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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

- Criar uma sensibilidade crítica e de problematização constante face ao conhecimento e 
vivências quotidianas numa perspetiva científica da realidade social. 

- Refletir sobre o processo de exclusão social: fatores determinantes, níveis atuais, 
tendência histórica e perspetivas. 

- Compreender o contributo da Animação Sociocultural na promoção da inclusão social. 
 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. A exclusão social - um processo acumulativo e pluridimensional 
1.1 Evolução contextual e emergência do conceito 

1.1.1 Da “pobreza” à “exclusão social” 
1.1.2 Características da pobreza 
1.1.3 Elementos para a compreensão da pobreza 
1.1.4 As medidas de luta contra a pobreza 

1.2 As manifestações da exclusão 
1.2.1 Tipos de exclusão social: económico, social, cultural, patológica, por 

comportamentos autodestrutivos... 
1.2.2 A relatividade da exclusão e os seus paradigmas. O processo excludente. 

A exclusão prática e simbólica das instituições. 
1.2.3 Dificuldades da análise e medição da exclusão. 

2. Da sociedade de exclusão a uma sociedade solidária 

2.1 As estratégias que enfrentam a exclusão: O papel, as posições e atitudes de 
uma multiplicidade de atores. Para uma tipologia de estratégias. Princípios 
estratégicos (integralidade, parceria, participação e aproximação territorial). 

2.2 A atuação no eixo sociocultural e a sua utilidade na luta contra a exclusão. O 
contributo da Animação Sociocultural para promover a Inclusão Social. 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

A unidade curricular visa proporcionar aos formandos uma visão global e coerente dos 
fenómenos e processo de exclusão/inclusão social. Procura-se, desde o início, criar uma 
sensibilidade crítica e de problematização constante face ao conhecimento e vivências 
quotidianas numa perspetiva científica da realidade social. Deste modo, apresentam-se, em 
primeiro lugar, os fatores determinantes, níveis atuais, tendência histórica e perspetivas da 
exclusão/inclusão social. De seguida, aborda-se, na dupla perspetiva de observatório e de 
laboratório, e das metodologias utilizadas para o efeito, a atuação no eixo sociocultural e a sua 
utilidade na luta contra a exclusão. Examina-se o contributo da Animação Sociocultural na 
superação e prevenção dos fenómenos de exclusão e promoção da inclusão social, destacando 
as estratégias (sobretudo as preventivas e emancipadoras/empowerment) e princípios 
estratégicos (integralidade, parceria, participação e aproximação territorial) indicados para o 
efeito. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

A metodologia central a aplicar visa introduzir os alunos nas dimensões teórico-práticas 
das questões a tratar, incutindo sempre uma visão global e coerente do conhecimento. 
Incentiva-se a intervenção e iniciativa individual, bem como a reflexão coletiva. Nas 
metodologias destacam-se: lições expositivas/interativas, trabalho individual e de grupo, 
fomentando a pesquisa e leitura individual e coletiva da documentação disponível sobre os 
conteúdos propostos. Utilizam-se como meios de aprendizagem: esquemas no quadro, 
projeção de diapositivos, suportes multimédia, textos de origem diversa para reflexão e 
discussão. 

Dimensão sumativa da avaliação contínua: a) Prova escrita, onde serão avaliadas 
sumativamente as componentes teóricas e práticas da unidade curricular (40%); b) Trabalho 
prático, apresentado e discutido pelo grupo, consistindo num estudo de caso relativamente a 
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experiências concretas que contemplem a atuação no eixo sociocultural e a sua relevância na 
luta contra a exclusão e promoção da inclusão social (60%). 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Através da exposição dos conteúdos da unidade curricular efetuada pelo docente, dos 
resultados da pesquisa e análise em diversas fontes e da respetiva reflexão individual e 
coletiva sobre os mesmos no decurso das sessões letivas (horas de contacto), os formandos 
adquirem e desenvolvem as capacidades de integração, análise crítica e de mobilização do 
conjunto de informações e conhecimento disponível para a compreensão do fenómeno e 
processo de exclusão social e do contributo da Animação Sociocultural para a sua superação e 
prevenção. Com recurso ao trabalho em grupo, analisam-se experiências concretas que 
contemplem a atuação no eixo sociocultural e a sua relevância na luta contra a exclusão e 
promoção da inclusão social; procura-se, ao mesmo tempo, que os formandos aperfeiçoem as 
suas competências comunicacionais, interrogativas e argumentativas indispensáveis aos 
profissionais e cidadãos ativos. 

 
7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

De acordo com o estipulado pelo Conselho Técnico Científico da ESECD, “vigora a 
obrigatoriedade de 2/3 de presenças às aulas para os alunos que optarem pelo processo de 
avaliação contínua”. 
 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Horas de Atendimento: 

 Terça-feira – 11-13 e 14:30-15:30 

 Quarta-feira – 16-18 

 Sexta-feira - 14:30-15:30   Email: fbento@ipg.pt Gabinete: 1.1  

Telefone: 271 220 135 ext. 5205 

 

Data: Guarda, março 2016. 

A Coordenadora da Área Científica de Estudos sobre os Media e Sociedade, 
 

_________________________________________________ 
 

A docente, 
__________________________________________________ 
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