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Mapear o seu exercício comunitário

A seguinte ficha de trabalho deriva de Young people and extremism:  a resource pack for youth workers.1 Pense nas seguintes 
perguntas e anote as suas respostas numa folha de papel. Pode traçar um esboço do que considera ser a sua comunidade local, 
deixando espaço suficiente dentro e fora dos limites para anotar as suas respostas.  

DENTRO DA COMUNIDADE

O primeiro passo é  determinar uma compreensão do  
que constitui a sua comunidade, depois lançar-se nas 
perguntas abaixo.

 � Onde estão os principais pontos de referência? Que 
instituições existem (locais de culto, escolas, etc.)? 

 � Que tipos de empresas existem na comunidade e 
onde estão localizadas? Que organizações juvenis, 
associações ou clubes comunitários existem? Coloque 
tudo isto no seu mapa. 

 � Que grupos de pessoas estão localizados na 
comunidade? Será que estas frequentam ou ocupam 
um determinado local? Como é que se deslocam dentro 
da comunidade? Onde estão os jovens na comunidade? 
Que espaço está disponível para eles?

 � Que programas, iniciativas, oportunidades existem para 
os jovens? Onde?  Que espaço é seguro, perigoso ou 
aberto, e seguro apenas por vezes, durante o dia para 
os jovens?

 � Que espaço está fora dos limites para os jovens? 

 � Onde é que se verifica a violência? Onde podem os 
jovens ir para estarem protegidos, ou se sentirem 
seguros? 

 � Como é que o espaço se altera durante a noite?  

 � Como é que o espaço se altera em determinadas 
alturas do ano, em torno de eventos específicos ou 
quando certas coisas acontecem?

FORA DA COMUNIDADE

 � Quais são as ameaças percebidas  para a comunidade 
local? De onde vêm estas ameaças? 

 � Quem são as pessoas de fora que entram regularmente 
na comunidade? De onde é que vêm? Porquê? 

 � Quem decidiu a estrutura da sua comunidade? Por  
que razões? 

 � Que mudanças podem afectar a sua futura estrutura  
e limites?

ANALISAR A SUA COMUNIDADE

Pense no mapa da sua comunidade a partir da sua própria 
perspectiva:

 � Onde se encontram os lugares que frequenta? Porquê 
estes lugares? 

 � Quais são os lugares  seguros para si para visitar? Quais 
não são?

 � Será que pode ir a alguns destes lugares com outros? 
Com quem? 

 � Com o que é que tem de ter cuidado ao entrar 
nestes lugares? 

 � Como é que este lugar mudou ao longo do tempo 
para si?

PÔR A SUA ANÁLISE EM PRÁTICA

Consider the questions above:

 � Como é que a informação que recolheu e enumerou dá 
uma resposta às perguntas? 

 � A que perguntas não responde? Porquê? 

 � Que novas questões surgem?
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