que fazias? 

O do leque abria, lia e guardava e mostrava à minha mãe. E o dos idosos? Se estivesse na rua 

lia só algumas partes, mas se estivesse em casa já lia. E o do banco? Dava sempre à minha mãe 

para ela ler e depois ela explicava-me… mas eu via a capa e lia os títulos. E o das tarefas? Lia e 

fazia os jogos. E o da CMO? Perguntava à minha mãe se me podia inscrever porque eu vou ficar de 

férias e gostava que ela me inscrevesse. E via a capa e lia tudo.  

 

11- Qual destes é que gostas mais? 

O leque, o dos idosos e o da CMO. 

 

12- Qual é que achas que é melhor para convencer as crianças da tua idade a ajudar os 

idosos, o panfleto que tu e a “F7” fizeram ou o que já está feito? 

O nosso porque foi feito por crianças e porque tem coisas escritas que dizem o que os idosos 

sofrem. E o da poupança? É melhor o do banco porque tem mais informação. E o nosso não diz 

muita informação, por isso só é bom pelos desenhos, pelo aspecto.  
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13- Em relação ao questionário, tu dizes que não se deve deixar os electrodomésticos 

ligados nem as luzes acesas. Porquê? Porque gasta-se energia e não é preciso gastar energia 

enquanto não a estamos utilizar. Gastar energia é mau? Sim, porque para além de termos de pagar 

a luz também estamos a gastar muita energia. É só pelo dinheiro? Sim e também por causa do 

ambiente. E porquê que não devemos deitar comida para o lixo? Porque este ano estamos em 

tempo crise e há muitas pessoas a morrer à fome e isso não se deve fazer. Achas que é só este 

ano? Não, é todos os anos, porque todos os anos há pessoas a morrerem à fome. E quando não te 

apetece comer mais mas ainda tens comida no prato o que fazes? Eu dou a minha comida ao 

meu pai. Meto no prato dele ou no da minha mãe ou avô. Ou então, quando mais ninguém quer 

guardo-a.  

 

14- E quem é que te ensinou estas coisas? A minha mãe e a minha avó desde pequenina. 

Nos escuteiros também estou a aprender e na escola não é muito.  

 

15- Destas acções todas escolheste cuidar do ambiente como a mais importante. Porquê? 

Porque o ambiente nos dá energia e nós estamos a destruí-lo, a deitar lixo para o chão. O ambiente é 

a nossa casa e nós estamos a estragá-la e é por isso que nós devemos cuidar do ambiente. 

Obrigada pela tua colaboração “F6”. 

 

 

 

Entrevista a “F7”, sexo feminino, 11 anos 

1- Já tinhas visto algum destes panfletos? 

Eu acho que não…quer dizer o do banco já posso ter visto. 

 

2- O que é que achas deles, são engraçados, aborrecidos? 

O dos idosos é “fofy”! (risos). E o da CMO? É giro, engraçado. E o das tarefas? É giro, é 

original por causa dos desenhos, dos jogos e das imagens. E o do banco? É giro, é giro…e original, 

não tem nada a ver com o tema (os bonequinhos). E o do leque? É giro, nunca tinha visto assim com 

este formato.  

 

3- E achas que são originais ou já tinhas visto parecidos? O dos idosos?  

É original, ainda não tinha visto nenhum parecido. E o da CMO? Por acaso acho que não, quer 

dizer, já tinha visto parecido mas não era da CMO. E o das tarefas? Provavelmente já tinha visto 

parecido…sobre a mesma coisa… com actividades, mas não era igual. E o do banco? Já tinha visto 

parecido com este do banco (ou já tinha visto o mesmo). 

 

4- E o que achas das cores do leque?  

Se calhar podia ter mais cores por causa do verão. E o que mudavas nesse panfleto? Metia 

mais azul por causa do mar… deixava as mesmas imagens. Em relação ao texto acho que não 
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mudava nada porque normalmente as pessoas acham muita seca a muito texto e depois não lêem. E 

o dos idosos? Gosto das cores e mantinha as cores. O texto hmm ..aah agora é que eu percebi que 

diz aqui “afectos”. (risos) então em vez de estar a falar do centro de saúde, podia chamar mais a 

atenção a coisas que se podia fazer ou de se deixar de fazer. Mas deixava a mesma quantidade de 

texto. E não punha nenhuma imagem. E o da CMO? As cores são giras e não as mudava. E o texto? 

Não metia uma letra gigante mas aumentava um bocadinho a letra porque há pessoas que não 

conseguem ler tão bem. E aumentava as imagens. E o das tarefas? Também gosto das cores. Acho 

que não mudava nada…gosto das tarefas e do formato. E o do banco? Gosto das cores e não punha 

mais, já tem “corezinhas” suficientes. E o texto? Como isto é mais ou menos para informar acho que 

está bom.  

 

5- E o do leque é sobre o quê?  

Sobre a poluição. E dos idosos? É sobre os afectos. E o da CMO? É sobre a limpeza do meio 

ambiente. E o das tarefas? É sobre cuidar do ambiente nas praias de Oeiras. E o do banco? É 

sobre o cartão LOl (risos). 

 

6- E a mensagem principal do leque?  

Limpar a praia. E o dos idosos? É para dar mais atenção aos idosos. E o da CMO? É limpar … 

basicamente é tipo, em vez de estares no verão sem fazer nada ao menos fazes alguma coisa de 

jeito. E o das tarefas? É também não poluir, basicamente são quase todos sobre não poluir. E o do 

banco? É para sabermos gerir melhor o dinheiro. 

 

7- Achas que a linguagem do leque está boa para crianças da tua idade ou deveria ser 

mais simples ou mais complicada?  

Não. Está uma linguagem boa. E o dos idosos? Eu acho que também está boa. E a da CMO? 

É fácil, não mudava nada. E o das tarefas? Não diz quase nada…é fácil a linguagem…quer dizer, se 

fosse para alguns colegas da minha turma havia lá um que não ia perceber, porque no outro dia 

perguntou à professora o que era a palavra “resíduos”. E o do banco? Acho que é fácil, porque tem à 

frente a explicação das siglas. É fácil.  

 

8- E concordas com tudo o que o panfleto dos idosos diz ou não?  

Eu acho que sim porque eles também são pessoas como nós. E o do banco? É um bocado 

estúpido estar a dar um cartão de multibanco a um puto de 10 anos. Porquê? É muito cedo. 

Concordo com tudo o da CMO e com o das tarefas. E o do leque? Concordo com tudo, quer dizer… 

aqui diz “evite levar vidro para a praia” eu posso levar desde que depois não o atire para o meio da 

praia.  

 

9- E se te dessem estes panfletos na rua o que é que fazias?  

O do leque via e lia. E o dos idosos? Também lia a maioria do panfleto. E o da CMO? Lia a 

primeira parte e depois logo se via se continuava… eu continuava a ler. E o das tarefas? Eu lia mas 
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muitas vezes as pessoas lêem mas depois não aplicam…mas eu fazia as tarefas. E o do banco? Lia 

quase tudo… lia a parte do cartão lol júnior para saber o que isto é.  

 

10- E qual destes é que gostas mais? 

O do leque. 

 

11- Qual é que achas que é o melhor panfleto para convencer as crianças da tua idade a 

poupar, o panfleto que fizeste ou o do banco?  

Coisas mais alegres. Então é melhor o teu? Não é porque fui eu a fazer, mas é melhor porque 

é feito por criança. E sobre a ajuda aos idosos? Mmh, não sei…O meu tinha aquelas frases a dizer 

para darmos mais atenção aos idosos, que não devíamos abandoná-los. Acho que prefiro o mau. 

 

12- Em relação ao questionário disseste que não se deve deixar os electrodomésticos 

ligados nem as luzes. Porquê?  

Porque gasta electricidade e dinheiro. E isso é mau. Porquê? Porque é mau… depende das 

lâmpadas que se utilizam… E porquê que dizes que não se deve deitar comida para o lixo? 

Porque há pessoas que não têm dinheiro para comprar comida … basicamente tudo tem a ver com 

dinheiro. E quando comes mas já não te apetece mais o que costumas fazer? Guardo… depende 

também da comida.  

 

13- E quem é que te ensinou estas coisas?  

Os meus pais, os meus avós, na escola, nos escuteiros. 

 

14- E nestas opções todas porquê que escolheste cuidar do ambiente?  

Porque é o meio onde nós vivemos. Por exemplo, se nós poluirmos muito vão começar a 

desaparecer árvores. E nós respiramos oxigénio e as árvores produzem oxigénio e se não houver 

árvores nós vamos morrer. (risos) Então antes de morrermos, toma lá um rebuçado. 

Obrigada por teres colaborado “F7”. 

 

 

  

Entrevista a “F8”, sexo masculino, 12 anos 

1- Já tinhas visto algum destes panfletos? 

Não. 

 

2- O que é que achas deles, são engraçados, aborrecidos? 

O do leque é giro, foi uma boa ideia fazerem com este formato. E o do banco? É giro por causa 

dos bonecos…é interessante. E o da CMO? É giro, mostra aos jovens a importância do ambiente. E 

o dos idosos? Mostra algum interesse, é giro, é original. Porquê? Por causa da forma como foi feito 

e está a mostrar como é importante ajudar os idosos. E o das tarefas? Tem algum interesse. 
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Porquê? Porque a capa é gira, e é por aquilo que está escrito e pelas tarefas que são divertidas ao 

mesmo tempo as pessoas aprendem. 

 

3- Achas que são todos originais?  

Sim são todos. 

 

4- E o que achas das cores do leque?  

As cores são boas, não são em excesso…o verde é parecido com a natureza, e o laranja e o 

amarelo faz lembrar o sol. E o do banco? As cores são vivas, mostram a atenção. E o da CMO? 

Gosto das cores. E o dos idosos? As cores são boas. E o das tarefas? São as cores do ambiente: o 

verde 

 

5- E o que é que mudavas no leque?  

Não mudava nada, nem as cores nem o texto, porque se tiver muita coisa escrita era aborrecido 

e se tivesse ainda menos texto depois não dava para perceber. E o do banco? Mantinha os 

desenhos/bonecos e deixava o texto todo porque é muito mas mostra a informação necessária. E o 

da CMO? Não mudava as cores, mudava o tipo de letra que está dentro (punha a letras maior, mas 

deixava o mesmo texto. E o dos idosos? As letras são giras e podia-se por uma imagem de um 

jovem a ajudar um idoso. E o das tarefas? Deixava o verde e punha o fundo em azul claro em vez de 

branco. Acho que também punha um bocadinho mais de informação. 

 

6- O panfleto das tarefas sobre o quê?  

Sobre o ambiente e o dos idosos? É sobre ajudar os idosos. E o da CMO? É sobre voluntariado 

para “ajudar a natureza”. E o do banco? É sobre os jovens terem uma conta e mais tarde isso poder 

ser útil. E o do leque? É sobre reciclagem…mantermos as praia limpas. 

 

7- E a mensagem principal do panfleto do banco?  

É o cartão para jovens. E o da CMO? É curte o verão de Oeiras. E o do leque? É manter a 

praia limpa. E o dos idosos? Os idosos precisam de ti, ou seja é fazer voluntariado para ajudar os 

idosos. E o das tarefas? É os jovens em movimento… para cuidar do ambiente. 

 

8- Se te dessem estes panfletos o que fazias? 

O do leque ficava com ele para dar à minha mãe. E o das tarefas? Abria, lia e fazia algumas 

destas tarefas. E o da CMO? Abria, lia…mas não lia tudo. E o dos idosos? Abria e lia. E o do 

banco? Via os bonecos e lia um bocadinho… o que me interessasse. 

 

9- E concordas com aquilo que os panfletos dizem ou há coisa que não concordas? 

Mhh..Sim concordo com tudo. 
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10- E qual destes panfletos é que gostas mais? 

O do leque e o do das tarefas. 

 

11- Qual é que achas que é melhor para convencer as crianças da tua idade a ajudar os 

idosos, é o teu panfleto ou o que já está feito? 

Mmhh acho que o meu não tem muita coisa.. não sei, mas diz que devemos ajudar os idosos. 

Mas talvez seja melhor o que já está feito. E o panfleto sobre a poupança? Acho que o nosso (o do 

“F8” e o do “F9”) está giro e tem os símbolos da poupança… acho que é melhor o nosso.  

 

12- E em relação ao inquérito que preencheste, disseste que não se deve deixar os 

electrodomésticos ligados e as luzes acesas. Porquê?  

Porque isso assim está a gastar luz e depois faz gastar mais dinheiro. E é só por isso? Não, 

também é porque faz mal ao ambiente, não devemos desperdiçar energia…devemos poupar. E 

porquê que dizes que não se deve deitar comida para o lixo? Porque é feio deitar comida para 

lixo…. Porque há pessoas que têm fome. E quando já não te apetece comer mais mas ainda tens 

comida no prato o que fazes? Guardo-a.  

 

13- E quem é que te ensinou estas coisas?  

A minha mãe, os meus avós,  o meu pai e os professores.  

 

14- E destas acções todas escolheste poupar como a mais importante. Porquê?  

Porque devemos poupar. Se pouparmos depois temos dinheiro para comparar comida, 

roupa…coisas que precisamos. Olha “F8” eu poupei e comprei uns rebuçados. Queres um? Sim, 

obrigado.  

Obrigada pela tua colaboração “F8”. 

 

 

 

Entrevista a “F9”, sexo masculino, 12 

1- Já tinhas visto algum destes panfletos? 

Não. 

 

2- O que é que achas deles, são engraçados, aborrecidos? 

O do leque é fixe, porque como é assim é mais chamativo. E o da CMO? Eu acho que a parte 

de fora está boa mas depois a parte de dentro… ninguém vai ler isto tudo. E o dos idosos? É giro, 

está chamativo, mas não percebo o porquê de terem posto “afectos” aqui na capa. Isso é o nome do 

voluntariado. Aaah é o nome, ok. E o do banco? Apesar de ter muito texto é chamativo porque tem 

bué imagens. E o das tarefas? Eu acho que é giro, especialmente porque tem jogos. 
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3- E achas que são originais ou já tinhas visto parecidos?  

O do leque é original. O da CMO não é muito original: é só a parte do sol. E o dos idosos? É só 

a parte da capa. O tema é original. E o do banco? Está mais ou menos original porque tem muitos 

bonecos que são fixes e também pelo tema: os cartões para os jovens. E o das tarefas? Não é muito 

original porque já tinha visto panfletos com tarefas… assim parecido com este. E o dos idosos? Ó 

tem duas cores e é pouco. 

 

4- E o que achas da cores do leque?  

São vivas, logo são chamativas. E o da CMO? As cores podiam ser mais vivas porque são 

todas muito parecidas. E o do banco? As cores são muito chamativas e os desenhos são giros. E o 

das tarefas? É muito verde. E isso é bom ou mau? É mais ou menos, porque uma pessoa associa 

logo ao ambiente mas podia ter mais cores.  

 

5- E o que é que mudavas no leque?  

Em vez de ter a imagem grande da praia eu punha uma imagem dos ecopontos. Na imagem do 

lixo podia ser um desenho de alguma coisa e depois punham lá a cor (do ecoponto) …porque assim a 

imagem é demasiado porca (risos). E na imagem dos cigarros na areia punha uma imagem com outro 

tipo de lixo na areia. E eu acho que mesmo assim poderiam pôr um bocadinho mais de texto. E o da 

CMO? O azul está bom mas como é verão podia pôr laranja, amarelo… podia pôr outra cor de fundo 

que fosse para fazer contraste: talvez branco ou azul que é a cor do céu… e os mini-sóis punha de 

várias cores. As imagens não têm muito a ver …punha imagens mais chamativas… punha desenhos 

feito por crianças porque isto é para crianças. E o dos idosos? Podia pôr mais cores. E eu acho que 

as letras estão da mesma cor que o fundo e não fica nada bem, logo punha outra cor para as letras. 

Tem um bocado de informação a mais: eu tirava o “ terás direito a”. Num dos títulos punha uma letra 

grande e tentava destacar melhor os títulos. E há coisas (frases) que estão muito juntas e outras 

muito afastadas. E o do banco? Punha menos texto e mantinha as cores. E o das tarefas? Podia 

pôr as cores do ecoponto e do lixo normal, ou seja o amarelo, o azul, mantinha o verde e punha 

também o vermelho do pilhão e o cinzento do lixo normal. 

 

6- O panfleto do leque é sobre o quê?  

É sobre a reciclagem na praia. E o da CMO? É para fazer sensibilização ambiental, para nos 

preocuparmos com o ambiente, ocuparmo-nos nos tempos livres. E o dos idosos? É sobre 

voluntariado, ajudarmos os idosos e fazermos companhia e essas coisas. E o do banco? Tem a ver 

com a poupança. É para gerirmos o nosso dinheiro. E o das tarefas? É cuidar do ambiente… é 

parecido com o do leque e com o da CMO. 

 

7- E qual é a mensagem principal do leque?  

Eu acho que o objectivo é ter as praias com bandeira azul, porque as praias só têm bandeira 

azul quando são 100% limpas. Se tivermos as praias limpas vão ter bandeira azul e depois as 

pessoas vão-se sentir mais confortáveis e assim vai ser melhor para toda a gente. E o da CMO? É 
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ajudar Oeiras a ser mais limpa através dos jovens. E a dos idosos? Devemos ajudar e fazer 

companhia aos idosos. Os jovens mas também podem ser alguns adultos a fazer isso. E o do 

banco? Eu acho que é para alguém que queira ter estes cartões: são para ajudar a poupar, é tipo um 

cartão de multibanco para jovens e depois os pais devem poder controlar. E o das tarefas? Acho que 

é para os jovens aprenderem como é que se deve fazer, através do jogos, porque em princípio os 

jovens vão preferir fazer isto do que fazer voluntariado, pelo menos as crianças mais novas. 

 

8- Achas que a linguagem dos panfletos está simples ou devia ser mais complicada? 

Há uma coisa que não faz muito sentido: isto supostamente é para os jovens e o leque diz para 

se retirar um eco-cinzeiro e para o devolver à saída, mas o jovens supostamente não fumam, ou pelo 

menos não vão fumar para a praia. E o da CMO? A parte que já li percebi tudo mas acho que há 

pessoas que não iam conseguir perceber tudo. E o dos idosos? Acho tem uma linguagem simples. E 

o do banco? Acho que é um bocado complexo para pessoas da minha idade. E o das tarefas? Eu 

acho que a parte das “beatas” maior parte das crianças da minha idade não percebiam. E pelas 

imagens achas que não percebiam? Não porque a imagem esta muito pequenina, por isso punha 

só restos de cigarros.  

 

9- E concordas com tudo o que os panfletos dizem? 

O do leque concordo. E o da CMO? Concordo, se os jovens gostarem de ir limpar as ruas e as 

praias. E o dos idosos? Sim eu concordo, desde que a pessoas se dê bem com o idoso. E o do 

banco? Sim concordo. E o das tarefas? Acho que deviam pôr algumas consequências de 

fumar…porque isto de dizer quanto tempo as beatas demoram a degradar-se é desnecessário.  

 

10- Se te dessem estes panfletos o que fazias? 

O da CMO não lia tudo porque é muito grande e não é muito chamativo. E o do leque? Lia tudo 

e utilizava o leque porque é bué fixe. E o dos idosos? Eu lia, quase tudo…tudo. E o do banco? 

Provavelmente não lia tudo na altura mas depois ia ler, porque é muito chamativo. E o das tarefas? 

Lia tudo e fazia as tarefas.  

 

11- Qual é o panfleto que mais gostas? 

É o leque. 

 

12- Qual é o panfleto que melhor convence as crianças da tua idade para cuidar do meio 

ambiente?  

Eu acho que o meu é bem mais chamativo e o meu está logo resumido do que esse do CMO. O 

meu não é nada de especial mas é bem mais chamativo. E o da poupança? O meu convence melhor 

a poupar por causa das imagens. Porque se alguém te desse o do banco para ler sem imagens tu 

não lias. Mas o meu tem os desenhos, os símbolos da poupança, do dinheiro e assim é mais 

chamativo e convence melhor as pessoas. 

 



91 
 

13- Em relação ao questionário que preencheste, disseste que não se deve deixar as luzes 

ligadas e os aquecedores?  

Os aquecedores porque podem ter uma “subcarga”... e depois também gasta dinheiro porque 

está a consumir energia, gasta luz e basicamente é desperdiçar dinheiro e energia e trabalho para 

algumas pessoas, porque há quem trabalhe para os outros terem luz. E depois há outros que deixam 

as luzes acesas como se não fosse nada. Ou seja é por uma questão de dinheiro e também de 

ambiente? Sim, também… É uma questão de ética. E porquê que achas que não se deve deitar a 

comida para o lixo? Não se deve desperdiçar comida porque há pessoas que podem estar a 

precisar e até pessoas que nós conhecemos. Quando não te apetece comer mais mas ainda tens 

comida no prato o que fazes?  Normalmente tento comer, mas quando não consigo mesmo comer 

mais porque estou muito cheio ou porque me dói a barriga guardo. Mas se forem restos de carne 

tento comer mas se não conseguir deito no lixo.  

 

14- E quem é que te ensinou estas coisas?  

Os meus pais, o ATL (Actividades de Tempos Livres).  

 

15- Destas acções todas escolheste poupar como a mais importante. Porquê? Porque ao 

cuidar do ambiente já podemos estar a poupar, porque ao poupar água e energia já estamos a cuidar 

do ambiente. Ajudar e fazer companhia aos outros….mmhh eu acho que poupar é um bocado mais 

importante. Fazer companhia aos outros é uma coisa óbvia. Poupar é uma coisa contínua que as 

pessoas devem fazer. E fazer companhia aos outros não é muito importante porque é uma coisa que 

nós basicamente fazemos no dia-a-dia. 

Obrigada por colaborares “F9”. 

 

 

 

Entrevista a “F10”, sexo masculino, 11 anos 

1- Já tinhas visto algum destes panfletos? 

Não. Nenhum. 

 

2- O que é que achas deste dos idosos é engraçado aborrecido? 

Acho que é giro. Tem cores giras. E o do banco? É engraçado, porque tem estes monstros 

todos. E o da CMO? É giro, mas não tanto como os outros. E o das tarefas? É giro, porque tem aqui 

jogos. E o do leque? Acho que é giro e original.   

 

3- São originais ou já tinhas visto parecido? 

O dos idosos é original. O do banco acho que já tinha visto um parecido, mas acho que é 

original. E o da CMO? Eu nunca vi nenhum com esta forma por isso acho que é original. E o das 

tarefas? É original, nunca tinha visto nenhum parecido. E o do leque? É original porque tem um 

formato de leque. Nunca tinha visto.  



92 
 

 

4- E o que é que achas das cores do leque?  

São giras. E o das tarefas? São fixes as cores. E o do banco? São giras, tem muitas cores. E 

o da CMO? Dava um bocadinho mais de cor forte. E o dos idosos? Aqui também metia mais cores.  

 

 

5- O que mudavas no leque?  

Onde tem a imagem dos cigarros na areia punha uma imagem com outro tipo de lixo. E o das 

tarefas? Deixava os jogos mas punha mais um bocadinho de texto. E o do banco? Deixava as 

mesmas cores mas punha menos texto. E punha um menino a poupar. Como? Um menino a pôr 

dinheiro no mealheiro. E o da CMO? Punha um amarelo e um azul mais forte. E metia o tamanho da 

letra um bocadinho maior porque há idosos que não conseguem ler bem as letras pequenas. E o dos 

idosos? Metia outras cores: o verde e o azul. Punha imagens, por exemplo pessoas a ajudar os 

idosos.  

 

6- E o panfleto dos idosos é sobre o quê?  

É sobre ajudar os idosos. E o CMO? É sobre nos tempos livres os jovens devem, quer dizer, se 

quiserem podem ajudar a limpar as praias e as ruas. E o do banco? É sobre nós pouparmos e não 

gastarmos dinheiro em playstations e em gomas... É sobre as pessoas que têm 10 anos terem um 

cartão para gastar nas coisas que eles quiserem mas não em coisas muito caras. E o das tarefas? É 

não poluirmos. E o do leque? É não deixar lixo nas praias e noutros sítios.  

 

7- E qual é a mensagem principal do panfleto dos idosos?  

É tentar que nós ajudemos os idosos. E a da CMO? Não poluir as praias. E a do banco? É 

pouparmos. E a das tarefas? É poupar e não poluir. E o do leque? Reciclar e proteger o nosso 

planeta.  

 

8- Percebes tudo o que os panfletos dizem ou achas que a linguagem é demasiado 

complicada? 

Acho que está boa. E os teus colegas iam conseguir perceber? Sim, alguns sim outros não. 

(risos)  

 

9- E concordas com aquilo que os panfletos dizem?  

Concordo com tudo. Quer dizer… aqui no cartão é só quando tivermos idade para isso. Só 

devíamos ter um cartão com dinheiro quando tivéssemos uns 12 ou 13 anos.   

 

10- E se te dessem estes panfletos o que fazias? 

Não lia tudo. O dos idosos lia a capa e um bocadinho do que estava lá dentro. E o da CMO? Lia 

a capa e mais ou menos até metade. E o do banco? Não lia assim muito mas lia mais do que o da 

CMO. E o das tarefas? Lia e fazia. E o leque? Dava à minha mãe (risos). 
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11- E qual destes é que gostas mais? 

O do banco e do leque. 

 

 

12- Em relação ao ambiente, qual é que achas que ia convencer melhor as crianças da tua 

idade o panfleto que tu fizeste ou os que já existem?  

O das tarefas por causa das tarefas que tem e porque nos ajuda a perceber bem as coisas. E 

não achas que o teu panfleto tem coisas boas? Sim, acho. Tem os desenhos e algumas frases 

como “quando virmos lixo no chão apanharmos”. 

 

13- No questionário disseste que não se deve deixar os electrodomésticos ligados e as 

luzes acesas. Porquê?   

Porque gasta muita luz e depois os nossos pais tinham de pagar a luz muito cara. É só por uma 

questão de dinheiro? não… é também por causa do ambiente. Dizes que não se deve deitar 

comida para o lixo. Porquê? Porque o planeta depois começa a cheirar muito mal se houver muito 

lixo e não devemos poluir. Quando comes e já não te apetece mais mas tens comida no prato o 

que fazes? Guardo sempre.  

 

14- E quem é que te ensinou estas coisas?  

A minha mãe e o meu pai… e os meus tios. Vá toda a família. E os professores ensinam e 

alguns colegas também.  

 

15- Destas acções todas disseste que o mais importante para ti é comprar brinquedos 

jogos e gomas, porquê?  

Porque para mim é mais importante porque divirto-me com isso. Não é assim muito importante 

mas eu gosto mais disso. Então também queres um rebuçado agora? Sim, pode ser. 

Obrigada pela tua colaboração “F10”. 
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Nº Quest. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

Compreen-

são do que

lhes é

pedido

boa boa algumas 

dúvidas no

tema 

poupança

boa boa boa boa boa boa boa

Espontanei-

dade de

ideias

espontânea espontânea inicialmente 

pouco 

espontânea

inicialmente 

pouca 

espontânea

muito 

espontânea

espontânea muito 

espontânea

pouco 

espontânea

espontânea espontânea

Partilha de

ideias

não partilhou

as ideias

para o seu 

partilhou 

pouco

partilhou 

pouco

alguma partilhou pouco

as suas ideais

mas sugerir 

partilhou sempre

as ideias

partilhou sempre

as ideias

partilhou 

pouco (não

tinha muitas 

partilhou as

ideias e

ainda deu 

partilhou um

pouco

Execução 

das ideias

boa e

cuidadosa

inicialmente 

trapalhona 

mas depois

cuidadosa

boa e

cuidadosa

trapalhona 

mas 

empenhada

excução de

muitas ideias e

cuidadosa

boa e cuidadosa boa e muito

cuidadosa

trapalhona 

mas 

dedicada

boa e

cuidadosa

boa e

cuidadosa

Originalida-

de

original pela

história e

pelos 

materiais 

utilizados

original pelo

aspecto 

gráfico e pelo 

texto

original pelo

aspecto 

gráfico; pouco 

pelo no texto

original pelo

texto

muito original

pelos desenhos

e pelo texto

original pelo

texto e pelo

aspecto gráfico

original pelo

texto e pelo

aspecto gráfico

original nos

desenhos; 

pouco 

original no

texto

original pelos

desenhos e

aspecto 

gráfico; 

pouco 

original no 

original pelos

desenhos 

mas pouco

original no

formato

Materiais 

utilizados

vários 

(canetas, 

lápis, lã)

vários 

(canetas, 

lápis, lã)

vários 

(canetas, 

lápis, lã)

vários 

(canetas, 

lápis, 

vários (canetas,

lápis, cartolinas,

lã)

vários (canetas,

folhas de várias

cores, lã)

vários (canetas,

folhas de várias

cores, lã)

vários 

(canetas, 

lápis, 

vários 

(canetas, 

lápis, 

canetas e

lápis

Disposição 

com que

realizam a 

boa/ 

empenhada

boa/ 

empenhada

boa/ 

empenhada

boa/ 

concentrada

boa/ muito

empenhada

boa/empenhada 

mas um pouco

distraída

boa e

empenhada

boa mas

pouco 

confiante do 

boa/ 

empenhada

boa/ 

empenhada

Tempo 

utilizado

50 min. 55 min. 50 min. 1 h 1 h 1h 1h 50 min. 50 min. 35 min.

Justificaçã

o do que

foi feito

«para as

pessoas 

ajudarem os

idosos poque 

se 

ajudarmos 

recebemos 

algo em

troca» 

«para as

pessoas 

saberem que

se 

continuarem 

a poluir

acabam com

o mundo»

«para chamar

a atenção e

para informar

que devemos

poupar»

«para mostrar

às pessoas

que ajudar

trás 

felicidade» e

para "explicar

que devem

poupar"

«para informar e

relembrar as

pessoas que não 

podem poluir» e

que «devem

poupar»

para mostrar que

«os idosos

precisam de

atenção» e os

«símbolos para

se guardar o

dinheiro»

para mostrar que 

«os idosos

precisam de

atenção» e os

«símbolos para

se guardar o

dinheiro»

é importante

dizer que

«devemos 

ajudar os

idosos» e

que «há

formas de

poupar»

«o símbolo

da 

reciclagem 

serve para as

pessoas 

perceberem 

o que se

deve fazer» e

os 

«desenhos 

«mostrar as

coisas que

se podem

fazer para

ajudar o

planeta»

Enquadra-

mento dos

valores

ajuda aos

idosos; 

recompensa 

por boas

acções

ecologia: não 

poluição do

ambiente

poupança de

dinheiro

ajuda aos

idosos;  

poupar 

dinheiro 

proteger o

ambiente e

poupar

poupança: evitar

pedir dinheiro

aos pais; o

respeito pelos

idosos

poupança: evitar

pedir dinheiro

aos pais; o

respeito pelos

idosos

ajuda aos

idosos; 

poupança de

dinheiro

ecologia: 

reciclagem; 

poupança de

dinheiro

ecologia: 

reciclagem, 

civismo

Aspectos 

mais 

focados

ajudar os

idosos

proteger o

ambiente

poupar o

dinheiro em

prol do futuro

como ajudar

os idosos e a

sua 

felicidade; 

poupar para

depois gastar

não poluir,

reciclar; 

importância do

ambiente; 

poupar para

gastar

o dinheiro como

um bem não

adquirido; o

respeito pelos

idosos

o dinheiro como

um bem não

adquirido; o

respeito pelos

idosos

ajudar os

idosos; 

guardar o

dinheiro

reciclagem; 

guardar o

dinheiro

não deitar

lixo para o

chão; 

reciclar.

Tipo de

abordagem 

história de

duas 

crianças e

uma idosa

descrição de

2 situações

que não se

deve fazer;

argumentos 

para cuidar

do ambiente

discurso 

directo e

simples; 

explica o

porquê de

poupar

explicação de

como se

pode ajudar

os idosos;

explicação 

sobre a

importância 

de poupar

explicação de

várias formas de

proteger o

ambiente e as

consequências 

de más práticas;

explicação sobre

a importância de

poupar para

depois gastar

simples: duas

frases a alertar

os mais novos

de que os pais

não podem dar

tudo aos filhos;

simples: alerta

para o respeito

para com os

idosos e a

respectiva 

justificação

simples: duas

frases a alertar

os mais novos

de que os pais

não podem dar

tudo aos filhos;

simples: alerta

para o respeito

para com os

idosos e a

respectiva 

justificação

desenhos de

pessoas 

idosas que

precisam de

ajuda; sem

texto -

desenhos 

relacionados 

com dinheiro

simples: 

reforçar a

ideia da

reciclagem; 

sem texto -

desenhos 

relacionados 

com dinheiro

um alerta

para 

salvarmos o

planeta e

pequenos 

exemplos 

daquilo que

se pode fazer

Aspecto 

gráfico

bom (várias

cores e

desenhos)

bom e

cuidado 

(várias cores

e desenhos)

bom e

simples 

(muita cor e

alguns 

desenhos)

pouco 

cuidado e

alguns 

desenhos

bom e cuidado

(desenhos e

esquemas)

bom e cuidado

(frases curtas,

desenhos e outra 

decoração)  

bom e cuidado

(frases curtas,

desenhos e

outra decoração)  

pouco 

cuidado e

simples 

(desenhos e

colagens)

bom e

simples 

(desenhos de 

símbolos e

colagens)

pouca aposta

no formato;

bom e

cuidado 

(desenhos e

muita cor

verde)

Frases 

chave

«Ajuda os

mais velhos,

eles 

necessitam!»

«protege 

hoje para

teres 

amanhã»; 

«ajuda o

ambiente, 

ajudarás o

mundo»

«poupa hoje

para teres

amanhã»; 

«porque és tu

que constróis

o futuro» 

«Ajuda aos

idosos»; «a

felicidade dos

idosos»; 

«temos de

poupar para

depois 

gastar»

«O ambiente é

importante para

todos» «E tu

preferes o quê?

A desordem ou a 

disciplina?»; 

«temos de

poupar para

depois gastar»

«os idosos

também são

humanos, tal

como nós e

também 

precisam de

atenção»; «os

pais não podem

dar tudo o que

os filhos pedem»

«os idosos

também são

humanos, tal

como nós e

também 

precisam de

atenção»; «os

pais não podem

dar tudo o que

os filhos pedem»

«ajudar os

idosos e não

os devemos

maltratar»; 

(nenhum 

texto no

panfleto 

sobre a

poupança) 

«recicla»; 

(nenhum 

texto no

panfleto 

sobre a

poupança) 

«ajudem a

salvar o

planeta»; «o

mundo é de

todos nós por

isso ajudem-

nos a salvar o 

nosso 

planeta»

Anexo 35 – Grelha de observação às crianças entre maio e abril de 2012 
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Anexo 36 – Panfleto produzido por “F1”: Idosos - parte exterior (contracapa e capa, respectivamente). 

 

 

 

Parte interior (página 2 e 3). 
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Anexo 37 – Panfleto produzido por “F2”: Meio Ambiente - parte exterior (interior, contracapa e capa, 

respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte interior (página 2, 3 e 4). 
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Anexo 38 – Panfleto produzido por “F3”: Poupança - parte exterior (capa, contracapa e interior, 

respectivamente). 

 

Parte interior (ocupa as 3 páginas). 
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Anexo 39 – Panfleto produzido por “F4”: Idosos - parte exterior (capa, página 2 e 3, respectivamente). 
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Anexo 40 – Panfleto produzido por “F4” e “F5”: Poupança - página 1 (frente) e página 2 (trás). 
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Anexo 41 – Panfleto produzido por “F5”: Meio Ambiente - parte interior (página 4 e 3) e exterior 

(capa). 
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Parte interior (página 2) e exterior (contracapa) 

Anexo 42 – Panfleto produzido por ”F6” e “F7”: Poupança  
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Anexo 43 – Panfleto produzido por “F6” e “F7”: Idosos 

Anexo 44 – Panfleto produzido por “F8”: Idosos - parte exterior (contracapa e capa, respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 
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interior (página 2 e 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 45 – Panfleto produzido por “F8” e “F9”: Poupança - parte exterior (contracapa e capa, 

respectivamente). [símbolo do € desenhado a carvão] 
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Parte interior (página 2 e 3 – tem a palavra “Poupar” desenhada com um fio). 
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Anexo 46 – Panfleto produzido por “F9”: Meio Ambiente - parte exterior (contracapa e capa). 
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Parte interior (página 2 e 3). 
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Anexo 47 – Panfleto produzido por “F10”: Meio Ambiente. 
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