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Resumo 

 

Tendo como objetivo a intervenção com a comunidade de refugidos em Portugal, o presente 

trabalho reflete o estágio realizado no âmbito do Mestrado em Ciências da Educação – Educação 

Intercultural. Realizado no Centro de Acolhimento do Conselho Português para os Refugiados teve 

como objetivo a implementação de um projeto educativo e o desenvolvimento de relações de 

cooperação, de afetividade e de proximidade entre toda a comunidade, nomeadamente a 

administração e a comunidade de refugiados.  

 

O projeto incidiu na criação do grupo CPR Mistura, grupo composto por refugiados de 

diferentes nacionalidades, com o objetivo de promover um conjunto de atividades para impulsionar 

o espírito de iniciativa, o apoio à comunidade refugiada e o de ser o porta-voz das suas aspirações. 

Este projeto não representou apenas a capacidade de empoderamento da comunidade refugiada 

naquele centro mas comprovou também a necessidade de uma política educativa para esta 

comunidade. 

 

A intervenção foi realizada tendo como guia os princípios comuns entre a Educação 

Intercultural e a Educação Humanista da Soka Gakkai, ambas promotoras do diálogo intercultural e 

da cidadania global. A educação intercultural enquanto uma educação em diálogo e com alteridade 

cruza-se com a educação soka, a educação fundamentada na felicidade e no conceito de criação de 

valor. Esta teoria educativa foi criada por Tsunasaburo Makiguchi, um educador japonês, pouco 

conhecido do contexto académico português. Juntas convergem em valores educativos que visam a 

criação de uma convivência global solidária no sentido de uma coexistência criativa.  

 

Palavras-chave: Educação Intercultural; Educação Soka; Diálogo; Refugiados; Cidadania 

Global; Coexistência Criativa  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Abstract 

 

Having as a goal an intervention work with the Portuguese refugees community, the text 

presented here is the outcome of a traineeship developed with the Portuguese Council for Refugees. 

 This work was undertaken as part of the requirements for a Masters of Education Sciences in the 

field of Intercultural Education. It was undergone in Portuguese Refugees Center, where the aim 

was to implement an educative project and develop the cooperation, affectivity and proximity 

between the community, emphasizing the management and refugees community. 

The project concerned the creation of the group CPR mix, a refugees group, composed by 

different nationalities in order to promote several activities and develop oriented action to promote 

self initiative skills, to support the refugees community, and to be the voice of their initiative. It not 

only represented the refugees community´s empowerment inside that center but also proved the 

emergency of an educative politics for that community. 

The endeavor was based on common principles between Intercultural Education and 

Humanistic Education of the Soka Gakkai, which both seek to promote intercultural dialogue, and 

global citizenship. The intercultural education as an education based on dialogue, with alterity, 

meets Soka Education, the education based on happiness and the concepts of value creation. This 

educational theory was created by Mr. Tsenausaburo Makiguchi, a Japanese educator, less known in 

the Portuguese academic context. Together, they converge in educative values which promote the 

creation of a global solidarity living in the sense of a creative co-existence.  

Keywords: Intercultural Education; Soka Education; Dialogue; Refugees; Global Citizenship; 

Creative co-existence 
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Introdução 

 O presente relatório intitula-se Educação Intercultural e Educação Soka, Pontes de Diálogo 

na Intervenção com a Comunidade Refugiada e assenta sobre os fundamentos da interculturalidade, 

da educação intercultural e da educação humanista. No aprofundamento dos conceitos e dos 

princípios que regem a educação intercultural, procurou proporcionar-se o encontro desta com a 

corrente da educação Soka que assenta nos mesmos princípios e valores. Na realidade, estas duas 

abordagens apresentam vários pontos em comum e também pontos complementares, sendo por essa 

razão que o título se refere a pontes de diálogo. Um diálogo que tem por contexto a 

interculturalidade e a interdependência entre os seres humanos e o meio ambiente como fonte de 

transformação humana, visando a dignidade da pessoa humana. 

 A educação intercultural assenta os seus princípios numa perspetiva de diálogo e partilha 

entre diferentes culturas, pessoas e conceções sobre o mundo. Fenómenos como a globalização, as 

migrações ou a complexificação das sociedades torna ainda mais indispensável e necessária a 

educação para o respeito mútuo e para a tolerância, para uma vivência planetária solidária. A 

educação intercultural visa uma perspetiva totalmente democrática entre culturas em que nenhuma 

detém supremacia sobre outra, procurando uma sociedade equitativa, justa, promotora de uma 

cultura de paz. A educação só deve efetivamente ser considerada uma verdadeira educação se tiver 

em conta esta perspetiva. 

 Este trabalho é o resultado de dois anos de formação e de estudo que considero poder 

utilizar enquanto ferramenta no meu contexto laboral e na contribuição para uma sociedade mais 

igualitária, mais justa e capaz de promover felicidade. A condição necessária para que se possa 

educar para a felicidade é fazendo emergir o potencial criativo e uma atitude criativa, o valor 

pessoal e social. A educação Soka visa desenvolver o potencial criativo que projeta a humanidade 

para uma vida global solidária, uma coexistência criativa. Esta teoria educativa foi criada pelo 

educador japonês Tsunesaburo Makigutchi, professor primário que, juntamente com outros 

educadores, criou a Soka Kyoiku Gakkai (Sociedade Educacional de Criação de Valores). No seu 

crescimento e desenvolvimento esta sociedade foi alargando os seus âmbitos e tem como objetivos 

a promoção da paz, da cultura e da educação. Atualmente designa-se Soka Gakkai Internacional 

(sociedade para a criação de valor). Esta organização que faz parte das Nações Unidas, é uma 

organização budista laica. Embora as suas teorias e modelos educativos estejam desde há algum 
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tempo implementados nas escolas e nas universidades e tenham sido reconhecidos nomeadamente 

através de trabalhos académicos em todo o mundo, este é o primeiro trabalho académico que faz a 

sua apresentação em Portugal. É curioso que seja na mesma Universidade que recebeu a primeira 

exposição da SGI Internacional em Portugal, intitulada Sementes da Esperança: Visões de 

Sustentabilidade, Passos para a Mudança, em conjunto com a ASPEA (Associação Portuguesa 

para a Educação Ambiental), na reitoria da universidade de Lisboa.  

 O objeto de estudo deste trabalho é a comunidade de refugiados em Portugal. Os fenómenos 

de migração estão também eles relacionados com os fenómenos de globalização assim como com a 

existência de vários conflitos, que geram ondas de deslocados e refugiados às quais as sociedades 

não conseguem promover respostas eficazes e suficientes. O número de refugiados a pedir asilo em 

países europeus é cada vez maior. A política de contenção retrai muitas vezes as ajudas 

humanitárias e a defesa dos valores humanos e, consequentemente, a dignidade da vida destas 

populações vê-se ameaçada, não alheia muitas vezes aos interesses económicos.   

O presente trabalho foi realizado no único centro de acolhimento que existe em Portugal 

para receber refugiados e considero ter sido uma excelente oportunidade para conhecer esta 

comunidade e compreender que intervenção educativa se pode desenvolver para dar resposta às 

suas necessidades, melhorando a situação em que se encontram deslocados dos seus países de 

origem, e a aguardarem uma integração num país que lhes é completamente desconhecido e que 

lhes apresenta barreiras, como é o caso da língua, do emprego, da demora na obtenção de 

documentos para a sua plena integração, entre outras, não se apresenta de forma nenhuma fácil. Foi 

também uma oportunidade de conhecer uma instituição cuja missão é a de promover a 

interculturalidade num contexto de grande riqueza e diversidade cultural. Outra oportunidade deste 

estágio foi percecionar de que forma os valores da educação intercultural e da educação Soka 

poderão contribuir na intervenção tendo como fim o bem-estar da população refugiada e da sua 

relação com a instituição. Desta forma foi promovido um maior diálogo entre os elementos da 

comunidade do CAR, procurando uma maior autonomia e capacitação da comunidade, 

equacionando estratégias de promoção das suas relações interpessoais e de empoderamento das suas 

ideias, aspirações e aspetos culturais. O resultado foi a elaboração do projecto CPR Mistura, nome 

atribuído ao grupo de refugiados composto por diferentes nacionalidades e que abraçaram o projeto 

tendo em vista a dinamização de um conjunto de atividades que visaram impulsionar o espírito de 
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iniciativa, sendo o porta-voz das suas aspirações coletivas e individuais. O objetivo era assim o 

desenvolvimento das relações de cooperação, de afetividade e de proximidade. O empoderamento 

desta comunidade contribuiu também para evidenciar a importância de uma política educativa com 

e para a comunidade de refugiados naquela instituição. A aplicação dos modelos da educação 

intercultural e da educação Soka foi uma oportunidade para aprofundar o seu conhecimento e 

contribuíram para que se chegasse ao diálogo empático e genuíno e à concretização de um grupo 

emissor de alteridade e humanismo e sobretudo para a concretização de que é mesmo possível 

chegar ao coração de cada ser humano, mesmo com conceções de vida, ser e estar culturalmente 

distintas.  

Assim, o trabalho está estruturado da seguinte forma: 

Capítulo I Contém os fundamentos da intervenção e todas as ferramentas educativas sobre as quais 

a intervenção assentou. No primeiro ponto faz-se uma abordagem sobre a educação intercultural, os 

seus valores e as suas características no contexto europeu, apresenta-se o diálogo intercultural e 

conceptualiza-se o conceito de educação intercultural. Num segundo ponto apresenta-se a educação 

Soka, descrevendo-se a organização que a sustem e apresenta-se a sua génese, Makiguchi e o 

Sistema Pedagógico de Criação de Valor. Num Terceiro ponto, a ligação entre a educação 

intercultural e a educação Soka, nas várias temáticas de convergência. O quarto e último ponto 

centra-se na problemática do refugiado, sobre o que significa exatamente, as suas características e a 

sua abordagem dentro do contexto social mundial e especificamente no contexto português.  

Capítulo II Apresenta o enquadramento do estágio num primeiro ponto introdutório e, nos pontos 

seguintes, apresenta O Conselho Português para os Refugiados e o Centro de Acolhimento para 

Refugiados, instituição onde foi desenvolvido este estágio. 

Capítulo III Descreve a metodologia da intervenção, o trabalho de projeto, baseado no modelo de 

intervenção socioeducativo em animação sociocultural, as técnicas e instrumentos escolhidos para a 

realização das etapas do projeto.  

Capítulo IV Apresenta o projeto educativo. O primeiro ponto refere o diagnóstico, onde se 

procurou apurar as necessidades e desejos, e descreve as propostas de intervenção que saíram deste 

diagnóstico. O segundo ponto centra-se na implementação do projeto, apresentando as diferentes 

fases da intervenção que teve como base a criação de um grupo de trabalho com a comunidade de 
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refugiados. O último ponto apresenta a avaliação, onde são analisadas a viabilidade da conceção do 

projeto, as linhas orientadoras assim como a sua operacionalização e a sua gestão nas diferentes 

fases, a realização em função dos objetivos definidos, e por último a avaliação dos impactes.  

O trabalho é concluído com uma reflexão geral sobre todas as temáticas abordadas, a pertinência 

da temática dos refugiados no contexto atual, a falta de políticas eficazes para a dignificação do 

direito ao refúgio e as políticas europeias sobre interculturalidade definidas pelo Conselho da 

Europa. Na realidade estas políticas não parecem ter ressonância no quotidiano das instituições dos 

estados membros no entanto, a experiência educativa baseada no fundamento destas educações 

permite mudar comportamentos e proporcionar bem-estar dentro de contextos de grande 

diversidade cultural e humanas. 
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CAPÍTULO I - FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA AÇÃO 

 

1.1- Educação Intercultural 

Os fundamentos para a elaboração do presente trabalho serão os fundamentos que pretendo utilizar 

como bússola para a realização de trabalho enquanto profissional e enquanto pessoa capaz de criar 

humanidade. A educação intercultural é uma atitude, acima de tudo uma atitude empática e 

pacifista. A ideia de identidade humana contempla a capacidade para uma compreensão e para a 

empatia, o ser humano vê a diversidade cultural e nela também o que é comum entre todos. Numa 

sociedade como a nossa, chamada por alguns de pós moderna, onde podemos apontar a tendência 

para o individualismo e para o egoísmo, que muitas vezes justifica a rejeição do próximo quando há 

conflitualidade de interesses, que tende para se apartar dos problemas tornando-os invisíveis, é 

imperativa a transformação do pensamento fragmentado num pensamento dialético. A 

interdependência humana, ou interpelação da humanidade é essencialmente criadora, sendo que o 

intercultural não é senão, o desejo de colocar em prática essa mesma capacidade construtiva com o 

outro. É nesta cooperação que se criam os laços materiais e culturais e se desenvolve a herança 

cultural e humanitária, onde a relação com e pelo outro leva à superação do indivíduo. “Que eu 

saiba nenhum filósofo até hoje foi suficientemente ousado para dizer: eis o termo onde o homem 

pode chegar e que não seria capaz de ultrapassar. Ignoramos o que a nossa natureza nos permite ser; 

nenhum de nós mediu a distância que pode haver entre um homem e outro homem” (Rosseau, 

cit.Streck, 2009, p.7). 

 Nunca como hoje os indivíduos tiveram tanta necessidade de se conhecer e de se 

“abraçarem” sem temor e sem discriminações. Neste contexto de incerteza que caracteriza a 

sociedade atual será certamente através dos valores e da afetividade humana que a segurança e a 

cultura de paz se poderão consolidar. Vivemos num contexto onde a economia e as finanças nunca 

tiveram um poder tão excecional sobre os estados como têm hoje. Vive-se numa realidade de 

desigualdades profundas onde a dicotomia não se coloca apenas entre grupos, etnias, ou 

movimentos sociais, mas também, ou sobretudo entre elites, elites que têm o poder, o acesso a bens 

económicos, ao conhecimento, à informação ou aos recursos naturais. 1 % da elite global governa 

99% da elite empobrecida. 
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 Atualmente a Europa, impulsionadora dos direitos humanos, enfrenta questões de 

entendimento (desentendimento) comum, e de diferença, com o objetivo da continuação do viver 

em conjunto com dignidade. Os direitos sociais cívicos poderão ser cada vez mais utópicos, difíceis 

de materializar, tendo em conta questões como o terrorismo, a imigração ilegal ou a temática dos 

refugiados. Mas ainda assim o ser humano é capaz de se reinventar, de se reconstruir, para isso é 

necessário o diálogo, ainda que possa parecer muitas vezes impossível, dialogamos! Mas o diálogo 

intercultural é um diálogo genuíno entre culturas, não é um diálogo da supremacia económica, nem 

de hipocrisia com intenção de ganho unilateral, é um diálogo que reforma e dignifica ambos os 

interlocutores. Desta forma a interculturalidade e a educação intercultural serão um instrumento de 

convergência da sociedade. Sempre que o diálogo se vira para o futuro e o coração dos homens se 

vira para a esperança, a humanidade vira-se para a educação. A educação “por um lado é acusada de 

estar na origem de muitas exclusões sociais e de agravar o desmantelamento do tecido social, mas 

por outro, é a ela que se faz apelo quando se pretende estabelecer algumas semelhanças essenciais à 

vida coletiva“ (Durkheim, cit. Delors e Eufrázio, (1996). p.4). O diálogo é a única via para uma 

cultura de paz, sendo a multiculturalidade um fato social e a educação intercultural será o 

instrumento de convergência social. 

Conceptualização 

A educação é sobretudo uma atitude dialogada, convoca à participação do género humano 

num contexto plural e complexo: a sociedade, a pessoa individual, a associação, os grupos e a 

comunidade. Todas estas entidades se sintetizam enquanto frutos de uma diversidade de ideias e de 

multiplicidade de padrões culturais. Mas é sobretudo na interação, no dinamismo conjunto que se 

fomenta o pluralismo. “A educação intercultural trata-se da eleição de um tipo de sociedade, um 

processo difícil, que se inscreve na perspetiva de um mundo que, para sobreviver, opta pela 

interdependência” (Conselho da Europa, 1989, cit.Sousa, 2010,). A multiculturalidade não é 

estanque, ela incorpora pluralidade, o indivíduo pode ser entendido como “o outro” dentro da sua 

cultura. Quando defendemos que determinada cultura é caracteriza por determinadas características 

e valores podemos estar a cair no preconceito e no estereótipo, por isso torna-se necessário 

conhecermos os nossos estereótipos e preconceitos, como a máxima “conhece-te a ti próprio”, para 

existir uma transformação. O fim de uma abordagem intercultural não é identificar o outro, 

fechando-o numa rede de simplificações, nem estabelecer uma série de comparações sobre a base 
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de uma escala etnocêntrica, é a educação da nossa identidade. Quanto mais fortalecida, descentrada 

e ecológica for a nossa visão do outro, e consequentemente de toda a entidade social, mais será 

garantida a nossa capacidade de comunicar e empatizar. Desta forma podemos propor que a 

educação intercultural eduque para: A) a legitimidade mútua e a diversidade cultural; B) o 

intercâmbio de saberes e práticas com vista a um novo sentido entre elas; C) a mediação e o conflito 

na convivência democrática; D) o derrube barreiras comunicacionais, preconceitos, estereótipos e 

criar modos de solidariedade e participação social; E) a cooperação; F) a Promoção de atitudes de 

respeito pela liberdade e pela dignidade da vida; G) UMA CULTURA DE PAZ.  

1.1.1- Diálogo Intercultural no Contexto Europeu 

 

 A ideia da afirmação de um pluralismo no contexto europeu é discutida em 1993 na primeira 

cimeira de Chefes de Estado e de Governo no Conselho da Europa. A interculturalidade e a 

diversidade cultural surgem assim enquanto património europeu, sinónimo de uma cultura de 

tolerância por forma a garantir uma sociedade aberta. Desta cimeira surgem diretrizes de ação e em 

1995 é elaborada a Convenção-Quadro para a Proteção das Minorias e criada a Comissão Europeia 

Contra o Racismo e a Intolerância, surgindo também o lançamento da campanha europeia da 

juventude contra o racismo (“Todos Diferentes Todos Iguais”), tendo tido um grande impacto e 

uma considerável ressonância em Portugal. Com o desenvolvimento e a sedimentação destas ideias 

e modelos dá-se, em 2005, a terceira cimeira de chefes de estado onde chega a concluir-se sobre o 

diálogo intercultural como meio de compreensão, reconciliação, inclusão social e prevenção de 

conflitos, havendo uma proposta para a preparação de um livro branco sobre o diálogo intercultural 

que viria a nascer em 2008 e a ser lançado em Portugal em 2009. Este documento pretende 

proporcionar instrumentos de análise, metodologias e normas a aplicar. Define como objectivos a 

promoção da democracia, direitos humanos e um estado de direito assente no diálogo intercultural. 

Até 1945, preponderando a ideia de Estado-Nação, o assimilacionismo foi a forma de existência 

conjunta na Europa, sendo que no pós-guerra começa a falar-se em multiculturalismo em 

sociedades de acolhimento onde era considerado o valor das minorias. Embora se tenha assim 

pretendido uma mudança, o multiculturalismo acabava por preconizar também a mesma dualidade 

maioria/minoria, sendo necessário uma nova estratégia para criar sociedades inclusivas. Embora 

não se tenha atribuído uma definição simplista ou normativa de diálogo intercultural ou de 
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interculturalidade, aplicável a todos os contextos, definiu-se o seu significado ao exercício de 

dialogar com as diferentes sociedades europeias, uma troca de ideias abertas, respeitadoras e 

baseada na compreensão mútua entre indivíduos e grupos, que têm sobretudo origens e património 

étnico, cultural, religioso e linguísticos distintos, tomando com grande referencial os princípios dos 

direitos universais.  

 O Conselho da Europa centra a sua ação na defesa dos direitos humanos e na defesa do 

direito internacional. É uma organização internacional fundada a 5 de Maio de 1949, sendo a mais 

antiga instituição europeia em funcionamento. Dentro do Conselho da Europa podemos encontrar o 

Tribunal dos Direitos Humanos e a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, desde 1950, 

tendo como papel fundamental a delinear normas e instrumentos de trabalho, convenções, pareceres 

e tratados. Da Convenção Europeia dos Direitos do Homem surgiram documentos que procuraram 

instituir direitos e igualdades numa perspetiva global. Podemos encontrar a Carta Social Europeia 

(adaptada em 1961 e revista em 1996) enunciando expressamente que os direitos sociais ali 

definidos deverão ser aplicados a todos, sem discriminação. A Declaração sobre a Igualdade das 

Mulheres e dos Homens (1988), condenando a discriminação fundada no género, são alguns dos 

exemplos do papel desta instituição na procura da delineação de direitos fundamentais para a defesa 

dos direitos da Humanidade, dentro da União Europeia e não só. O Centro de Educação do 

Conselho Europeu nasceu de vários encontros na procura da implementação dos seus princípios 

orientadores para uma educação comum, e que englobasse todos os estados membros e promovesse 

pontes transnacionais. O conceito de educação Global, da forma como o entendemos atualmente, 

surge-nos como a educação que abraça “todas as educações”. Segundo o Livro Branco da Educação 

Global ela contempla a Educação para o Desenvolvimento, a Educação para os Direitos Humanos, a 

Educação para a Sustentabilidade, a Educação para a Paz e Prevenção de Conflitos, a Educação 

Intercultural e as dimensões globais da Educação para a Cidadania, sendo uma educação holística, 

baseada numa perspetiva de verdadeira interligação, equidade, diálogo e justiça no planeta. Nesta 

interligação de direitos o Conselho da Europa e mais concretamente do Centro Norte/Sul faz surgir 

o Centro de Educação Global Norte/Sul denominado Centro Europeu de Interdependência e 

Educação Global. Em 1999 em Budapeste nasce a Carta da Educação Global para os Estados 

Europeus pretendendo ser reafirmada a Educação Global nomeadamente junto dos educadores. Em 

2000 surge em Lisboa a Rede da Semana da Educação global (Global Education Week Network), 

uma rede de partilha entre educadores e profissionais ligados à área da educação e outros parceiros 
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europeus e internacionais, que incluiu, entre outros, uma equipa de formadores da University on 

Youth & Development (Universidade sobre Juventude e Desenvolvimento) que se reúne anualmente 

para debater e aprofundar as questões da educação global, denominada semana da Educação global 

(global Education Week) “que desafia a ganância, a desigualdade e o egocentrismo, através da 

cooperação e da solidariedade, em vez de dividir os povos pela competição, o conflito, o medo e o 

ódio” (Guia Prático para a educação Global, 2010, p.14). 

 Podemos considerar que, assim como na Europa, em Portugal, a preocupação pelas 

problemáticas multiculturais surge essencialmente a partir da queda do muro de Berlim. “O fim do 

domínio comunista na Europa e a previsão de alargamento das fronteiras a outros países da Europa 

Central e de Leste, particularmente depois da conferência de Lisboa, fez nascer o conceito de uma 

Nova Europa e com ela a previsão de um sentido multicultural mais alargado” (Carneiro,1991, 

p.89). Outro fator que contribuiu para o debate das questões da pluralidade foi também a chegada de 

uma vaga maior de emigrantes dos países PALOPS nos primeiros anos da década de 90, assim 

como, no final da mesma década a chegada de população emigrante oriunda do Brasil e de outras 

comunidades do centro e leste da Europa, reforçando assim a matriz de país multicultural marcado 

desde há séculos por minorias tradicionais, como a comunidade cigana ou a judaica. Passou a 

discutir-se no contexto educativo um novo conceito de multiculturalidade e de integração das novas 

comunidades no contexto escolar, tendo sido lançadas campanhas sobre os direitos humanos em 

articulação com o Instituto de Inovação Educacional para formação na área; surge o programa 

“Educação para Todos”, como resposta para as diferentes comunidades escolares em colaboração 

com as autarquias, e surge também o programa “Diálogo intercultural”. Nasce a Associação de 

Professores Interculturais e realizam-se vários estudos sobre etnicidade, cultura, linguística, e ações 

comunitárias de alfabetização cívica. Ao nível institucional em 91 é criado o Secretariado Entre 

Culturas pelo Ministério da Educação que aponta para as instituições as grandes linhas de 

orientação da Educação Intercultural e, seis anos depois, é criada a CPLP (Comunidade de Países de 

Língua Oficial Portuguesa) que visa a promoção do diálogo cultural e político na comunidade 

Lusófona. Portugal começa a deter um papel mais ativo na União Europeia sendo um interlocutor 

privilegiado entre os países Europeus, África, Brasil e Oriente, a que não é alheia a sua herança 

histórica. Podemos considerar que a partir desta altura desenvolve-se grandemente o terceiro sector 

ligado à educação e à cultura. Desenvolvem-se várias associações, fundações e ONGs nacionais e 

internacionais que se implantam no país essencialmente a partir dessa altura.  
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 Se durante os anos 90 e até ao início dos anos 2000 a problemática da diversidade cultural 

foi nitidamente o caminho político e educativo, nos últimos anos, fomentado pela crise económica, 

este modelo tem deixado de ser uma prioridade. Decresceram os programas no contexto escolar, as 

organizações sociais tem muito menos apoios para a implementação de projetos de educação 

intercultural ou de outro carácter em geral. Embora as políticas europeias caminhem continuamente 

no mesmo sentido, a nível institucional em Portugal e no contexto atual quase todas as políticas 

para o diálogo intercultural são delegadas ou preconizadas pelo ACIDI (Alto Comissariado para a 

Imigração e o Diálogo Intercultural). Este órgão é praticamente responsável pela maioria do 

projetos de educação intercultural. Tanto nos contextos educativos formais como nos não formais 

este órgão é impulsionador de projetos e dinâmicas educativas que expressam, sustentabilizam e 

dão continuidade ao diálogo intercultural.  

1.1.2- O Não Diálogo 

Na visão do Conselho da Europa o diálogo intercultural é um diálogo do estado de direito, o 

diálogo dos direitos humanos. As diretrizes que regem as políticas atuais nomeadamente as 

educativas para o diálogo intercultural, baseiam-se justamente nos direitos humanos. Desta forma o 

diálogo da Europa pressupõe o combate às barreiras sociais, à pobreza ou à discriminação, à 

exploração humana ou ao ódio, já que todos estes problemas poderão condicionar a alteridade. 

Assim, o Conselho da Europa solicita aos estados membros da união Europeia uma política 

institucional para a diversidade e a criação de medidas e projetos que favoreçam o diálogo 

intercultural, nomeadamente o acesso a cargos públicos por grupos minoritários. A nível social 

incentiva à participação no debate público que vise a interculturalidade, o apoio às organizações 

civis, ou mesmo à existência de espaços públicos multiculturais. O largo do Martim Moniz em 

Lisboa poderá ser dado como exemplo desta medida. Às instituições públicas e privadas são 

delegadas a criação de projetos, de debates públicos ou a realização de atividades socioculturais que 

fomentem a interação cultural. Para os meios de comunicação fica a crítica, apelando a que 

abandonem a forma popular e estigmatizada de olhar a diferença, tentando abandonar o estereótipo 

passando a dar a informação de forma plural e sincera, não abusiva e discriminatória. Por último, o 

diálogo intercultural nas relações exteriores, quer seja a nível institucional ou cívico, nomeadamente 

através das organizações, deve assumir um carácter de promoção de respeito pelos direitos 

humanos. O diálogo Europeu assume a sua filosofia e o objetivo de divulgação e implementação 
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dos direitos humanos no contexto global. Poderemos perguntar se as políticas europeias 

fundamentadas nos direitos humanos promovem um verdadeiro diálogo? Um diálogo intercultural? 

Ou um diálogo condicionado a partir de uma visão enviesada de globalidade, subjacente à ideia de 

comum e equilíbrio cultural, que não assume o conflito e não muda relações de poder, logo não 

provoca a transformação social. Esta visão de educação global ditada pelo Conselho da Europa 

poderá à partida ser apenas uma perspetiva europeia, poderemos então colocar a questão de que se 

será legítimo ou não partimos dos direitos “universais” para educar para uma cidadania global? 

Queremos colmatar as desigualdades económicas, ecológicas, socias, através de valores que não são 

comuns ao resto da humanidade? Poderemos recordar que nem africanos nem orientais participaram 

na conceção dos direitos cívicos ou sociais já que se tratava de um contexto de colonização. A 

educação global assume-se como uma educação para uma ética global comum. Poderemos no 

entanto pensar, a educação intercultural na sua função de diálogo de alteridade, não poderá e deverá 

educar para o conhecimento de várias éticas, sem a existência de uma educação com os 

pressupostos globais? Ela reflete uma atitude horizontal de diálogo construtivo, a ideia de 

hermenêutica diatópica de Sousa Santos, um diálogo onde se assume as incompletudes culturais, 

onde não há melhores ou piores, mais válidos ou menos válidos, mas um diálogo que, através da 

nossas imperfeições assim como das potencialidades, viabiliza significâncias comuns. A educação 

intercultural rompe com a ideia de uma justiça supra nacional comum. No entanto esta legitimidade 

dada a interculturalidade nem sempre é aceite, por todos. “É inadmissível e impossível que em 

nome do interculturalismo se justifiquem as graves violações dos direitos humanos, (… ) tal como 

acontece aos indivíduos, as suas entidades devem desenvolver um sentido de progressão rumo a 

níveis de justiça superiores” (Aguado, 2002, p.16).  

 Desta forma uma das possibilidades é a recreação dos direitos humanos, eles deixariam de ter o 

carácter de universalidade, passando a existirem no encontro com as especificidades culturais das 

comunidades, num relacionismo cultural. Poderemos dar como exemplo desta situação a introdução 

de valores das sociedades índias no direito de países como o Brasil ou a Bolívia, onde recentemente 

foi introduzido o conceito de Natureza mãe. 

 Assim, a educação intercultural é a chave para esta conjugação ética, feita através de saberes e de 

experiências. 
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”A fragilidade dos direitos humanos no domínio da justiça cognitiva global, decorre 

do facto das conceções e práticas dominantes dos direitos humanos, serem elas 

próprias, produtoras de injustiça cognitiva. São-no, não pelos seus pressupostos 

serem ocidentais, mas pelo modo unilateral como, à base deles, se constroem 

pretensões universais abstratas. Também aqui a solução não é o relativismo, mas sim 

um novo relacionalismo“ (Santos, 2012, p.97). 

 Poderemos afirmar que é premissa comum que a Europa deve desenvolver o diálogo 

presentemente mais do que em outros momentos históricos. Na situação de crise interna, a educação 

deve mais do que procurar políticas comuns ou diretrizes e princípios globais, deve focar-se no 

relacionamento, no intercâmbio, na procura da sustentabilidade no diálogo e na pluralidade. Esta 

ideia de sustentabilidade está também ela ligada aos ciclos de vida na Europa. É necessário educar 

para a coesão já que há uma tendência ou à supremacia ou ao afastamento e ainda à cooperação. A 

educação intercultural poderá ter essa missão de união, de uma junção de valores, sejam os direitos 

humanos, ou outras conceções teológicas, políticas ou filosóficas, o mais importante será o respeito 

pela dignidade da pessoa humana e do ser humano. Partilho da opinião de grande parte dos 

académicos quando dizem que se fala muitas vezes dos direitos cívicos, com a noção de dignidade 

da vida. O princípio de dignidade da vida, não se mede, não se quantifica e principalmente não é 

fruto de intenções políticas e sociais. “A educação intercultural é por excelência a educação para 

fazer a ponte com as várias conceções de dignidade da pessoa humana, a noção de ecologia de 

saberes, assente no saberes recreados na interculturalidade, que passa assim a uma ecologia de 

conceções de dignidade humana” (Sousa, 2012, p.104). Se para os cristãos por exemplo, a 

dignidade da pessoa humana é feita à imagem de Deus, não o será com certeza para um budista, 

para os europeus poderá ser feita à imagem dos direitos humanos, o que realmente importa é que 

instituições e organizações da sociedade civil e especialmente nós educadores lutemos por ela.  
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1.2 - Educação Soka 

 

1.2.1-A Soka Gakkai Internacional  

 Soka Gakkai significa literalmente "Sociedade para a Criação de Valor" e é uma organização 

mundial presente em 192 países e territórios, de fundo laico, pertencente à organização das Nações 

Unidas e assenta numa filosofia dinâmica ligada à realidade da vida diária. Dedicados a uma visão 

comum de um mundo melhor através da capacitação do indivíduo e da promoção da paz, cultura e 

educação, foi fundada em 1930 pelo educador japonês, Tsunesaburo Makiguchi professor primário 

que, juntamente com outro grupo de educadores reformistas, criou a Soka Kyoiku Gakkai 

(Sociedade Educacional de Criação de Valores). Atualmente a organização alargou os seus âmbitos 

e denomina-se de Soka Gakkai baseada em três princípios estruturais: a paz, a cultura e a educação, 

tendo como fundamento a filosofia budista de Nichiren Daishonin. A educação é um pilar essencial 

desta organização já que foi pela reforma educativa que foi fundada e é através de um movimento 

educacional que ela promove a sua acção e conta com 13 milhões de membros em todo o mundo. A 

Soka Gakkai foi oficializada como ONG em 1983, detendo uma posição consultiva no Alto 

Comissariado das Nações Unidas e no departamento de relações públicas. É registada como ONG 

do Conselho Económico das Nações Unidas e desde 1989 integra a organização das Nações Unidas 

para a paz, cultura e educação. 

 Na persecução dos seus princípios fundamentais, destes três valores pilares, da paz, cultura e 

educação, podemos destacar a criação da fundação de universidades, que reúne as universidades 

Soka, os centros culturais, criados em todos os continentes, os museus e espaços culturais onde 

continuamente são realizados eventos, exposições e outras actividades culturais e pedagógicas. A 

procura de soluções para os problemas mundiais tem sido preocupação constante desta organização, 

através dos vários planos de paz elaborados para a ONU, através do envio de propostas específicas 

da Soka Gakkai às Nações Unidas anualmente, com grande destaque para os assuntos do 

desarmamento e do auxílio a refugiados (Ikeda, 2013, p.23). 

 O atual presidente desta organização, Daisaku Ikeda, considera crucial o diálogo para a 

manutenção da paz e com base na filosofia da educação Soka enfatiza-o constantemente quer nas 

propostas de paz quer nas agendas específicas das Nações Unidas. Promove também a necessidade 

de ser a sociedade civil a criar e a manter um mundo pacífico. Este movimento pela paz global 
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começou em 1957 com o segundo presidente da Soka Gakkai que, neste mesmo ano, elaborou uma 

declaração pedindo a abolição das armas nucleares e denunciando o perigo que estas representam 

para a humanidade e assim construído um dos movimentos bases da organização que trabalha para a 

abolição das armas nucleares.  

 

1.2.2- Makiguchi e a Educação Soka 

 
 Os princípios da educação Soka assentam assim numa educação inerentemente humanista, 

tendo surgido no Japão nos anos 30 do séc. XX. Curiosamente, numa altura em que a sociedade se 

virava para a ciência e para uma certa objetividade, o seu fundador visualizou o contrário, uma 

sociedade baseada na subjetividade, centrada na essência humana, preconizando que a felicidade do 

aluno é o objetivo da educação. Podemos considerar que defendia já na altura o que Paulo Freire 

veio a afirmar mais tarde, nos anos 70, que a educação nos torna livres e que é através da educação 

que os indivíduos se libertam da impotência. Podemos considerar ainda que esta forma de pensar 

vai ao encontro a um conceito atual, a da educação capaz de criar uma cultura de paz e inclusão 

social. No entanto, em plena sociedade Japonesa nos anos 40, ainda muito feudal, conceber uma 

pedagogia que fosse neste sentido, levou ao desagrado e não foi aceite pela comunidade educativa 

da altura. A tónica pedagógica focada na vontade individual do aluno, abrangendo uma grande 

consciência social e de cidadania global, levou a que Makiguchi fosse sendo consecutivamente 

excluído das escolas onde lecionava e dirigia. Durante o processo da Segunda Guerra Mundial no 

Japão, ele denunciou continuamente os princípios militaristas e a educação que servia um estado 

militar, formava crianças sem autonomia, sem criatividade, sem identidade. A defesa destes 

princípios leva-o à prisão onde faleceu enquanto preso político aos setenta e três anos de idade. No 

desenvolvimento da sua teoria pedagógica e educacional, baseada na filosofia budista, que conhece 

em 1928, quando procurava justamente uma filosofia que se encaixasse na forma como pensava, 

preconizou uma educação que impedisse que os alunos fossem meros servos de um sistema político 

militarista. O budismo de Nichiren Daishonin, baseado no Sutra (ensinamento) de Lótus, continha a 

mesma ideia de valorização do ser humano, centrada no ideal de que Buda é o ser humano, e de que 

o valor mais digno é justamente o valor humano, baseado no profundo respeito pela dignidade da 

vida. Deste cruzamento entre o conhecimento desta filosofia e o seu desejo enquanto pedagogo de 

dar felicidade aos seus alunos, desenvolve a sua teoria educacional mais conhecida e na qual 
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inscreve a completude do seu pensamento pedagógico, o Sistema Pedagógico para a Criação de 

Valor. No entanto, vinte anos antes, em 1903, já havia criado a sua primeira obra Geografia da Vida 

Humana que já contemplava a ideia de pacificação e de ligação do homem com a natureza. Por 

motivos económicos nunca pode ingressar numa universidade, e por isso não era formado em 

geografia, no entanto ele alegou que esta disciplina deveria ter uma dimensão mais abrangente, 

sendo um dos primeiros pensadores a relacionar a geografia à vida humana, propondo que esta seja 

também pensada como um estudo das relações entre os fenómenos humanos e a natureza, a ligação 

ente o sujeito e o objeto, a inseparabilidade entre o meio ambiente e o homem. Defendia que esta 

disciplina deveria ser estudada tendo em conta a dimensão natural do planeta e uma diversidade 

cultural, mas que deveria sobretudo ser entendida como uma rede de conexões humanas. Três 

conceitos-chave estão contidos nesta obra: a necessidade de um conhecimento contextualizado (o 

conhecimento sobre as raízes culturais, a comunidade e as relações afetivas), o conhecimento 

sociológico, já que o todo está nas partes e as partes estão no todo, no sentido da sociologia de Max 

Webber, e um terceiro princípio, o conceito de auto-eco-dependência, cada indivíduo depende da 

interação com o meio e este com o indivíduo. Nesta obra o autor realiza o seu auto-retrato 

descrevendo precisamente esta ideia, ele próprio nasceu no nordeste do Japão, veste trajes oriundos 

da América do Sul, elaborados na Inglaterra, e o couro dos seus sapatos é originário da Índia. Este 

retrato reitera precisamente uma dependência das relações cada vez mais complexas entre o mundo, 

a diversidade das culturas, de tecnologia e de valores para a manutenção da existência de um único 

ser humano e da sua rede de relações, semelhante ao que a teoria dos sistemas vem dizer nas 

décadas seguintes. Nesta obra, sintetiza o conceito de Geografia Humana, onde, mais importante do 

que conhecer limitações geográficas ou formas culturais das comunidades em que cada ser humano 

está inserido, é necessário entender o conhecimento como o construtor de globalidade, partindo 

justamente destas redes de relações locais, as raízes, da comunidade, para as redes globais. 

Makiguchi procurou promover o ideal de cidadão global que, enraizado na comunidade local, 

evitaria as armadilhas da estreita mente nacionalista. “Ele também comparou o imperialismo a um 

roubo em larga escala, um efeito do nacionalismo egoísta“ (Ikeda, cit. Ribeiro, 2006, p. 50). Para 

além das redes culturais, A Geografia da vida Humana revela desde logo uma espiritualidade 

presente na busca, na procura de ligação com a terra e com o universo, no sentido de procurar as 

características e o conhecimento com o qual se possa sentir verdadeiramente humano, afirmando 

que a humanidade estava na capacidade de “ignição” desta relação entre o Homem e o meio 
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ambiente. “A relação entre os seres humanos e a terra é muito complexa mas não é algo distante da 

nossa vida diária, mais exatamente, na relação pessoas/planeta está envolvido tudo o que fazemos e 

afeta todos os aspetos da nossa experiência” (Makiguchi, cit. Ribeiro, 2006, p.34). Este conceito 

abarca necessariamente todas as dimensões é também muito semelhante ao conceito de ecologia 

humana. As preocupações sociais são contempladas nesta relação entre a geografia, o ambiente e a 

humanidade. Makiguchi adverte para os problemas do capitalismo desenfreado e do estado de 

mercado que começava a surgir nessa altura.  

 

“Hoje as várias nações estão sempre à espera de oportunidades para subjugar e 

ganhar o controlo sobre os seus vizinhos. Procurando satisfazer as suas 

ambições. Elas não hesitam em exercitar a agressão e cometer atrocidades. Elas 

ainda sustentam que o modelo imperialista é natural e apropriado. Ironicamente 

este é o tempo em que um homem que rouba o povo de um estado e de uma 

cultura é saudado como um herói” (Makiguchi,cit.Ribeiro, 2006, p.35). 

 

 Neste sentido, e no que respeita à educação, adverte para a associação entre Estado, 

Economia, Ciência e Educação, considerando que esta poderia ser uma associação perigosa. 

Podemos dizer que hoje temos consciência e provas desta realidade. Nesta obra desenvolve um 

importante conceito, o conceito de competição humanitária, uma nova forma de competição, uma 

nova metodologia de competição centrada na interdependência e no bem-estar das comunidades. 

”Devem-se escolher métodos que procuram lucros não somente para nós mas também para os 

outros, devemos aprender a inserir-nos conscientemente na vida coletiva” (Makiguchi, cit. Ikeda, 

2010, p.19). Levanta ainda questões sobre o propósito da formação e sobre os moldes em o ser 

humano deverá formar outro ser humano. O homem cria valor junto da natureza e cria significado 

com tudo o que faz e esta é a primeira ideia do conceito de valor, presente nas obras seguintes, no 

Sistema Pedagógico para a Criação de Valor (proposta educativa publicada em três volumes feita 

de 1930 a 1934, e a Filosofia de valor com um carácter filosófico em 1931 que liga a filosofia 

budista às ciências ocidentais).  
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1.2.2.1 - Sistema Pedagógico para a Criação de Valor 

 

 Sugiro a análise desta obra Sistema Pedagógico de Criação de Valor, visto que é a obra 

central de Makiguchi e do modelo da educação Soka, fundamental para o entendimento do mesmo. 

A análise irá centra-se em quatro pontos, considerados cruciais e que são temas estruturantes da 

obra: A felicidade, e ela é a finalidade da educação, tentado perceber de que forma poderá ser 

concretizável no ato educativo; o conceito de valor, desenvolvendo o que é a criação de valor na 

educação; o papel do educador, o que é ser ou estar como educador; e os pressupostos gerais que a 

reforma de Makiguchi sugeriu.  

 

Felicidade 

  

 A Felicidade é um estado de alma e de bem-estar ou é a finalidade última de todo o ser 

humano? Esta é uma importante questão que é colocada para a compreensão da finalidade da teoria 

educativa em Makiguchi. Esta teoria educativa apela para que todos os programas e planos 

educacionais devessem começar justamente tendo a compreensão de que a felicidade não é um 

estado de alma mas sim a finalidade última da humanidade e da educação. O conceito de felicidade 

mais do que o aparente egocentrismo ou a superficialidade que as palavras possam evocar, “a 

sociedade contemporânea desgastou palavras como, bem, coragem, amor, elas são encaradas com o 

certo cinismo e indiferença” (Ikeda, 2010, p.44) é algo que se busca instintivamente. A felicidade 

para Makiguchi não é a felicidade transmitida por Kant, de satisfação total das vontades humanas 

através da virtude, nem é entendida como algo que não existe, como é entendida por Žižek, ligada 

somente aos desejos, e nem numa perspetiva psicanalítica, enquanto um conjunto de aspirações em 

que ela é a distância entre o objeto desejado e a vontade de o alcançar. Žižek afirma mesmo que a 

felicidade não existe porque o ser humano nunca quer realmente aquilo que deseja, visto que 

quando o alcança depara-se com problemas e como tal deseja de imediato uma outra situação ou 

objeto
1
. Podemos considerar que a análise do conceito de felicidade em Žižek poderá ser pertinente 

na medida em que ela parece simbolizar uma ideia comum, generalizada de felicidade. No entanto 

                                                           
1
 “ Felicidade para quê? Hedonismo onde?”.www.google.pt/#q=sizek+felicidade+site.  
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esta é contrária à perspetiva de Makiguchi. Se para Žižek a felicidade é uma categoria conformista e 

anti-ética, porque considera o ser humano como preparado para sofrer e para este filósofo o 

sofrimento e felicidade são considerados antíteses, em Makiguchi a felicidade está conexa com o 

sofrimento, o sofrimento é parte inerente do ser humano ele é o motor para trazer felicidade, já que 

o ser humano pode tirar partido da situação de infelicidade, e ela pode ser construtiva, permitindo 

rasgar com os nossos preconceitos, desenhar uma transformação pessoal e gerar a mudança pessoal 

e social. O sofrimento não tem aqui uma conotação negativa. A felicidade em Makiguchi também 

não é entendida, digamos que como numa perspetiva ocidental, enquanto aspiração de desejos e 

vontades egoístas ou egocêntricas. Isto é considerado como êxtase e não justamente o que é 

felicidade. “O estado do êxtase pressupõe estados emocionais do indivíduo, fantasias, prospeções da 

sua realidade individual em períodos curtos ou longos, sendo um conjunto de desejos, de 

aspirações, que, quando realizados, deixam de ter significado” (Ikeda, 2003, p.8). Este estado de 

êxtase é, muitas vezes, associado também ao estado da fome, onde o ser humano, justamente porque 

não sabe, ou não pode tirar partido do desejo alcançado, não cria satisfação e auto-realização 

estando constantemente a sentir-se insatisfeito, como se estivesse permanentemente em busca de 

algo. A felicidade no Sistema Pedagógico de Criação de Valor é um pré requisito fundamental do 

indivíduo. O homem vive em diferentes níveis de busca de felicidade, de autossatisfação e auto-

regulação. Quando o indivíduo atribui a felicidade à concretização de aspetos pessoais da sua vida 

como riqueza, fama, ausência de problemas, ele opta por um sentido único para a sua vida, um 

sentido restrito, vê apenas uma parte, uma fragmentação da sua vida e do seu potencial como ser 

humano, havendo uma fixação num aspeto específico da vida, com exclusão de outros aspetos 

igualmente importantes. A felicidade não é um alvo a ser alçando, é a busca, a procura pessoal do 

ser humano como um todo e como um ser social que é, não são desejos, ou vitórias, como se a 

felicidade se tratasse de algo fixo, que quando alcançado ou não, ou se projeta em outra aspiração, 

ou fica se infeliz caso não se alcance. A felicidade neste sentido é um processo ativo, e sobretudo 

criativo, capaz de criar valor individual e social. Esta subjetividade extrema associada comumente à 

felicidade não é de todo plausível neste conceito de felicidade. A felicidade não pode ser alcançada 

apenas a um nível individual (já que não vivemos sozinhos), ela deve englobar uma existência 

cooperativa, ela pressupõe necessariamente uma consciência social elevada. 

 O conceito de felicidade como objetivo na educação surge também noutros autores. Hebert 

Spencer, ou Pestalozzi por exemplo, que refere a educação enquanto preparação para uma vida 
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perfeita de amor, ética e felicidade mas, nenhum outro autor contemporâneo parece ter entendido 

este conceito com utilidade, não o colocou no centro da sua pedagogia. Makiguchi assume o 

conceito de felicidade pessoal, social e global como propósito da educação. 

 

Criação de Valor 

 

 Nesta perspetiva, para se alcançar felicidade deve-se criar valor, toda a humanidade deve 

criar valor para um bem-estar comum. A ideia de criação de valor prende-se numa primeira análise 

com a ideia de criatividade, partindo do pressuposto, de que na medida em que podemos criar um 

processo criativo, e sobretudo uma atitude criativa, conseguimos, superar, modificar e criar 

benefício, tanto para nós como para os outros. A criatividade está relacionada com a ideia de 

descoberta, de fazer emergir o potencial humano. A condição para procurar a felicidade é partir 

precisamente de uma noção de criação de valor pessoal e social. É ter este propósito nas escolhas. O 

ser humano é criativo por natureza, a criatividade é a essência humana. Ao reconhecer o carácter de 

uma pessoa estamos a reconhecer a capacidade superior criativa desta pessoa para criar valor. A 

educação surge justamente da criatividade e serve para desenvolver o potencial criativo que projeta 

a humanidade para uma vida global. 

 Podemos considerar que tal como na teoria ética de Kant, a educação em Makiguchi, assim 

como a vida (elas não se podem dissociar) terá que ter necessariamente três valores: Bem, Benefício 

e Beleza. Bem, no sentido social, baseado em valores sociais, na criação de valor para a 

comunidade e consequentemente para o mundo, Benefício, porque o indivíduo retira dela valores 

pessoais, linhas de orientação pessoal, e Beleza, a educação permite o desenvolvimento de valores 

sensoriais ligados à sua existência. Desta forma uma “educação para uma vida criativa abarca 

necessariamente valores individuais, estéticos e coletivos” (Makiguchi, 1989, p.94). A questão 

muitas vezes é saber para que fins essa criatividade é redimensionada.  

 A ideia de valor na educação aparece recorrentemente associada ao ponto de vista ético, 

assim como o conceito de valorização da criança na educação. Por isto podemos considerar que 

Makiguchi cruza conceitos com Comenius, no entanto, Makiguchi foi mais longe na ideia de 

criação de valor visto que concretizou e tomou ação concreta, do que era educar para o valor, não 

sendo uma questão moral ou ética associada ao processo educativo mas o próprio processo da 

educação. Makiguchi colocou em prática esta ideia durante sua vida e podemos considerar que a 
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vida deste educador é um exemplo de criação de valor pedagógico, como também político, numa 

dimensão global. O valor só se concretiza efetivamente quando é aplicado, não quando é apenas 

teorizado, ele nasce justamente do relacionamento e na interação entre sujeitos, só desta forma se 

pode verdadeiramente falar em valor. A solidariedade, coragem ou gratidão, para exemplificar 

alguns dos valores sociais, só nascem, só se sentem, só se experimentam justamente na interação 

com o outro e/ou pelo outro. Caso contrário verdadeiramente não existe valor “o valor não pode 

existir baseado em nenhuma outra base que não seja a sua relação com a vida” (Makiguchi, 2002, 

p.29). O valor relaciona a vida com o ser humano, ele só pode ser definido pelo ser humano e como 

tal, cada ser humano tem um potencial infinito para explorar criativamente o seu valor. Criar valor 

explorando a sua humanidade ou Budicidade. Esta Budicidade é entendida aqui como humanidade, 

sendo um conceito budista que entende que o ser humano tem um “reservatório” dentro de si, 

intrinsecamente, com características e qualidades que quando exploradas e corretamente dirigidas, 

criam valor. Energia vital, sabedoria, coragem, compaixão, são algumas das qualidades comuns a 

todos os seres humanos, podendo ser usadas de forma criativa, para um objetivo social comum. A 

criatividade individual e coletiva na educação é acionada através da valorização pessoal de cada um 

dos educandos, despertando o potencial infinito que podem construir com a sua vida, e através dela 

ter uma consciência social elevada, uma vida significativa, com um sem número de realizações e de 

opções. 

 

O Papel do Educador 

 

 Para Makiguchi o educador é um criador de valor. O sistema pedagógico de criação de 

valor, assim como a educação Soka, baseia-se nos valores do Sutra de Lótus que tem por base 

filosófica a ideia de amor, amor profundo à humanidade. Esse amor profundo é conhecido pelo 

termo jihi. “Não é mais do que a sensibilidade altruísta e livre de todo o egoísmo. Poderemos 

considerar que será este o ato enquanto educadores, despertar a criatividade do educando, com amor 

pela humanidade e pela vida” (Makiguchi, 2002, p.30).  

 

Podemos comparar esta ideia com a ideia de Freire que define a educação como um ato 

dialogado, de amor, de humildade. Tanto a falta de humildade quanto a falta de amor eram 

problemas centrais dos educadores, apontados por Makigutchi.  
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“Os professores devem descer do seu trono, onde confortavelmente se instalaram 

como objeto de veneração, para se tornarem servidores públicos, que oferecem 

orientação àqueles que procuram a ascensão ao trono. Eles não devem ser 

mestres que se oferecem como modelos de perfeição, mas como co-participantes 

na descoberta de novos modelos”.  

(Makiguchi, cit. Ikeda, 2010, p.24) 

 É o papel orientador do educador que leva os indivíduos a pensarem de forma livre e a não 

partilharem as mesmas ideias condicionadas como se não fossem capazes de ser críticos e 

autónomos. Makiguchi critica a ideia de cópia do educando e do mestre, considerando que o 

educando será um ser humano de valor juntamente como o seu mestre, ele frisa uma atitude de 

respeito do educador para com o educando. Talvez porque: 

 

“É mais fácil amar o aluno do que respeitá-lo. Amar, expressar sentimentos 

como a ternura, é algo de instintivo, espontâneo e imediato; mais difícil é 

respeitar, porque implica compreensão (revelação e doação mútua), ética 

(responsabilidade pelo “outro” em si e pelo futuro que se anuncia e nascerá dos 

seus projetos), capacidade de olhar o “outro” (o aluno) como pessoa e de nos 

olharmos a nós”. (Amado, Freire, Carvalho e André, 2009, p.84).  

 

 O educador em Makiguchi foca-se sobretudo na relação pedagógica. A afetividade é 

determinante e baseada no sentimento da compaixão, é a própria sustentabilidade do ato educativo. 

Compaixão não pressupõe bondade ou ajuda necessariamente, pode eventualmente pressupor 

atitudes e afirmações “ditas” negativas, mas significa a capacidade do educador em acreditar no 

educando, em confiar que ele irá criar valor, realizar os pressupostos educativos, mesmo perante as 

dificuldades ou a falta de resposta. É este ato de benevolência, de quer o bem do outro, de acreditar 

no seu potencial, que irá fazer o educador encontrar respostas. Este ato de compaixão diz respeito 

também ao educador. Ele deverá ter compaixão por ele mesmo, confiar na pessoa que ele é, confiar 

incondicionalmente na sua capacidade de trabalho. Na mesma medida que desenvolve compaixão 

por si, fá-lo pelo outro, pelo educando. Desta forma sem compaixão não poderá existir empatia e 

bom ato educativo. Os educadores devem manter permanente em aberto este espírito humano. A 
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preocupação primordial do educador humanista será uma atitude sincera e séria para proporcionar 

toda a consideração possível aos educandos. Sinceridade sobretudo para com eles mesmo no 

conhecimento das próprias fragilidades, só desta forma os educadores se poderão educar com e 

através dos educandos.   

 A ética humana e social para os educadores é a de forjar indivíduos com valores humanos, 

que sejam eles mesmos possuidores dessa ética. Só uma pessoa possuidora de valores pode 

realmente criar e orientar outras para esse fim. Cabe a cada educador fazer esse desafio de se 

aprofundar enquanto ser humano, e implica desenvolver uma integridade e empenho contínuos e 

assim poder ser capaz de gerar uma cultura de paz na medida que se desenvolvem pessoas, e se 

comprometem a proteger o carácter inviolável da vida humana, capazes de criar valor mesmo nas 

condições mais difíceis e adversas. 

 Claro que este modelo em que o educador é um elemento primordial e capaz de mudar os 

contextos educativos pode não ser de fácil compreensão e aceitação tendo em conta por exemplo os 

contextos educativos e políticos, no entanto esta era a perceção de Makiguchi e consequentemente 

de toda educação Soka, do seu conteúdo, do seu modelo e desenvolvimento. “Não há nada mais 

importante para o futuro da humanidade que a solidariedade internacional entre educadores” (Ikeda, 

2010, p.95). O atual presidente da SGI (Daisaku Ikeda) há mais de uma década que propõe a criação 

das Nações Unidas da Educação, um órgão que seria independente da Unesco e que, através “da 

cooperação e do intercâmbio internacional, transcendendo os interesses nacionais, serviria como 

base para a paz mundial” (Ikeda, 2010, p.74) a independência da educação em relação ao sistema 

político. Podemos resumir esta ideia, da importância e do papel dos educadores também com uma 

frase de Makiguchi presente no Sistema Pedagógico de Criação de Valor: “Um único leão triunfará 

sobre mil ovelhas. Uma única pessoa de coragem poderá triunfar sobre mil cobardes” (Makiguchi, 

cit.Ikeda, 2010, p.31). Ele assim o fez. 

 

Pressupostos Pedagógicos 

 

 O grande problema que Makiguchi apontava ao sistema de ensino da sua época é exatamente 

o mesmo que é apontado ao sistema atual de ensino e prende-se com a falta de objetivos da 

educação, a ausência de definições claras sobre quais as verdadeiras intenções da pedagogia e dos 

sistemas pedagógicos. Makiguchi declara: “uma flecha apontada a um alvo pouco definido não 



  EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E EDUCAÇÃO SOKA 

PONTES DE DIÁLOGO NA INTERVENÇÃO COM A COMUNIDADE DE REFUGIADOS 

CARMEN ESTEVES 

 

 

 

 

30 

pode ter resultados. Não se pode ter métodos eficientes se estão subjacentes a interesses económicos 

e aos funcionalismos organizacionais” e acrescenta: “O sistema educacional converteu-se num mero 

mecanismo que serve a diferentes objetivos nacionais, sejam políticos, sejam militares, sejam 

económicos ou sejam ideológicos” (Makiguchi, 1989, p. 29).   

Outra questão levantada é a da intervenção dos atores educacionais na criação do sistema 

educativo, nos conteúdos pedagógicos e na investigação. Considera-se que, à época, o estudo 

científico era uma teorização que não se baseava em contextos práticos, comunitários, sociais, 

teorizando-se com base em pensamentos abstratos, distanciados da realidade social. Assim, 

Makiguchi propõe à comunidade científica a ligação da educação com a comunidade local, 

problematizando situações e problemas reais do dia-a-dia: “devemos colocar as realidades diárias 

diante de nós como o conhecimento a ser trabalhado (…) isto é descobrir verdades constantes a 

partir do âmago da prática educacional” (Makiguchi; Ikeda, 2010, p.25). Tal como para autores 

como Dewey (1959, cit. Oliveira, 2001, p.383-385) a educação teria de ter em conta o crescimento 

intelectual, físico e emocional, mas sobretudo o contexto onde a criança estava inserida. Estes 

educadores convergiram nas suas conceções, no que respeita à importância social no contexto 

escolar e na primazia do aluno como participante democrático na entidade escola, tendo ambos 

travado uma relação de amizade aquando das visitas de Dewey ao Japão. 

 Makiguchi estende a participação social da escola à família e à comunidade, chama 

inclusivamente as mães a participarem nos programas educativos das escolas onde lecionou e, 

devemos acrescentar que este seria um ato, podemos considerar, realmente revolucionário, já que no 

Japão da época os responsáveis pela educação das crianças eram os pais ou os irmãos mais velhos, 

sendo que as mulheres não tinham voz ou qualquer papel decisório na educação dos seus filhos. A 

importância e a influência que Makiguchi confere ao meio está bem presente quando declarava que 

a educação militarista era uma utopia, questionando se seria útil e se produzia resultados para a 

comunidade. Se não o fazia não era educação. Esta ideia de ligação ao meio está associada também 

ao conceito budista de meio social, Echo-Funi, que incorpora a ideia que o indivíduo influencia o 

meio e é capaz de o alterar da mesma forma que o meio o influencia o indivíduo, visto que não há 

realmente separação entre o sujeito e o objeto, embora separados eles são unos na sua essência 

(Santos, 2012, p.41). Desta forma, a educação deve levar o indivíduo a comprometer-se com a 

sociedade, a tomar consciência. A consciencialização para a emancipação está presente e é um 

pressuposto educativo. A consciencialização é a perceção que cada indivídua ganha sobre o 
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potencial da sua vida, como pode participar criativamente nela, como pode elevar o foco de uma 

vida egoísta autocentrada, para uma vida que crie benefício para a sociedade, uma vida que passa 

dos direitos e responsabilidades individuais para os direitos e responsabilidades coletivos. Esta ideia 

de consciencialização, da procura do conhecimento baseado na experiência individual do dia-a-dia e 

da comunidade, e que é através dele que o homem se liberta, é um conceito presente em Makiguchi 

e que será também importante em Freire (Freire, 1982, p.36). Este conceito de liberdade associado à 

consciencialização é um conceito presente em ambos os educadores. Para Makiguchi podemos 

perceber a sua importância direta, visto que sofria perseguições políticas e não existia liberdade de 

expressão, no entanto em ambos é a educação que irá permitir à criança e ao indivíduo ter 

consciência dos seus direitos e da sua condição social, ou da opressão e subjugação onde estavam 

inseridos, e neste sentido poderemos considerá-lo um ato político. Makiguchi denunciava 

constantemente a situação da criança como submissa, instrumentalizada, ao serviço do poder 

político militarista japonês. A grande diferença entre Freire e Makiguchi reside na forma como 

chegavam à consciencialização. Para Freire ela parte da problematização dos problemas reais do 

quotidiano, inseridos na sua cultura, na comunidade através de um facilitador, mediador, educador, 

que conduz para um conhecimento mais global através de temas, problemas; da indução e 

facilitação do pensamento crítico. Para Makiguchi a consciencialização parte do interior e não do 

exterior do indivíduo. Da consciencialização dos seus desejos, adversidades, para o 

desenvolvimento pessoal e consciencialização, através do desenvolvimento das qualidades 

essenciais, como a compaixão, a sabedoria e a coragem. Estas são três qualidades tidas como 

fundamentais no conceito da inseparabilidade entre o indivíduo e o meio ambiente, entre eu e o 

outro, sendo que através delas que se chega à consciencialização da pessoa que se é, da comunidade 

à volta e do meio ambiente. A compaixão é a confiança e a motivação para acreditar na capacidade 

para transformar a realidade pessoal e social. Na mesma medida em que a desenvolve também se 

sente capaz para confiar na capacidade dos outros para fazerem o mesmo. E assim agirem e 

transformar os seus meios sociais, esbatendo barreiras e abrindo-se possibilidades. Considera-se 

sabedoria à procura de uma solução que não seja autocentrada e que possa criar benefício coletivo. 

A coragem define a capacidade para tomar uma ação contínua e determinada perante as 

adversidades na busca dessa solução conjunta. Desta forma vai-se aprofundando uma visão mais 

humana, global, no contexto cultural onde se está inserido. O indivíduo passa de uma vida pessoal, 

centrada na satisfação imediata das suas necessidades e passa a viver uma vida social onde há um 
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objetivo mais elevado. Elevando a sua consciência social o indivíduo transcende uma vida 

competitiva para uma vida cooperativa. “Ele está preocupado principalmente em dar à sociedade e 

não esperar uma recompensa, procura a prosperidade e a felicidade da sociedade, sem qualquer 

expectativa consciente de recompensa” (Makiguchi, 1989, p.63). A ideia de cooperação já havia 

sido esboçada na sua obra anterior A Geografia da Vida Humana através o conceito de competição 

humana. No Sistema Pedagógico para a criação de Valor o conceito é redimensionado. Aponta para 

que a educação deva objetivar-se como base do relacionamento entre os indivíduos, a cooperação 

com a sociedade, a participação. O indivíduo deve ter a perceção das suas capacidades e fraquezas e 

a união de esforços é o motor para criar benefício individual e coletivo. “Em termos individuais 

seria suficiente a mera subsistência fisiológica e psicológica, porém para uma vida social 

cooperativa é preciso que os fins da vida individual sejam aplicados simultaneamente como um 

meio de satisfação da vida comunidade.” (Makiguchi, 1989, p. 62). Educar para uma vida 

cooperativa ou contributiva (como também é designada a cooperação) é necessário educar para que 

o indivíduo esteja mais preocupado em contribuir para a sociedade, para o todo, para a harmonia e 

respeito global. “Quando a sociedade começa a perceber que o desenvolvimento humano é mais 

precioso do que o dinheiro e bens, compreende que a educação deve-se voltar primeiro para o 

elemento humano do sistema” (Makiguchi, 1989, p.119). A transformação presente nesta obra é 

uma transformação no sentido “shupeteriano” ou, como referenciada pela Ashoka (empresa de 

inovação social), não é exatamente ensinar a pescar mas parece ser mais ainda, na realidade é 

revolucionar a própria indústria das pescas, que neste caso, é efetivamente a educação. Makiguchi 

não fica apenas pela transformação individual do aluno, ou do educador, ou do meio académico, 

propõe a transformação de todo o contexto sociopolítico. Propõe ainda outras medidas como a 

abolição do sistema japonês de inspeção. Propõe um centro de pesquisa educacional, de âmbito 

nacional. Na altura a ideia não teve aceitação mas, décadas mais tarde esta ideia foi concretizada. 

Denuncia a corrupção, propondo a existência de um sistema de avaliação para professores e 

diretores escolares, sendo que à sua época existiam professores e diretores escolares que recebiam 

benefícios materiais por escolherem alunos de famílias ricas. Assim, propôs que a seleção fosse 

feita por mérito e não por conhecimentos, propôs a criação de uma agência nacional de gestão de 

conflitos (pareceu-me surpreendente esta proposta, visto que a mediação e a gestão do conflito é 

muito recente no panorama educativo). “ Uma agência nacional de mediação de discórdias 

educacionais pode parecer a alguns semelhante à retórica de acordos trabalhistas, mas devemos 
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estar preparados para os conflitos. (…) Disputas ideológicas são inevitáveis, principalmente entre os 

professores mais jovens e inovadores, propensos a pensamentos extremistas. A solução para isto não 

são as ordens autocráticas das pessoas nos cargos mais altos da administração, fazendo necessária a 

existência de um sistema de verificação explícito”(Makiguchi, 1989, p. 159). A ideia de um sistema 

escolar a meio período, onde os alunos tivessem apenas aulas em parte do dia e no restante tempo 

estariam nas comunidades locais a fazer tarefas que lhe dessem prazer e estivessem ligadas à cultura 

local. Podemos considerar que esta ideia parece um pouco contemporânea mas tem na realidade 

quase um século. Seria “uma atividade local positiva”, assim chamada. “Poderá ser no próprio 

negócio dos pais, ou uma atividade vocativa, ou receber aulas de alguma disciplina académica ou 

em treinamento físico” (Makiguchi, 1989, pág. 175), o que hoje poderíamos comparar a atividades 

extra curriculares mas dentro das comunidades. As propostas vão desde o pré-escolar à universidade 

e podemos considerar mais uma vez que se trata de propostas revolucionárias para um Japão 

militarista e para um mundo muito centrado na educação como débito de informação. Makiguchi 

não conseguiu colocar em prática as suas reformas educativas. Na época contou com apoio de 

algumas figuras políticas antes da ascensão militar e depois de alguns colegas nomeadamente o 

educador Josei Toda (também preso juntamente com Makiguchi, mas chega a sair da prisão no fim 

do regime militarista, ampliando depois este movimento educativo). 

 

 Makiguchi declara:  

 

“se a sociedade aproveitará ou não as minhas ideias é outro problema com relação ao 

qual há muita margem para discussão. Quando penso nesses assuntos, devo admitir 

que talvez não chegue a apreciar os resultados desta linha de pensamento, mesmo 

assim, crescia cada vez mais um ímpeto de fazer alguma coisa pela educação neste 

país (…) posso apenas almejar que mais de trinta anos de dificuldades não tenham 

sido em vão” (Makiguchi, 1989, p. 13).  

 

Na realidade podemos dizer que mudou a história de educação no Japão sendo que 

hoje a comunidade internacional reconhece-o como um dos educadores que mudaram o 

paradigma da educação contemporânea. ”Makiguchi não só foi um excelente educador como 

também um grande cidadão do mundo, muito à frente do seu tempo” (Kazanjian, 2010, p. 10). 
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Podemos ainda acrescentar que muitas das mais recentes propostas filosóficas e educacionais 

se encaminham de encontro ao pensamento de Makiguchi.  

 

1.3-Educação intercultural e Educação Soka 

 

A aposta em juntar estas duas visões sobre a educação foi sendo cada vez mais útil e feliz na 

medida em que, o resultado foi até surpreendente, pois podemos percecionar bastantes pontos em 

comuns. Criou-se uma ideia de autenticidade de um todo comum entre as duas. Esta frase do 

Goethe define justamente o resultado desta interação. “Vejam as coisas que se interlaçam, e se 

mesclam. Para trabalhar em unicidade com o todo” (Goetche, cit.Ikeda, 2010), no entanto há alguns 

fios deste novelo que podemos encontrar ou destacar para melhor concretizar esta ideia. O diálogo e 

o intercâmbio; conflito; valores e dignidade da pessoa humana; e coexistência criativa. 

 

1.3.1-Diálogo e Intercâmbio 

 

 O diálogo em ambas as perspetivas é sobretudo um diálogo que se pretende rever no outro, 

ambas acreditam que só desta forma se possa concretizar o diálogo. Denunciam os estereótipos, e 

todas conceções enviesadas que condicionem o diálogo, nomeadamente as conceções de bem e de 

mal fundamentadas em relativismos culturais. O bem é tudo o que cria respeito, que respeita a 

humanidade da pessoa, da mesma forma que a conceção de mau, para um verdadeiro diálogo, é o 

que impede de sentirmos essa mesma consideração, sentir a humanidade do outro. “ A ideia de 

inimigo está muito impregnada através das nossas culturas (….), cria-se através da desumanização 

do outro, (…), o indesejável, os outros, os estigmatizados” (Jares, 2006, p.140). Em primeiro lugar 

é necessário percecionarmos, através do nosso próprio diálogo interior, a forma prévia como nos 

olhamos e olhamos o outro, é realmente preciso olharmos para nós mesmos: “O sucesso do diálogo 

não depende só da capacidade de convergência entre os atores, mas depende também de que o 

nosso “eu” interior, tenha realmente esta vontade, se não à menor divergência, à menor provocação, 

ele fecha-se e impossibilita-o. (…) o pré- requisito para o diálogo externo é o diálogo interno. Se o 

conceito do “outro” estiver ausente no eu, será impossível ocorrer o verdadeiro diálogo”. Galtung, 

(cit. Ikeda, 2010, p.46) o ato educativo depende sobretudo de confiar nas nossas capacidades e não 

em circunstâncias, sejam elas boas ou adversas. Se assim não for será apenas um idealismo oco, um 
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diálogo bonito cheio de boas intenções mas que não toca o coração do outro, ele não se revê no 

diálogo, e não impele à mudança e a ação. A educação intercultural é a educação para o diálogo com 

a diversidade e para a promoção do intercâmbio, a educação Soka nasceu justamente de um projeto 

de educação comunitária, num contexto de educação não formal, a associação Soka Kyoiku Gakkai 

(Sociedade Educacional de Criação de Valores), considerada uma universidade sem campus. As 

atuais universidades Soka vivem ainda deste conceito de partilha e diálogo humano, não há 

ensinamento de nenhuma religião, recebem-se alunos do mundo inteiro com diferentes credos e o 

intercâmbio com outro país é obrigatório no processo educativo. Os alunos criam o seu curriculum 

escolar, não existindo cursos pré-formulados justamente porque o foco primordial não é uma 

especialização mas o desenvolvimento da pessoa humana, no diálogo com os outros e com o 

conhecimento. E é exatamente isto que também podemos designar como educação intercultural, o 

desenvolvimento da pessoa humana com os outros e com o conhecimento que as diferenças nos 

possibilitam.  

 

1.3.2-Valores e Dignidade da Vida Humana 

 

 A educação Soka está claramente ligada na sua conceção à ideia de valor, visto que o 

objetivo é criar valor. A educação intercultural assume também esse fim social. A educação 

intercultural tem assumido a necessidade de transmitir valores, um caráter ético, de dar a conhecer 

um conjunto de valores ou melhor, levar o educando a escolher e a assumi-los na sua vida. Vivemos 

numa época caracterizada pelo vazio ético, muitos dos valores deixaram de ser apreendidos e 

aplicados, ou foram deturpados na sociedade. 

“A única diferença entre uma pessoa instruída que desconhece a ligação das coisas e um dicionário, 

é que ela come; o dicionário não“ (Fukuzawa,cit. ikeda,2010, p.109). Este foi um problema da 

modernidade que formou indivíduos capacitados mas muitas vezes de coração frio. O ser humano 

deixou de saber qual é a sua missão no mundo e de que forma pode contribuir para a transformação 

social. Essa contribuição assenta certamente num conjunto de acções que procuram o valor da 

dignidade da vida. Nunca a missão social como seres humanos deve estar associada a valores como 

o conformismo, o comodismo, ou valores económicos. A educação intercultural é a educação que 

respeita e procura união dentro das diferentes conceções de dignidade da vida. A educação Soka 

assenta a sua filosofia numa conceção que o ser humano está em unicidade com o meio ambiente, e 
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que a sua humanidade é o valor mais alto, nada está nem pode estar para além dela. Ambas se 

dedicam à paz. A educação intercultural, através da sensibilização e criação de projetos, tais como 

“Eu Sou Tu És”, com os refugiados, ou o MISP (projeto de mediação intercultural em serviços 

públicos), ou a criação da Escola Intercultural Europeia, ou ainda em instituições educativas, e 

organizações da sociedade civil com diferentes projetos com as comunidades locais. A educação 

Soka através dos projetos pedagógicos transnacionais como o VOV (Victory Over Violence), 

projeto para a prevenção da violência e a promoção de relações pacíficas, ou o projeto para o 

desarmamento nuclear “Década das Pessoas pela Abolição Nuclear”, o qual teve início em 2007, os 

projetos educativos do Instituto Toda Para a Paz Mundial, das fundações, dos centros culturais ou 

das instituições educativas da SGI em cada país. As exposições educativas são um projeto para a 

sensibilização da comunidade internacional, sobre temas e problemas globais, com vista a uma 

cultura de paz. A primeira exposição a ser apresentada no nosso país realizou-se no final de Outubro 

de 20012, na Universidade de Lisboa, em conjunto com a ASPEA (Associação Portuguesa de 

Educação Ambiental),intitulada Sementes de Esperança: Visões de Sustentabilidade Passos para a 

Mudança. Para além da preocupação ambiental a exposição centra o seu objetivo na 

sustentabilidade, não apenas a sustentabilidade nas questões ambientais, mas também a 

sustentabilidade que incorpora o conceito de justiça social e de paz. 

 

1.3.3-O Conflito 

 

 A temática do conflito é definitivamente um ponto partilhado de igual forma entre estes dois 

modelos educativos. A educação para o conflito é extremamente importante, porque implica a 

educação para a prevenção e para a resolução. Sendo uma temática muito complexa, educar para a 

mediação e para o conflito será um dos grandes desafios da educação neste século. Ambos os 

modelos têm uma visão do conflito como transformativo. A perspetiva transformativa do conflito na 

educação Soka está ligada à mudança pessoal, ao desafio permanente de modificar constantemente 

o indivíduo ele próprio assim como o seu contexto, sendo o conflito um processo natural da 

interação humana e que possibilita precisamente essa transformação. Esta perspetiva está 

relacionada ao conceito budista de revolução humana que diz justamente que “a revolução inicia-se 

pela mudança de pensamento interior no ser humano, gerando, consequentemente, modificações em 

suas ações” (Santos, 2012, p.46). 
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 Ambos os modelos apelam a uma educação permanente do indivíduo como processo 

transformativo, e através das diferentes fases que o indivíduo atravessa, como o medo, a dúvida, o 

sofrimento, tudo isto permite justamente a maturação, a maturidade humana, sejam conflitos 

internos, interpessoais ou sociais. Segundo Ikeda (2010, p.70) “a inimizade, a contradição e a 

discórdia são inevitáveis nas relações entre seres, contudo ao perseverarmos transformando, esses 

aspetos e restaurando e renovando esses veículos de confiança, podemos forjar e polir a nossa 

individualidade e carácter”. Outro conceito budista importante e que também é relevante para a 

forma como podemos educar para o conflito, é o conceito de esho-funi, a inseparabilidade entre os 

seres humanos e entre os seres humanos e o universo. Se pensarmos que estamos todos interligados 

e em última análise, nesta convivência comum, significa que cada um está bem se o outro estiver 

também, nesta linha de pensamento quando surge o conflito tende-se para uma maior aceitação e 

capacidade de resolução do mesmo. Podemos fazer a analogia da onda que representa a humanidade 

e assim nós próprios fazemos parte dessa onda, umas vezes estamos na parte de cima da onda e 

outras em baixo. Quando existe conflitualidade e se resolve, irá aparecer outra, como um processo 

natural do percurso humano. Por último esta visão do conflito como dois lados da mesma moeda 

tem de ser associado ao conflito como um grande bem e à possibilidade de construir uma 

transformação de grande valor. Por norma o ser humano considera como um bem a ausência de 

conflito, no entanto, se fugirmos do conflito não o estaremos a resolver, logo perpetuamos o 

conflito. Mas é o processo da sua resolução que poderá ser uma oportunidade, pois por norma, um 

grande bem aparece quanto há um grande mal, quanto maior for o mal, maior a possibilidade de 

construção positiva sobre ele.  

 

1.3.4 -Coexistência Criativa 

 

 Para finalizar esta ideia do que é comum entre estes dois modelos educacionais podemos 

trazer ao diálogo a ideia de coexistência criativa. A existência humana baseada, não no 

individualismo, mas numa existência solidária e criadora de valor, numa co-existência. Este é o 

conceito original de Makiguchi, de criação de valor, redimensionado de forma mais ampla, o ser 

humano só existe em conjunto, em ligação, interagindo. “Desta forma, a educação deve fazer surgir 

uma cultura de paz e de coexistência criativa” (SGI, Tratado de Paz nas Nações Unidas, 2013, 

pág.6). Este conceito reflete e sintetiza este trabalho, a comunhão de ideias a educação intercultural 
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e a educação Soka, as possibilidades criativas na coexistência destas duas educações. Educar para 

coexistir criativamente é educar para nos valorizarmos a nós próprios e aos outros na coexistência e 

só o podemos fazer através do diálogo porque “Somos seres humanos, não somos máquinas, e é a 

comunicação genuína através do diálogo, que nos permite viver uma vida plena como seres 

humanos, a falta dele, pode-nos levar ao colapso tanto individual como social” (Marinoff e Ikeda, 

2012). O ser humano vive do diálogo e o verdadeiro diálogo faz-se baseado na nossa humanidade, 

na nossa essência, e sobretudo na consciência dessa essência comum. Para tal é necessário que este 

diálogo educativo seja permanente e sustentador de uma cultura de paz e de uma coexistência 

criativa. Partilho da ideia de que “sempre que acendemos uma lamparina para os outros, 

iluminamos o nosso próprio caminho” (ditado budista) para finalizar esta vontade de diálogo. 

 

 

1.4-Refugiados 

 Podemos considerar que a problemática dos refugiados é cada vez mais atual. A deslocação 

da população por motivos políticos e de violência tem ganho dimensões cada vez maiores no 

mundo e as políticas internacionais debatem-se com a complexidade do tema e as questões 

económicas, sociais, culturais são elevadas a dimensões cada vez mais transnacionais. No entanto, 

embora o tema tenha ganho uma dimensão mais abrangente e as populações refugiadas que se vêem 

elas próprias muitas vezes em condições desumanas sejam alvo de denúncia das suas condições 

através dos meios de comunicação, tradicionalmente o tema não tem muita visibilidade em 

Portugal. Na realidade podemos dizer que existe um grande desconhecimento desta matéria por 

grande parte da população que talvez nem tenha consciência que Portugal é um país que recebe 

refugiados. Não existe uma sensibilização para esta temática e confunde-se muitas vezes refugiados 

com imigrantes. Na realidade esta população vê-se obrigada a sair do seu país porque são vítimas de 

conflitos, de violência ou/e de guerras, e de situações onde os seus direitos são violados.   

A ação foi realizada junto da comunidade de refugiados em Portugal pelo que poderá ser 

pertinente uma análise histórico-conceptual do refugiado, seguida do seu enquadrando nos 

principais acontecimentos sociais e políticos e por fim particularizar esta problemática no contexto 

social português.   
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1.4.1-Enquadramento Jurídico 

 O universo da temática do refugiado é vasto. Este universo engloba os deslocados internos 

dentro dos países em conflito, que não podem ou não conseguem sair, normalmente por questões 

militares, os apátridas, os repatriados, o apoio social às pessoas que livremente resolvem voltar aos 

seus países de origem, muitas delas já foram também refugiadas, e os refugiados, que normalmente 

juridicamente e no processo de acolhimento no país de receção têm três conceções diferentes: os 

Refugiados; Refugiados Reinstalados e os Requentes de Asilo. Em Portugal a grande maioria são 

Requentes de Asilo.  

 Um Refugiado é qualquer pessoa que “temendo por motivos fundados ser perseguido em 

razão da sua raça, religião, nacionalidade, inserção num grupo social ou convicções políticas, se 

encontra fora do seu país de origem e que não pode ou, em virtude desse receio, não quer valer-se 

da proteção desse país” (ACNUR,1990, pág.1).  

 São as Nações Unidas através do ACNUR (Alto Comissário das Nações Unidas para os 

Refugiados), ou outras organizações não governamentais que ajudam na sua deslocação, nas 

situações onde facilmente é percetível a situação de perigo no país de origem e é-lhe atribuído o 

estatuto de refugiado. Quando essa situação de perigo não é reconhecida de imediato, normalmente 

porque o refugiado chega sozinho a um determinado país, ou acompanhado da família, e pede asilo 

político a esse país, é necessário verificar se realmente estava em perigo no país de origem. Neste 

caso ele é considerado Requente de Asilo, enquanto aguarda lhe seja aprovado o estatuto de 

refugiado. Refugiado Reinstalado é um refugiado rececionado em primeira instância por um outro 

país. Considera-se reinstalação o ato de um refugiado deslocar-se para um terceiro país que tenha 

concordado em recebê-lo, normalmente para interesse pessoal do refugiado em obter residência ou 

cidadania naquele país (nomeadamente quando existem elementos da sua família naquele país), ou 

ainda quando este terceiro país o convida para residir nesse país. Normalmente os países fazem-no 

ao abrigo de acordos internacionais sobre reinstalação, nomeadamente reinstalação de grupos de 

pessoas pertencentes ao mesmo país. (Lei de Asilo 27/2008, de 30 de Junho). 

 

 

http://www.refugiados.net/cidadevirtual/legislacao/leis/lei_27_2008_lei_do_asilo.pdf
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1.4.2-Enquadramento Histórico 

 

Antecedentes e Início do séc. XX 

 Podemos dizer que o começo da definição do conceito ou ideia de refugiado como o 

conhecemos hoje começa a definir-se por volta do séc. XVII, paralelamente a uma maior noção de 

territórios delimitados, de países e fronteiras, nomeadamente de direitos territoriais. No entanto, 

desde a origem da humanidade que sempre houve movimentações entre territórios, até 

intercontinentais e, muitas delas, forçadas. A prática de conceder asilo em terras estrangeiras a 

pessoas que fogem de perseguições é uma das características mais antigas da civilização. 

Civilizações como a do Egipto e outras no médio oriente conheceram formas forçadas de abandonar 

os seus territórios mas é a partir do tratado entre os estados europeus em Westfália, definindo-se os 

contornos de uma nova Europa, que se passará a assumir responsabilidades sobre cidadãos 

pertencentes ou não a determinados estados nação. O desenvolvimento deste conceito moderno, 

podemos dizer, de refugiado, é muitas vezes referido em relação a um episódio da história europeia, 

quando um grupo de protestantes saiu em massa com receio de um massacre em 1685 em França 

(ACNUR,cit.Santinho, 2011, p. 14). Durante os sécs. XVII e XVIII a divisão protestante e católica 

da Europa obrigava constantemente à fuga de cidadãos por motivos religiosos. A comunidade de 

Jesuítas em Portugal chegou a receber judeus vindos de França tendo-os obrigado mais tarde à 

conversão tornando-se estes em cristãos novos. Sabemos também que os Jesuítas chegaram a ser 

expulsos tendo fugido nomeadamente para o Brasil. Durante as várias guerras europeias sempre 

houve refugiados por motivos religiosos ou políticos. No princípio do séc. XX, no fim do império 

Russo, falava-se já em refugiados. A criação da Sociedade das Nações, antecessora das Nações 

Unidas, cria já nesta altura um Alto Comissário para os problemas da sociedade russa. Também a 1ª 

guerra mundial acabou por criar populações que foram obrigadas a sair, nomeadamente as 

populações gregas e turcas, com o fim do Império Otomano e Austro-Húngaro. Em 1931 a 

sociedade das nações abre também um gabinete internacional para estes refugiados e em 1933 

designa um Alto Comissário para os refugiados alemães. Vários foram os acontecimentos na 

Europa que na primeira metade do séc.XX criaram situações que obrigaram pessoas a deslocarem-

se devido à guerra e à violência. Assim, entre 1930 e 1940 existiam cerca de 32 milhões de 

refugiados na Europa (ACNUR, cit. Santinho, 2011, pág.17). A guerra civil que se desenrolava em 
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Espanha entre os anos de 1936 e 1939 levou Portugal a confrontar-se diretamente com grupos de 

pessoas que atravessavam a fronteira e pediam asilo político querendo escapar às perseguições do 

estado franquista espanhol. Sabemos que pelas decisões políticas do governo salazarista da época 

que esse direito, de asilo, não era concedido mas que as populações abrigaram ilegalmente alguns 

refugiados. Consideremos também que, durante o período do Estado Novo (1926 a 1974), vários 

portugueses pediram asilo político a alguns países europeus, nomeadamente a França, Suíça, 

Alemanha ou o Reino Unido. 

 

A partir da segunda guerra Mundial 

 A segunda guerra marcou decisivamente a história da Humanidade e com ela o exponencial 

aumento da população de refugiados europeus. Consideremos a grande calamidade humana do 

genocídio perpetrado por Hitler sobre judeus, ciganos, pessoas portadoras de deficiência, oponentes 

políticos, entre outros. Entre o genocídio e o conflito armado morreram cerca de 60 milhões de 

pessoas. Portugal tinha no contexto europeu uma política de neutralidade o que permitiu a receção 

de milhares de Judeus. Aristides de Sousa Mendes, cônsul de Portugal em Bordéus, concedeu cerca 

de 30 mil vistos para entrada de judeus em Portugal e 10 mil a outros cidadãos europeus”
2
.  

A situação da Europa depois desta guerra era a de uma Europa tremendamente devastada 

que tinha inúmeras pessoas em situações humanas difíceis, e claro, muitas delas deslocadas. A 

formação da Organização das Nações Unidas a seguir à 2ª Guerra Mundial que levou à conceção 

geral de direitos humanos universais cristalizada na declaração dos direitos humanos em 1948, abriu 

o caminho para que a situação de pessoas em perigo, necessitando de proteção, pudesse vir a ser 

considerada de uma forma mais abrangente e enquanto um direito. Em 1951 na Convenção de 

Genebra é criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados (ACNUR, 1990, pág. 

4) e é definido não só o estatuto de refugiado mas também a obrigatoriedade dos países que 

assinaram esta convenção, complementado com um protocolo em 1967, em cumprir estas diretrizes. 

São assim definidos os instrumentos jurídicos internacionais, regras elementares comuns de 

                                                           
2
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Judeus_ em _Portugal, Consultado em 05/04/2014  
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tratamento para a comunidade refugiada. Desta forma, e ao abrigo deste novo estatuto, a Europa 

recebe em 1956 refugiados da Hungria em sequência das invasões russas àquele país e mais tarde, a 

partir dos anos 60, recebe também refugiados dos territórios colonizados, vítimas das guerras, de 

natureza política e militar, oriundos do Oriente ou de África. A independência de países como a 

Índia e de alguns países africanos, leva a que um pouco por toda a Europa retornados desses países 

e vítimas dos conflitos armados que surgem nesses novos territórios peçam acolhimento a países 

europeus nomeadamente aos países colonizadores. Quando o Estado de Goa é anexado à Índia, 

Portugal recebe um grande número de repatriados. Nesta altura confrontou-se com a necessidade de 

desenvolver uma consciência social sobre as necessidades sociais e as dificuldades de integração 

destes cidadãos, reforçada a partir de 1975 com a independência das ex-colónias portuguesas. Uma 

outra realidade foi também a do pedido de asilo político para cidadãos e familiares oriundos da 

América Latina, nomeadamente o Chile, vítimas dos regimes políticos. Durante os anos 80, devido 

às guerras civis em Angola, Moçambique e Guiné Bissau são recebidos refugiados oriundos destes 

países. Teremos de considerar também que ao mesmo tempo que se desenvolveu um estatuto de 

refugiado também se impulsionaram políticas de repatriamento. No final da década de 80, a Europa 

impulsionou pela primeira vez uma política de repatriamento a cidadãos do Zimbabué, tendo sido 

repatriados cidadãos que manifestaram o desejo de voltar. Na década seguinte, o Governo português 

implementou também esta política tendo sido repatriados cidadãos, sobretudo Angolanos e 

Moçambicanos, que manifestaram o desejo de regressar aos seus países de origem. Por outro lado 

recebia uma vaga de refugiados oriundos de Timor Leste que no final da década puderam também 

regressar ao seu país com a independência do território em relação ao estado da Indonésia.    

 

Expansão de refugiados e campos de refugiados 

 Já no final década de 90 começa a delinear-se o que será o grande problema atual dos 

refugiados no mundo com a massificação e o constante fluxo migratório e com a existência de 

sucessivos confrontos, conflitos armados e guerras. Surgem na Europa grandes conflitos 

nomeadamente com o fim do comunismo ou o conflito na ex-Jugoslávia, um conflito associado ao 

conceito de limpeza étnica semelhante à situação dos judeus anos antes. Neste conflito três milhões 

de pessoas foram desenraizadas. O desmembramento da Antiga URSS e a existência de vários 

outros conflitos levaram ao surgimento de refugiados nomeadamente da Arménia, Arzebaijão, ou 
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Geórgia, assim como na Chechénia onde se instalou um dos maiores campos de refugiados onde se 

encontravam mais de 200.000 pessoas. Ao mesmo tempo, fora da Europa, no Nayamar, por motivos 

religiosos, 270 mil muçulmanos perderam a vida, ou na Eritreia, Somália, Ruanda ou na Libéria, 

países onde mais de 50% da população do país desapareceu
3
 por motivos de controlo militar dos 

territórios. Vários outros conflitos causaram refugiados. O Sudão, que recentemente foi separado 

em dois países, o Zaire, a Tanzânia, o Uganda ou o Ruanda que, apesar de ser um país bastante 

pobre estava entre os primeiros do mundo na posse de armas o que levou ao genocídio de meio 

milhão de pessoas em seis meses. 

 

Crise Humanitária 

 A saída de numerosas massas de população ou a massificação dos refugiados leva a uma 

situação de crise humanitária. No primeiro ano do começo do séc. XXI a Europa passa a receber 

diariamente refugiados de todos os continentes. Acolhe populações vindas da Afeganistão até ao 

presente momento, do Chade desde 2005, do Líbano, da Jordânia, do Mali, entre outros. Existem 

guerras que duram há décadas e que implicam uma conjugação de esforços multinacionais sem 

previsão de quando poderão acabar e sem solução à vista. Conflitos na Somália, Israel, Paquistão, 

Sudão, Palestina e consideremos que quase há um século que a Europa recebe refugiados do 

confronto Israelo-árabe. Mais recentemente podemos considerar a situação do Egito nos contextos 

políticos da primavera árabe, onde a tentativa de implementação de um regime democrático acabou 

por levar ao desencadeamento de uma guerra civil, estendido também à Síria que, influenciada por 

este movimento do mundo árabe contra as ditaduras despoletou ali também uma guerra civil em 

2011.O tamanho do conflito está a ganhar grandes proporções. São já 7 milhões de refugiados, 4,5 

milhões é o número de refugiados internos e 2,5 milhões os que tiveram acolhimento no exterior, 

nomeadamente no Líbano, Jordânia e Turquia, pela proximidade com a fronteira Síria
4
.  

                                                           
3
 “Estudo sobre assuntos de proteção na Europa ocidental”.http.cidadevirtual.pt/acnur/acn_lisboa/ovcap2html.consultado em 

05/04/2014 

4
 “Europe  must take on its shares of Syrian Refuggies,but how”? htt:/www.migrationpolicycenter.eu/.consultado em 28/03/2014 
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1.4.3-Contexto global 

A crise humanitária associada à problemática dos refugiados prende-se também com o 

aumento de anos de guerra dos países em conflito e com a incapacidade das respostas internacionais 

para os seus desfechos. Os conflitos económicos, sociais e/ou políticos que estão na origem dos 

confrontos são difíceis de contornar e a mediação da comunidade internacional nem sempre é bem 

vista pelas populações em confronto. A ajuda humanitária tem sido feita pelos chamados países 

mais ricos, nomeadamente a Europa e os Estados Unidos, países que estiveram na origem da crise 

do petróleo, essencialmente a partir nos anos 80, que originou muitas das guerras e os sucessivos 

períodos de guerras, nomeadamente o conflito Irão/Iraque, que a alimentou o conflito de interesses 

económicos que viria a desencadear muitas das guerras massivas a partir da década de 90 até ao 

contexto atual.  

 O ato de receber refugiados é também ele rececionado de forma por vezes conflituosa. Os 

países originários dessas populações não vêem com bons olhos a receção destas comunidades por 

parte dos países vizinhos ou de outros países recetores. A maioria dos refugiados no mundo provém 

de países islâmicos, por vezes fundamentalistas, onde o ocidente é visto como inimigo, o que 

dificulta a comunicação e a mediação, nomeadamente entre o Ocidente e o Oriente. Outra questão 

que parece ser crucial nesta complexidade de fatores é o facto das Nações Unidas dependerem de 

doações internacionais para implementar as suas intervenções, e poderem sofrer condicionamentos 

desses países. Estes países doadores de fundos podem influenciar as possibilidades de atuação do 

ACNUR e das Nações Unidas. Eles são por norma os maiores recetores da comunidade de 

refugiados e escolhem quais são os refugiados e em que número querem receber, o que condiciona 

bastante a atuação do ACNUR também. Muitas vezes pode haver interesses em receber certos 

refugiados em detrimento de outros. Há um sentimento generalizado, em muitos países, fruto das 

políticas económicas, que os refugiados são um problema de subsistência económica, assim como 

de identidade cultural. A questão mais atual no âmbito internacional, prende-se com a necessidade 

de uma mudança no estatuto do refugiado já que para muitos políticos e elementos da sociedade 

civil, o estatuto existente já não caracteriza corretamente o refugiado no contexto atual. Tal como o 
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caso do refugiado ambiental, que reclama um estatuto jurídico próprio, uma nova categoria de 

pessoas, visto que o direito internacional do refugiado e o direito internacional do ambiente, não 

dão resposta adequada às populações vítimas de catástrofes ecológicas. A questão tem sido 

levantada pela comunidade internacional, nomeadamente quando se dá o deslocamento de milhares 

de pessoas como foi o caso da população das Filipinas que, devido ao aparecimento de um tufão, 

teve que solicitar refúgio. Assim, “o início do séc. XXI é, em muitos sentidos, diferente daquele dos 

meados do séc. XX. Os regimes precisam de encontrar uma ordem global em que as fronteiras 

nacionais e internacionais sejam mais permeáveis, os desastres económicos e ecológicos tendem a 

tornar-se mais frequentes” (Moreira e Rocha, 2010, pág.28).  

 Podemos ainda considerar aqui a polémica em relação ao conceito de refugiado económico, 

que permite o movimento de populações alegando questões económicas, ou seja, que, por motivos 

económicos, o cidadão peça asilo a outro país. Esta possibilidade tem levantado bastante polémica, 

visto que este conceito é semelhante ao conceito de emigrante, pois o emigrante também sai do seu 

país maioritariamente por razões económicas. Na Europa este conceito tem sérios problemas em ser 

aceite já que um dos grandes problemas que a Europa se debate é a problemática da imigração. A 

União Europeia em particular, devido à sua conjuntura política, acaba por oferecer bastante 

permeabilidade de deslocamento dentro do seu espaço, as fronteiras são muito rápida e facilmente 

atravessadas pelos cidadãos. Pode existir aqui um problema, o dos “falsos refugiados”, que aleguem 

razões humanitárias para entrar nos países, sendo o motivo económico o verdadeiro motivo da sua 

deslocação. A ideia de “falso asilo”. Embora haja uma legislação geral, a entrada de refugiados 

depende sempre da aceitação nas fronteiras do próprio país, e devido precisamente a uma presunção 

de dúvida, muitas vezes, a Europa não aceita. Outro dos grandes problemas da União Europeia é o 

facto de que, embora haja jurisdição internacional na forma como o refugiado deve ser rececionado, 

em muitos dos países europeus, no aeroporto, na chamada zona de internacionais, não é aceite a 

possibilidade de ser visto o pedido de asilo e os refugiados são muitas vezes mandados de volta sem 

que seja atendido o seu pedido. “Um caso exemplar é o da Grécia, onde a presença de um 

estrangeiro, na zona de trânsito de um aeroporto ou de um porto, e com a intenção de continuar a 

sua viagem no estrangeiro, não constitui uma entrada em território grego. Como resultado, as 

autoridades gregas geralmente não aceitam pedidos de asilo apresentados nos pontos de trânsito 

(….) Estas medidas são um fenómeno comum em países da Europa Ocidental; ocorrem 
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regularmente em França, Alemanha, Holanda, Noruega e Espanha”
5
. Apesar de existir legislação 

sobre o acolhimento dos requerentes de asilo na prática ela não é concretizada. A Grécia e a Itália 

são os países onde diariamente chegam um maior número casos. O acontecimento de Lampedusa, 

ilha na Itália, vem demostrar esta não aceitação levada ao extremo no contexto europeu. Neste 

acidente morreram 380 refugiados vindos da Somália e da Eritreia que tentavam entrar nesta ilha 

italiana. Isto revela a incapacidade europeia. Em 2012, ano em que se deu este episódio, 500.000 

imigrantes e refugiados atravessaram o mediterrâneo, embora apenas 380 pedidos de asilo foram 

concedidos
6
. Segundo a comissária europeia para os assuntos de controlo de fronteiras, cooperação, 

asilo e emigração, Cecilia Malmström “Um problema subjacente é o clima político em muitos 

Estados-Membros. (…) Nós não víamos tantos partidos populistas e xenófobos nos parlamentos 

nacionais europeus desde antes da Segunda Guerra Mundial. Fiel à forma, eles exploram a crise 

atual, tentando transferir a culpa de economias nacionais mal administradas às populações 

imigrantes.” Refere ainda que o grande número de refugiado é um falso problema na Europa, “Há 

muito mais refugiados no Quénia do que há nos 27 países da Comunidade Europeia”
7
.A situação da 

Turquia vem demostrar mais uma vez uma diretiva política que na teoria é a favor de apoio à 

Humanidade e aos direitos humanos mas que não se traduz na prática, o apoio ao acolhimento tem 

sido escasso, o apoio europeu representou, segundo a página da Amnistia Internacional em Abril 

deste ano apenas 0,5% dos mais de 2,3 milhões de refugiados. A maioria dos refugiados sírios, 

quase um milhão, está no Líbano. A Turquia hospeda cerca de 650.000 e na Jordânia há 585.000, o 

restante está disperso no Iraque 227.000 e Egito 135.000
8
 Prevê-se porém que, se a guerra 

                                                           
5
 /

7
 “Estudo sobre assuntos de proteção na Europa Ocidental” http.cidadevirtual.pt/acnur/acn_lisboa/ovcap2  html. Consultado em 

05/04/2014 

6
 http://timesofmalta.com/ Consultado em 05/04/201 /7 http://timesofmalta.com/ Consultado em 05/04/2014 

8 “Europe must take on its shares of Syrian refugee, but how?”  http:/www.migrationpolicycenter.eu/.consultado a 28/03/2014 
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prosseguir, antes do fim do ano a Turquia tenha um milhão. A ONU pede recorrentemente aos 

países da União Europeia para aceitarem os pedidos e sobretudo para chegarem a um acordo sobre 

as políticas de receção em todos os Estados-Membros. Cecilia Malmström reitera que a Europa 

deve mesmo de uma vez por todas criar uma política comum de asilo. “Europe must ensure that the  

common asylum system is finally put into place” (https//blogs.ec.europa.eu/malmstrom). A situação 

da comunidade síria levantou novamente este problema. Esta é uma situação recorrente e parece 

quase anual, acontecem episódios de flagelo humano e a Europa não se responsabiliza e por isso é 

conivente com eles. Nesta altura os países mais ricos têm uma política de fechar fronteiras e são os 

países em desenvolvimento (e muitos deles já tiveram situações de conflito) que têm mostrado 

disponibilidade para acolher refugiados. Uma das possibilidades apontadas pelo Alto Comissário 

para o Refugiados, António Guterres, para a falta de acordos comuns passa pelas parcerias de 

intervenção entre os países, de forma a que se possa viabilizar rapidamente a ajuda humanitária. 

 “Neste contexto, o nome do jogo é parceria (….) um sistema apropriado de proteção para a 

população deve resultar dos esforços de autoridades locais, sociedade civil, organizações 

representativas dos refugiados e deslocados, assim como governos e organizações internacionais. 

Devemos trabalhar juntos”
9
. 

Sobre a reavaliação do estatuto do refugiado, o Alto Comissário defende que “Não seria 

aconselhável reabrir a Convenção para Refugiados de 1951 num momento em que o mundo vive 

uma globalização assimétrica. Seria ingénuo esperar que todos os estados chegassem a um amplo 

acordo”. Em vez disso, Guterres defendeu uma abordagem mais branda, baseada em princípios 

análogos usados para proteger deslocados internamente nos países
.
 Outra das grandes mudanças é 

realmente uma política de intervenção baseada em prevenir e não em reagir. Desde os finais dos 

anos 80 que a política de assistência ao refugiado só atua depois da situação de flagelo humano se 

ter instalado, até para não haver possibilidade de intromissão nas questões políticas dos países. As 

políticas das Nações Unidas viram-se agora para a prevenção, solicita aos países para que estejam já 

previamente preparados para a qualquer momento receberem refugiados, nomeadamente nestes 

novos países em desenvolvimento, o caso do Brasil ou de Angola e Moçambique por exemplo.  

                                                           
9
  http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/rio-20-alto-comissario-pede-acao-conjunta-para-refugiados-e-deslocados-em-

zonas-urbanas/ 
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A prevenção será de facto o melhor caminho. Mais do que políticas de rejeitar apoio 

humanitário, que não resolve a questão, os refugiados continuarão sendo uma questão central neste 

novo século. A educação tem sem dúvida um papel a contribuir e a educação intercultural em 

especial.   

Em Portugal, a situação é semelhante à política comum europeia. Assim como acontece de 

uma forma geral na Europa, existe em Portugal uma situação de crise, havendo uma política comum 

de fechar fronteiras justificada pela questão dos falsos refugiados que, em Portugal, chegam 

sobretudo da África Central. No entanto, sempre que é solicitado o apoio a nível internacional 

Portugal recebe refugiados. O número tem vindo a aumentar. Em 2013 segundo a página oficial do 

CPR (O Conselho Português para os Refugiados) órgão que em Portugal representa o ACNUR, 

recebeu o número mais elevado de pedidos de asilo nos últimos 12 anos. Afeganistão, Eritreia, 

Somália, Iraque e Paquistão são as nacionalidades que Portugal recebe em maior número.  

Uma das questões particulares em Portugal relativamente a outros centros da Europa, é a 

burocracia e a demora nas decisões. É ponto assente e já institucionalizado que não é possível 

cumprir os prazos. Em média um requerente de asilo pode ficar à espera da decisão de poder ou não 

permanecer entre três a seis meses. Decisão que por lei deveria demorar 15 dias. Segundo a 

Comissão Europeia, as populações refugiadas “defrontam-se com grandes problemas no que 

respeita ao reconhecimento das suas habilitações académicas.” A Comissão refere ainda que o 

processo de entrada no mercado de trabalho é muito difícil e onde a experiência e qualificações são 

pouco valorizados” (Dias, 2005). Se pensarmos na demora na atribuição da autorização de 

residência, nas dificuldades de emprego no contexto atual de crise, e no valor mensal para 

pagamento das despesas, nomeadamente, aluguer de alojamento e alimentação, (um valor muito 

baixo de subsistência, equivalente ao rendimento social de reinserção), percebe-se a falta de 

perspetiva destas comunidades na integração no contexto social português e os motivos pelos quais 

muitas vezes estes optam pela fuga ilegal do país. Em 2011 Portugal era visto pela comunidade 

refugiada como um país de passagem e como um bom país para passar férias, não para viver 

(Santinho, 2011, pág. 21). Hoje o discurso muda, mas a ideia mantém-se. Portugal continua a ser 

um belo país, as pessoas são boas e afáveis mas com a crise não é possível viver aqui. 
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CAPÍTULO II-CONTEXTO DE ESTÁGIO 

 

2.1-Enquadramento do Estágio 

 

O estágio foi realizado no contexto do CPR (Conselho Português para os Refugiados), uma 

das poucas instituições que recebe refugiados em Portugal e a única que tem capacidade para o seu 

acolhimento, tendo sido desenvolvido no CAR (Centro de Acolhimento para Refugiados). Este 

local é um espaço destinado a receber a população refugiada adulta e as suas respetivas famílias.  

A escolha desta instituição prende-se com a curiosidade que vinha a desenvolver há já 

alguns anos em relação a esta temática dos refugiados e no desenvolvimento da formação em 

educação intercultural optei por realizar o meu estágio junto desta população. Considerei que 

poderia ser uma mais-valia para esta instituição receber uma estagiária cuja área de formação seria 

precisamente a interculturalidade.  

Com a recente inauguração do CACR (Centro de Acolhimento para Crianças Refugiadas) 

em Maio de 2012, equacionei a possibilidade do estágio ser efetuado naquele local. No entanto, este 

acabou por se realizar no CAR (Centro de Acolhimento para Refugiados) no qual existia um maior 

número de pessoas e, portanto, uma maior necessidade de colaboração. Neste espaço existe uma 

grande diversidade populacional, representativa de todos os continentes. Existem pessoas oriundas 

de países orientais, africanos, europeus e sul-americanos. Este centro é um dos espaços em Lisboa 

com maior diversidade étnica e cultural. 

O facto de ser um espaço multicultural estimulou-me a curiosidade relativamente à forma como ali 

seria entendida a educação e relativamente ao tipo de projetos que ali seriam desenvolvidos. Seriam 

estes projetos desenvolvidos com base nas ideias e nos princípios da educação intercultural? 
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2.2 -Conselho Português para os Refugiados 

 
O Conselho Português para os Refugiados (CPR) é uma Organização Não Governamental 

para o Desenvolvimento, sem fins lucrativos. Tem como finalidade assistir os requerentes de asilo e 

os refugiados desde a fase de acolhimento até à sua integração na sociedade portuguesa. Esta 

assistência inicia-se à chegada ao território nacional com o apoio jurídico (prestado igualmente aos 

pedidos apresentados em postos de fronteira) e abrange a receção no Centro de Acolhimento para 

Refugiados (CAR), dirigido pelo CPR e prolonga-se durante a fase de recurso, tendo sempre em 

vista a integração destas pessoas na sociedade de acolhimento.  

 

A atividade do CPR desenvolve-se a dois níveis: no acompanhamento do percurso dos 

requerentes de asilo e dos refugiados em Portugal - incluindo apoio jurídico, apoio social, 

aconselhamento para o emprego, formação em língua Portuguesa e na sensibilização social para a 

temática dos direitos humanos e dos refugiados. 

 

2.2.1- Resumo Histórico 

 
O CPR foi constituído em 1991 como organização não-governamental para apoio jurídico e 

social a refugiados e a requerentes de asilo.  

Em 1993, através de protocolo com o ACNUR (Alto comissariado das Nações Unidas para os 

refugiados) o CPR passou a ser a organização que representa este órgão em Portugal. O ACNUR 

deixou assim de ter representatividade direta em Portugal, não existindo nenhuma delegação e 

cabendo ao CPR o apoio à comunidade refugiada.  

 

A partir de 2001, com a inauguração do seu primeiro centro - Centro de Acolhimento para 

os Refugiados (CAR) na Bobadela, em Loures - para além do apoio jurídico e social, passou a 

acolher também, nas suas instalações, os refugiados que entram no país. Desta forma, é responsável 

por todo o processo de inclusão na sociedade portuguesa. Este centro permitiu, também, estabelecer 

um Programa de Reinstalação de Refugiados entre o Governo Português e o Alto-Comissário da 

ONU. Assim, passou a realizar-se a receção de refugiados reinstalados e a dar apoio à sua 

integração.  
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Em Maio de 2012 o CPR inaugurou o Centro de Acolhimento Para Crianças Refugiadas 

(CACR), que recebe menores desacompanhados. Estes surgem muitas vezes com outros menores 

nomeadamente irmãos. Para a sustentabilidade e viabilidade destes centros o CPR conta com apoios 

institucionais do ACNUR e do Governo Português e de outros organismos públicos como o ACIDI 

(Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural) ou o Instituto Camões. A Santa 

Casa da Misericórdia, assim com a Fundação Gulbenkian ou a Fundação Luso-Americana são 

organismos privados que contribuem, também, para a sustentabilidade desta organização
10

 

  

 

2.2.2 - Centro de Acolhimento para Refugiados 

 

O Centro de Acolhimento para os Refugiados está localizado na Bobadela, em Loures e 

define como missão, segundo a sua página oficial na Internet, ser: “um espaço aberto em que o 

diálogo seja fluído entre aqueles que necessitam de proteção do Estado Português e a própria 

sociedade de acolhimento. Uma contribuição positiva para o desenvolvimento do país numa 

perspetiva multi e intercultural.”  

 

Dispõe de um espaço físico com capacidade para cerca de 50 pessoas. No entanto, 

geralmente, o número ultrapassa a capacidade estipulada pela organização, devido à grande 

afluência de utentes. Trata-se de um espaço com uma vista privilegiado sobre o rio Tejo e foi 

também concebido para ser um espaço de lazer. Assim, para além dos quartos, da sala e da cozinha, 

o CAR conta também com uma biblioteca e um auditório. Conta ainda com um Espaço Criança - 

uma creche que realiza a recepção e a formação educativa das crianças refugiadas até à idade 

escolar. Esta creche recebe também crianças da localidade.  

 A equipa do Centro de Acolhimento é constituída pela presidente de direção, por duas 

assistentes sociais, por duas técnicas do Gabinete de Inserção Profissional (GIP), por uma 

                                                           
10

  http://www.cpr.pt 
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formadora de língua portuguesa e ainda outros colaboradores como auxiliares e rececionistas, 

durante a realização deste estágio também fizeram parte da equipa cinco estagiárias. 

Os Departamentos que o constituem são: o departamento social, que realiza o apoio às 

necessidades básicas dos utentes e ligação com a proteção social (Segurança Social e Santa Casa da 

Misericórdia); o departamento jurídico, que procede à legalização e ao encaminhamento dos 

pedidos de asilo e de outras questões jurídicos; o departamento de educação e comunicação, que 

projeta a imagem e a missão do CPR junto da comunidade portuguesa através do marketing 

institucional e de ações de formação e sensibilização sobre a temática dos refugiados; e o GIP 

(Gabinete de Inserção Profissional) do IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional) que 

presta atendimento e apoio nas áreas de emprego e formação profissional, visando a inserção 

laboral da comunidade refugiada. Criado em 2007, presta apoio aos requerentes de asilo, refugiados 

e refugiados reinstalados, assim como às entidades empregadoras, desempregados e jovens à 

procura do 1º emprego residentes na comunidade local. Este departamento foi responsável pela 

coordenação e execução do projeto de estágio.  

 

ORGANOGRAMA DO CAR  
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

 

3.1-Enquadramento Metodológico 

O modelo educativo escolhido para a intervenção foi a animação sociocultural. Este modelo 

desenvolve-se no campo da educação não formal e está ligado a contextos e valores como a 

cidadania, a participação, à consciência política e outros, seja em associações, coletividades, centro 

cívicos e outras organizações. É sobretudo no terceiro sector e no trabalho com as comunidades que 

se tem implementado e desenvolvido a animação sociocultural e em especial em contextos 

multiculturais, onde o diálogo intercultural permeia e fundamenta o trabalho junto destas 

populações. Começo por destacar elementos essenciais para a sua caracterização: A) A figura do 

educador/animador com o grupo; B) Uma metodologia educativa direcionada para a ação; C) 

Emancipação social dos grupos como resultado da eficácia da sua ação. 

 Este modelo aplica-se aos fundamentos teóricos da ação e aos objetivos junto da 

comunidade de refugiados e caracteriza-se por “um conjunto de práticas, métodos com 

intencionalidade educativa, conteúdo cultural e social, dirigido a melhorar a qualidade de vida de 

um coletivo, ou de uma comunidade de pessoas” (Gomez, 2011, p.19.).Tem sempre um intuito de 

promover mudança, suscitar discussão e promover o espírito crítico. “A sua verdadeira 

especialidade é estabelecer relações positivas” (Larrazabázal, 2004, p.123.), é “(…) sensibilizar, 

organizar e mobilizar as pessoas para se tornarem agentes ativos da sua própria promoção e, na 

medida do possível, torná-los conscientes do seu papel histórico” (Ander-Egg;Gomez, 2011,p.29).  

A ação é outra característica fundamental deste modelo. Não podemos falar de um trabalho 

de animação sociocultural se não existir um grupo direcionado para a acão. Toda a sua reflexão 

educativa é feita durante o processo de animação. Assim, a animação sociocultural realiza-se num 

espaço delimitado, um espaço fictício, um espaço que recria e que reconstrói o contexto cultural e 

social dos indivíduos e do grupo. A intervenção social baseada neste modelo faz emergir os fatores 

culturais do grupo e redimensiona-os de forma criativa.  
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  É também uma ação criativa continuada, uma intervenção educativa que vai sendo 

reconstruída, vai crescendo e disseminando-se e não implicando um fim. “A animação sociocultural 

constitui uma aposta para o futuro, (….) a animação sociocultural não é um resultado de horas e 

dias, mas sim de meses e anos e de gerações” (Martinez, 2005, p. 45).  

Assim, não podemos avaliar a animação sociocultural pela interiorização de conteúdos por 

parte do educando, mas pelo facto de a sua ação ser eficaz na mudança individual e comunitária. 

Uma mudança gradual, que permite o protagonismo coletivo do grupo e das pessoas que o 

compõem. Desta forma consegue-se a participação e o empoderamento dos indivíduos, dos grupos e 

das comunidades, onde se vai intervir.    

  A finalidade deste modelo é a transformação cultural e social dos grupos e das comunidades. 

As estratégias são as mesmas de toda a intervenção socioeducativa - restituir o protagonismo 

cultural e social, aos indivíduos e grupos, no contexto social onde estão inseridos. Desenvolvendo 

aspetos pessoais: a identidade, a confiança, a reciprocidade, a autonomia, a auto estima, e aspetos de 

grupo: experiência positiva nas diferenças, participação cívica, interiorização de valores 

democráticos e solidariedade. 

 Este modelo baseia os seus critérios metodológicos ”na convivência intercultural, ligação e 

proximidade afetivas, e intervenção educativa, tendo em conta a adaptação da própria cultura, na 

convivência do ócio, para trabalhar para a comunidade e contra estereótipos o indivíduo deste 

coletivo tem também o direito de participar ativamente nas estruturas do ambiente em que vive” 

(Garcia, 2004, p. 276). Nos contextos específicos de populações em risco e de multiculturalidade, a 

identidade, a convivência intercultural, o respeito pelas diferenças e a dignidade na inclusão são 

importantes temáticas a ser abordadas. 

Segundo Gomez (2004, p.35) este modelo aponta três dimensões; A) Tecnológica, onde se 

enquadra a eficiência a e racionalidade do processo, onde se descreve e prescreve ações e 

formalizam soluções; B) Interpretativa onde se dá o desenvolvimento pessoal e coletivo e onde se 

interpretam as soluções e se favorecem as experiências, e por último; C) Dialética, onde se recriam 

realidades e se geram alternativas e a emancipação e transformação do coletivo.  

Poderemos ainda ter a perspetiva de Martinez (Martinez, 2005, p. 46-48) onde as três 

dimensões são: tecnológica, política e cultural. A) A dimensão tecnológica é o planeamento e a 
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metodologia social, para planear ações, programas e projetos, dar respostas eficientes e eficazes às 

pessoas, grupos e comunidades, o animador terá que ter uma função técnica e tecnológica; B) A 

dimensão política é sobretudo a prática social crítica, o seu objetivo é a libertação e a emancipação 

dos grupos, despertar consciências e estimular a ação, a formação nesta dimensão é política; C) A 

dimensão cultural, caracteriza-se por catalisar as energias do grupo em projetos e medidas 

socioculturais, mediando e apoiando os grupos e as comunidades nas suas ideias e respostas 

socioculturais.  

Este modelo aponta ações, programas e projetos como metodologia. Optei pela metodologia 

do trabalho de projeto. Esta permitiu-me amplitude de ações e a possibilidade de entendimento e 

avaliação do trabalho. Em animação, o projeto ou ato de projetar assume as seguintes perspetivas: 

um processo de reflexão, onde é delineada a intencionalidade de uma intervenção; uma capacidade 

de previsão, uma antecipação sobre a situação estudada e diagnosticada; e um resultado 

formalizado, onde se apresenta a intervenção.  

Assim, a metodologia do trabalho de projeto é uma “ferramenta de gestão e de instrumento 

de trabalho em equipa, a exteriorização de capacidades coletivas, de um grupo, ou mesmo uma 

dimensão temporal de presente que espera projetar um futuro” (Sempere, 2004. p.138). Desta forma 

apresento de seguida os métodos e técnicas para a concretização desta intervenção.   

 

3.2-Métodos e Técnicas 

Apresento agora as etapas de intervenção do projeto e para cada um das etapas da 

intervenção, os métodos e as técnicas associadas.  

Diagnóstico 

O diagnóstico teve como objetivo apurar as questões diárias dos refugiados, as suas 

dificuldades, aspirações e as reais possibilidades de mudança no contexto do CAR, sendo eles o 

público-alvo desta intervenção. perceber de que forma a equipa técnica partilhava destes mesmos 

problemas e quais as dificuldades que encontravam no quotidiano do CAR no relacionamento com 

esta comunidade. Por fim o que era necessário realizar no centro, o que seria preciso mudar ou 

melhorar.   
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As técnicas e os instrumentos qualitativos usados para recolha de informação:  

Análise documental, Foi realizada através de documentação interna cedida no CAR, nomeadamente 

documentos que viabilizaram a análise do grupo de refugiados com quem desenvolvi um trabalho 

mais direto.   

O diário de Campo, O diário de registos, o livro azul, como lhe chamei, onde registaria comentários 

e impressões nomeadamente de conflitualidades, as notas descritivas e os pensamentos pessoais, 

que sobretudo deram ideias para explorar a posteriori com o grupo de trabalho, nomeadamente em 

contexto de dinâmicas.   

O diagnóstico participativo, Não chegou a ser concretizado, no entanto foi planeada a sua execução. 

Seria uma reunião informal com o grupo de trabalho que iria ser criado e com as técnicas de 

monotorização do projeto, a equipa de trabalho que se iria formar. Um levantamento das expetativas 

e das sugestões para um trabalho conjunto. Seria feito num contexto de reunião informal, com um 

brainstorming inicial das várias opiniões, registando-se várias palavras que traduziam os principais 

problemas e aspirações. No entanto, quando me integrei na instituição percebi que seria mais 

simples uma reunião com alguns elementos da comunidade de refugiados e uma outra reunião com 

a professora de língua portuguesa e a técnica do GIP. A realização de um diagnóstico participativo 

não seria viável naquele contexto.  

As conversas informais nomeadamente na sala de convívio, com a comunidade de 

refugiados que me permitiram não só recolher informação, mas também conhecer a forma como se 

organizavam naquele espaço. 

Reuniões com as técnicas para aferir o seu parecer sobre as necessidades da população e 

realizar o plano de intervenção.  

Intervenção 

A intervenção foi projetada dentro de uma dinâmica global de trabalho, que foi a criação e o 

desenvolvimento de um grupo de trabalho. Desenvolvi um conjunto de dinâmicas que iriam 

permitir mudança de hábitos, atitudes e preconceitos, e permitir o envolvimento e a dinamização de 

um grupo de trabalho com o objetivo de servir de meio de formação e de experimentação do próprio 

grupo.   



EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E EDUCAÇÃO SOKA 

PONTES DE DIÁLOGO NA INTERVENÇÃO COM A COMUNIDADE DE REFUGIADOS 

CARMEN ESTEVES 

 

 

  

57 

As técnicas utilizadas para a dinamização foram as seguintes: 

Técnicas de trabalho de grupo Foram escolhidos como dinâmicas de trabalho os paíneis com 

carácter interativo, para formar e sensibilizar para as questões do preconceito, das imagens coletivas 

negativas, dos estereótipos, especialmente o conhecimento cultural do universo do grupo de 

trabalho.  

Técnicas de relação e comunicação Estas foram as técnicas mais realizadas, popularmente estas são 

chamadas dinâmicas de grupo. Apresento e descrevo a sua realização aquando da descrição da 

intervenção no projeto de estágio. Tiveram especial enfoque no relacionamento interpessoal, na 

construção de equipa e identidade de grupo, na cooperação e nas expressões artísticas.  

O diário de Campo , Continuei a fazer registos no livro azul o qual me acompanhou continuamente 

para registar ideias importantes de conversas informais e de questões levantadas durante as 

dinâmicas, o que me permitiu criar outras dinâmicas. A sua análise de conteúdo é apresentada em 

anexo, com um exemplo de três registos, que correspondem ao universo de notas de campo 

registadas na intervenção.   

Houve um registo das atividades através de fotografias, de gravações em vídeo com muito 

condicionamento, estes registos eram essencialmente recolhidos durante as atividades do projeto, de 

jogos desportivos ou de atuações performativas. Pensado primeiramente apenas como registo de 

informação para avaliação, acabou por ser utilizado dentro da intervenção, nomeadamente na 

página de facebook criado pelo grupo de trabalho.   

Foram realizadas reuniões permanentes com o grupo, e mais esporádicas com as técnicas 

que fizeram a monotorização do projeto 

Avaliação 

Foi feita uma avaliação do tipo “on going”, para acompanhamento ao desenvolvimento do 

trabalho. Para tal realizaram-se reuniões de avaliação das atividades e do grupo de trabalho com 

vista a uma permanente restruturação, caso fosse necessário. Com as técnicas de monitorização 

foram realizadas apenas duas reuniões nesse sentido, durante o processo, e foi realizada uma 

avaliação final com o grupo de refugiados. Foi feita semanalmente uma avaliação interna, 

essencialmente estratégica, para delinear o futuro do grupo, a liderança e os constrangimentos de 
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gestão. Por dificuldades e constrangimentos nomeadamente de tempo por parte das técnicas de 

monitorização, não houve possibilidade de haver uma reunião geral de equipa com refugiados e 

técnicos. Realizei reuniões separadamente com as técnicas e com o grupo. Desta forma foi projetada 

para recolha de informação o inquérito por questionário, 

Inquérito por questionário que pretendia fazer a análise global do trabalho, com o questionamento 

da equipa e da comunidade. A sua estrutura seria:  

 Identificação (feita por género e nacionalidade)  

 Dados relativos à situação do entrevistado no contexto do CAR  

 Pertinência do projeto  

 Sugestões e comentários sobre o projeto  

Este questionário não foi possível de ser aplicado, tendo ficado apenas por este esboço inicial. 

Sendo assim, optou-se pela realização de um vídeo, feito pelos elementos do grupo, em que os 

mesmos deram o seu parecer sobre o projeto e recolheram informação da restante comunidade e 

técnicas. No entanto, também não foi possível de ser aplicado. Desta forma, num contexto 

semelhante, a avaliação deverá ser redimensionada segundo estes constrangimentos. Deverei 

também certificar-me da possibilidade de uso das técnicas escolhidas, nomeadamente o 

questionário. O tipo de avaliação feita de seguida é uma avaliação final e uma autoavaliação do 

projeto 
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CAPITULO IV-PROJETO DE ESTÁGIO 

 

4.1 - Enquadramento do projeto 

O projeto foi estruturado segundo os seguintes moldes: diagnóstico, desenho de projeto, 

intervenção e avaliação.  

Primeiro fez-se um diagnóstico do contexto situacional da comunidade de refugiados, o 

conhecimento da comunidade e equipa técnica, as suas necessidades e os seus objetivos, e 

descobriram-se caminhos que poderiam ser apontados para a intervenção.  

Tendo em conta o diagnóstico fez-se um desenho do projeto, com as suas finalidades e 

orientações, os objetivos que se pretendiam atingir com os residentes do CAR e no contexto da 

intervenção. A sustentabilidade foi definida a nível dos recursos humanos que estariam envolvidos, 

a equipa que sustenta o projeto assim como os espaços e a viabilidade financeira.  

Feito o desenho de projeto partiu-se para a intervenção – aqui descrevo as ações realizadas, 

as dinâmicas de grupo, as reuniões com o grupo de trabalho, com o enfoque na participação e na 

criação de um grupo de liderança. Apresento a organização e gestão dos grupos e as atividades 

socioculturais por eles desenvolvidas, assim como as dinâmicas de grupo que desenvolvi: 

Dinâmicas de trabalho de grupo; Brainstorming e dinâmicas de relação e comunicação, com 

diferentes temáticas. Por último faço a avaliação do processo, dos resultados e do impacto sobre a 

comunidade e na instituição.  

4.2-Diagnóstico 

Logo nos primeiros contatos com os residentes surge uma questão: parece haver uma porta 

que separa os refugiados/exilados e a administração do CAR. É uma casa onde os seus habitantes 

estão divididos. Há uma porta física que separa os residentes dos técnicos mas não é tanto uma 

porta física a que me refiro mas mais a uma porta de incompreensão que separa estas duas 

populações - a comunidade de refugiados/ exilados e a comunidade administrativa. A comunidade 

administrativa era entendida por todos como sendo o CPR, ou seja, tanto a administração se 

considerava o CPR, como a comunidade de refugiados/exilados diziam “o CPR” quando se referiam 
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aos técnicos. Neste sentido podemos dizer que existe uma porta física que é um símbolo de uma 

barreira comunicacional. 

A primeira impressão que tive na minha chegada à instituição foi a sensação de uma casa 

fria com muita gente constantemente a entrar e a sair. Pareceu-me, sobretudo, um espaço de 

atendimento ao público mais do que uma casa de acolhimento e bem-estar. Parecia não existir 

cuidado humano nem identidade – uma completa ausência de marcas deixadas por quem por lá 

passava. Nas paredes era proibido afixar qualquer desenho e, portanto, não havia impressões dos 

residentes. Nem mesmo no jardim ou na sala de convívio, o espaço por excelência destinado à 

comunidade refugiada/ exilada. Penso que o que estava aqui subjacente a ideia de alojamento, a 

função da casa era alojar e não “acolher” no verdadeiro sentido da palavra, de inclusão e criação de 

um sentimento de pertença ao espaço. 

Aprofundei de seguida a questão do diálogo entre técnicos e comunidade e percebi que é 

sobretudo um diálogo institucional. Não é um diálogo com o intuito de escutar o outro e de criar 

iniciativas conjuntas. Os residentes, para comunicarem com a equipa técnica, têm de marcar um 

atendimento. A falta de recursos técnicos é um dos condicionamentos que promove a dificuldade de 

diálogo. Por norma, qualquer questão que surgisse no dia-a-dia não podia ser partilhada diretamente 

com os técnicos. Existe realmente uma porta física que não permite o acesso à equipa técnica e à 

direção. As estagiárias, quando contatavam os refugiados, normalmente para entrega de 

documentação jurídica ou indicações médicas, recebiam as questões que estes lhes transmitiam. 

Note-se que, por problemas burocráticos, a estadia dos refugiados/exilados no CAR normalmente é 

longa. Estes podem permanecer no centro cerca de cinco ou seis meses ou, alguns casos, até mesmo 

durante um ano.   

A falta de hábito de diálogo conjunto, e o facto de ser um projeto no âmbito de estágio, não 

permitiu a possibilidade de um diagnóstico participado. Sendo assim, tive acesso a informação 

interna e a documentação autorizada, para conseguir conhecer a comunidade refugiada e o seu 

contexto. Pesquisei sobre a existência de projetos na área da interculturalidade com a comunidade 

de refugiados, mas não existia nenhum a decorrer ou que tivesse decorrido recentemente. Os únicos 

projetos de educação da instituição com os residentes eram aulas de português e ações de formação 

para a temática de emprego no âmbito do GIP.  

Desta forma decidi começar a fazer o meu diário, e o registo sobre cada uma das partes, 

residentes e técnicos e a imagem que tinham construído sobre o outro.  
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Com os refugiados/exilados, a recolha de informação foi baseada em conversas espontâneas 

sobre as suas dificuldades e anseios do dia-a-dia, na observação de rotinas e na primeira reunião 

com o grupo de refugiados (o qual mais tarde entraria no meu projeto de estágio) que tinha 

justamente este intuito.Com a equipa técnica, o diagnóstico foi realizado através do parecer da 

técnica responsável pelo estágio e da professora de língua portuguesa que pertence ao departamento 

do GIP. A avaliação da equipa técnica foi a falta de autonomia e inércia na comunidade 

refugiada/exilada, tendo definido os refugiados/requerentes de asilo do CAR como “pouco 

interessados”, “pouco autónomos”, “pouco dinâmicos” – expressando estas ideias em frases como 

“Tu não conheces esta população. Eles não fazem nada.” Ou “Não podem ser eles a dizer o que 

querem fazer, tu é que tens de lhes dizer o que podem fazer”.  

Por um lado pude perceber que existia realmente uma certa inércia e passividade devido à 

condição em que se encontram mas, por outro lado, existia também vontade de fazer coisas ou 

“fazer alguma coisa”, como eles definiram, para que o tempo passasse mais rápido e a sua estadia 

naquele lugar difícil, incerto e angustiante fosse mais leve. Alguns dos seus comentários eram: 

“Não se faz nada…”, “não podemos fazer nada…”, “não podemos sair daqui, não temos passe…”, 

“nem os computadores funcionam”, “podia haver uma mesa de Snooker…”. Apresentava-se assim 

por outro lado a ideia “instituída” na comunidade do CAR, de que não se fazia nada, por outro lado, 

a ideia dos técnicos, de que estes não tinham interesse em nada. Curiosamente a mesma visão 

convergente. Em ambos os lados constatei falta de iniciativa para contornar a situação, assumindo-

se esta como um fatalismo, responsabilizando-se a outra parte e desculpando-se a si próprios pela 

dificuldade de diálogo e de tomada de ação. 

Penso que a falta de iniciativa por parte da equipa técnica estará relacionada com o receio 

em delegar autonomia, por desconhecimento das potencialidades dos refugiados, e pelo receio em 

apostar e delegar - “temos de ser nós técnicos a fazer por eles”.  

Em relação a esta “falta de coisas para fazer” prende-se com a extinção do departamento de 

atividades sociocultural. Em tempos existiu este departamento, mas foi extinto e as suas funções 

foram divididas por outros departamentos, nomeadamente as atividades culturais dos utentes que 

ficaram sob a responsabilidade do GIP. A sugestão da professora de língua portuguesa foi 

justamente a dinamização de atividades no centro. 

 As atividades dinamizadas pelo CAR eram apenas as visitas de estudo no âmbito da língua 

portuguesa, e os jogos de futebol organizados espontaneamente, uma vez por ano, no dia do 
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refugiado. No entanto o centro dispõe de bons equipamentos culturais e um gimnodesportivo. 

Também nesta situação se podia reconhecer uma convergência: todos queriam atividades no centro 

e todos reconheciam a sua importância (penso que por razões diferentes e valorizando aspetos 

diferentes), mas ambos estavam à espera que alguém, que não eles, tomasse a iniciativa. A equipa 

técnica dizia “eles podem ir jogar futebol quando querem” e os residentes diziam “não deixam, a 

biblioteca está fechada os computadores não funcionam… até já me ofereci para arranjar os 

computadores” 

 

Desta forma foram problematizadas neste diagnóstico as seguintes questões:  

Pontos a trabalhar : 

 Dificuldades de comunicação, nomeadamente a comunicação informal entre os 

refugiados/ exilados e os técnicos do CAR 

 Escassez de atividades num espaço que é sentido pela comunidade como um espaço 

onde “não se faz nada”, onde “não se pode fazer muita coisa” 

 Indisponibilidade da equipa técnica para a elaboração e a dinamização de projetos 

que envolvam a participação de residentes do CAR  

 Falta de sensibilidade e conhecimento para trabalhar as questões da 

interculturalidade, sendo num local que se assume como uma casa multi/inter cultural  

 Tendência para a inércia e para apatia por parte dos refugiados, a constante 

dependência dos técnicos para a resolução dos seus problemas 

 

4.2.1 - Propostas para a Intervenção 

Considerei pertinente perceber e aprofundar as expetativas dos refugiados em relação à sua 

vida futura. Este era o ponto-chave para compreender a maioria dos problemas e para desconstruir 

os preconceitos de ambos os lados, da equipa técnica, e da comunidade de refugiados. Desta forma, 

baseado no modelo definido na metodologia, a estratégia a ser desenvolvida, seria a criação de um 

grupo plural (sem definição de idades, características ou nacionalidades), um grupo aberto (aberto à 

entrada de novos elementos), um grupo voluntário (sem nenhum sentido de obrigatoriedade). Esse 

grupo iria construir e desenvolver um projeto - um conjunto de atividades concebidas e dinamizadas 

pelos seus elementos. Este pressuposto representou uma viragem na forma como se pensam os 
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projetos no CAR. As iniciativas partiam sempre das formadoras ou da professora de língua 

portuguesa, sendo que a comunidade apenas usufruía. A conceção pedagógica era apenas vertical, 

no sentido formativo clássico, tanto na língua portuguesa como na formação efetuada no GIP. Não 

existiam outras conceções educativas. Tive alguma dificuldade em enveredar por este caminho pois 

foi posta em causa a sua viabilidade e em dúvida a sua eficácia. A possibilidade de criação de um 

grupo voluntário era pouco provável pois, por norma, quando as formações eram voluntarias os 

residentes nunca compareciam. Foi-me sugerido optar por uma estratégia semelhante à das visitas 

de estudo no âmbito da Língua - ser eu a definir as atividades em que os refugiados participariam e 

usufruiriam. A ideia de que o importante no projeto seria justamente que os residentes pudessem 

decidir e tomar iniciativas, demorou bastante tempo a ser aceite.  

Esta estratégia também iria dar resposta à falta de atividades tal como foi diagnosticado. As 

atividades seriam uma oportunidade dos residentes mostrarem e partilharem com a restante 

comunidade o que desejavam, o que conheciam e o que de melhor sabiam fazer. O objetivo das 

atividades era o empoderamento pessoal dos elementos do grupo e do coletivo do grupo para que 

lhe fosse reconhecido poder por parte da instituição. A proposta seria uma experiência que ficasse 

sedimentada nos fundamentos e no âmbito das ações, para que pudesse ter continuidade quando o 

estágio terminasse, o que efetivamente aconteceu. Um dos problemas diagnosticados nos projetos 

passiveis de serem aplicados no CAR, era a falta de continuidade, os projetos estavam 

condicionados ao tempo de permanência dos estagiários. Quando os estagiários terminavam o seu 

estágio, findavam os projetos por eles assegurados, por falta de recursos humanos. Outro problema 

apontado é que a comunidade refugiada é “volátil” (rapidamente pode sair elementos de um dia 

para o outro e entrarem novos) o que dificulta a própria organização dos grupos de trabalho e do 

projecto. Assim, para contornar estas questões, foi concebido um projeto que pudesse ser 

dinamizado por qualquer elemento do grupo. Sendo uma criação conjunta, que ia sendo construída, 

avaliada e compreendida permitiria esta continuidade e acessibilidade a qualquer pessoa. Desta 

forma, quer com a minha saída quando o estágio terminasse quer com a saída de membros do 

grupo, o projeto continuaria. A ideia de um produto educativo que tivesse um crescimento e 

empoderamento cada vez maior na instituição. Foi decidido não delimitar o público-alvo por idades, 

nacionalidades, ou outro critério. Foi decidido que o acesso ao grupo seria espontâneo e livre, 

(associava-se ao grupo quem pretendesse). Esta opção permitiria desde logo que o sentimento de 

pertença ao grupo fosse mais eficaz, visto que seria a própria pessoa a tomar a decisão e a incluir-se 

no grupo de trabalho. Este facto acabou por ser, também ele, diferente da abordagem dos projetos 
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ou ideias anteriores desenvolvidas no CAR, onde qualquer visita de estudo, ou jogo de futebol, por 

norma, os elementos teriam sempre que ser indicados pelos técnicos. 

 

4.3 -Desenho de projeto 

 

CPR Mistura 

CPR Mistura foi o nome escolhido pelo grupo de refugiados/exilados, para se identificarem. 

Nasceu da ideia de misturar saberes, gostos, ideias, problemas, expectativas, enfim… de misturar 

diferentes possibilidades. Na expectativa de criar uma nova visão sobre as possibilidades e as 

capacidades de ser e estar no CAR, pretendia-se rececionar e acolher os novos residentes à chegada 

com o apoio e a experiência de outros refugiados que pertenciam ao grupo. O grupo contou com a 

participação de diferentes nacionalidades desde a Libéria, Sudão, Nigéria, Níger, Marrocos, Brasil, 

Bangladesh, Colômbia e Palestina, entre outros, representativo dos diferentes países existentes 

naquela instituição. O grupo começou com elementos do Sudão e da Libéria, pertencentes ao grupo 

de refugiados reinstalados, e gradualmente juntaram-se requerentes de asilo que residiam ou que 

frequentam habitualmente o centro. Quase na totalidade eram elementos do sexo masculino visto 

que a população do CAR também era composta maioritariamente por homens. A nível académico 

era um grupo muito heterogéneo. Contou com elementos licenciados e outros apenas com a 

escolaridade básica. A grande maioria era muçulmana.  

Finalidades do Projeto 

Visão: Um centro (CAR) que seja um espaço onde todos se possam sentir em casa e onde a 

educação, com o seu papel construtor de uma sociedade mais humana, global e justa, seja uma 

prioridade e onde a diferença não seja motor de desigualdades mas o impulso para a criação da 

harmonia. 

Missão: Promover um maior diálogo na comunidade do CAR, maior autonomia e capacitação da 

comunidade de refugiados e requerentes de asilo, equacionando estratégias de promoção das suas 

relações interpessoais e de valorização e empoderamento das suas ideias, aspirações e aspetos 

culturais. 
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Objetivos: 

1. Construir um projeto de educação que chame a atenção para a necessidade de se apostar na 

educação intercultural da comunidade de refugiados/exilados e como veículo para o 

empoderamento pessoal e comunitário e para a inclusão social.  

 

2. Dinamizar um grupo de refugiados/exilados que promovam um conjunto de atividades que 

visem impulsionar o espírito de iniciativa, o apoio à comunidade refugiada e que sejam 

porta-vozes das suas aspirações coletivas e individuais.  

  

3. Desenvolver relações de cooperação, de afetividade e de proximidade entre toda a 

comunidade, nomeadamente a equipa técnica e a comunidade de refugiados. 

 

 

Sustentabilidade  

 Recursos humanos  

A organização e gestão do projeto, ficou a meu cargo. A conceção e dinamização do projeto 

ficou a meu cargo e a cargo dos refugiados. A monitorização ficou sob a responsabilidade da 

professora de português e da técnica responsável pelo GIP.   

 

  Logística  

O projeto utilizou os espaços do centro para a sua realização, não só pela premissa de os 

utentes poderem usufruir deles como a de poderem dar vida, animarem esses espaços.  

Sala de Formação- Sala pertencente ao GIP que é um espaço para as ações de formação, 

nomeadamente sobre emprego e formação profissional. Esta sala serve como a sala do grupo 

CPR Mistura, onde se realizam as dinâmicas de grupo e as reuniões do Grupo.  

Auditório – É o espaço projetado para os ensaios para um possível grupo de música e dança. 

Espaço da responsabilidade da técnica do departamento de educação e comunicação. Não 

tem produção cultural e efetivamente não dispõe de uma política de acolhimento, 

nomeadamente a outras estruturas e companhias artísticas da zona. Está permanentemente 

fechado e inacessível aos refugiados/ requerentes de asilo.  
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Gimnodesportivo - Espaço destinado às atividades desportivas do projeto. Está sob a alçada 

do departamento social. Embora este espaço também não tenha um projeto próprio e seja só 

utilizado pontualmente, quando é necessário, ele está acessível aos refugiados/requerentes 

de asilo. Para ser utilizado basta informar o rececionista, com uma folha indicativa do 

número de elementos a usufruir do espaço.  

Biblioteca- A biblioteca, teria inúmeras possibilidades enquanto espaço. No entanto, é 

também um espaço quase sempre fechado. Só está aberto às quintas-feiras quando os 

voluntários o abrem e se disponibilizam a auxiliar os refugiados/exilados na pesquisa de 

livros ou nos trabalhos de português. Este foi o espaço definido pelo grupo para a exposição 

dos trabalhos artesanais e artísticos feitos pela comunidade de refugiados. 

 Financeira 

O projeto não previa custos. Como é habitual nestas situações de estágio as instituições têm 

uma verba para despender em projetos de estágio mas a própria instituição, no contexto de 

crise atual, está em contenção de custos. Os custos inerentes ao projeto foram 

essencialmente consumíveis, material de papelaria e materiais plásticos para apresentação da 

exposição Nós fazemos, estes custos foram suportados pelo CA R na cedência de material de 

escritório e outros materiais como cds. Outros tipos de artigos de papelaria foram suportados 

por mim e os materiais necessários para elaboração da exposição ficaram a cargo do artesão 

que a realizou. 

Plano de Acão  

O plano de ação foi decidido em conjunto pelo grupo CPR Mistura, foi o resultado de uma 

junção de ideias sobre as atividades que os refugiados mostraram interesse em dinamizar e a minha 

projeção em trabalhar aspetos como o diálogo, a alteridade ou a solidariedade.  

Não se definiram metas. A definição quantitativa foi delineada mas acabou por ser rejeitada. 

Considerou-se que o número de participantes nas atividades não teria relevância e que o número de 

elementos num grupo, num contexto como o CAR, é condicionado por fatores externos. Este plano 

afere só a gestão do meu trabalho, não existindo outro recurso direto afeto a ele. O plano de 

atividades apresentado de seguida foi elaborado, quando se definiram as áreas de atividades que 

iriam ser dinamizadas por eles. Num primeiro momento toda atividade do grupo iria centra-se na 

criação de um grupo de música e dança, visto que houve constrangimentos de espaços para se 
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concretizar, o grupo procurou outras atividades e o plano de ação teve de ser restruturado. Assim a 

minha intervenção e o trabalho do grupo ganhou novos contornos e foram definidas novas áreas a 

dinamizar. Desenvolveu-se o seguinte plano de atividades sobre o qual foi desenvolvida a ação 

 

Desta forma fez-se a seguinte planificação:  

 

 

1 de Março a 29 de Março  

Atividades Ações Objetivos 

Reuniões de 
Apresentação  

Auto-apresentação informal na 
sala de convívio e na sala de 

formação 

Dar a conhecer o projeto; Sensibilizar à 
participação no grupo 

Dinâmicas de Grupo 
“Olhar o Outro” 

Temáticas: Identidade e 
Relacionamento Interpessoal 

Promover a coesão de grupo; 
Promover o conhecimento entre os 

diferentes elementos do grupo 

    
 

  

   1 Abril a 16 de Maio 

Atividades Ações Objetivos 

Apresentação do grupo 
de música e dança  

Ensaios 
Criar uma performance artística;  
Envolver a comunidade do CAR 

Realização de jogos 
desportivos  

Preparação de materiais e 
equipamento 

Envolver a comunidade do CAR 

Criação dos subgrupos  Reuniões semanais  
Denominar responsáveis; Atribuir 

tarefas e dinamizar atividades 

Dinâmicas de grupo 
“Olhar o outro na 

expressão artística” 

Temáticas: Identidade Cultural; 
Identidade de grupo e 

expressão artística  

Promover o espírito de grupo, e a 
expressão artística coletiva 
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20 de Maio a 20 Junho  

Atividades Ações Objetivos 

Exposição de artesanato  Montagem na biblioteca  

Dar a conhecer o trabalho artístico dos 

refugiados e expor o trabalho artístico 

de um residente do CAR 

Apresentação do grupo de 

música e dança 
Ensaios  Apresentar o grupo no exterior  

Performance de 

divulgação do grupo  

Ensaios Apresentar oficialmente o grupo à 

Comunidade e divulgar os seus 

objetivos junto da comunidade 
Elaboração de desdobráveis  

Realização de jogos 

desportivos  

Reuniões preparação de 

materiais e equipamento 

Envolver a comunidade do CAR e 

abertura à comunidade local 

Dinâmicas de grupo 

“Olhar o Outro no grupo”  

Temáticas: Preconceitos e 

estereótipos e conflito 

Promover a coesão do grupo; dissipar 

conflitualidades  

    
 
 

  22 de Junho a 27 de Julho 

Atividades Ações Objetivos 

Exposição de trabalhos 
plásticos  

Reuniões e Montagem na 
biblioteca 

Dar a conhecer o trabalho artístico/de 
um dos refugiados 

Apresentação do grupo 
de Música e dança 

Ensaios Apresentar o grupo fora do CAR 

Realização de jogos 
desportivos  

Reuniões; preparação de 
materiais e equipamento 

Envolver a comunidade do CAR e abrir 
à participação da comunidade local 

Dinâmicas de grupo 
“Olhar o Outro para 

cooperar” 

Temáticas: Cooperação e 
motivação do grupo  

Concretizar Ideias conjuntas; Realizar 
pequenas tarefas em grupo 

Avaliação  Reuniões de equipa  
Fazer a avaliação e projetar o futuro do 

grupo  
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4.4-Intervenção 

 

Apresento a intervenção do grupo CPR Mistura, no qual participei como membro que se 

“misturou” e se modificou na experiência deste processo educativo. Tendo em conta as estratégias 

definidas no plano de ação, apresento a descrição e o desenvolvimento da intervenção 

socioeducativa: Gestão dos subgrupos e respetivas atividades socioculturais; Dinâmicas de grupo; 

Apoios psicopedagógicos; e por último, uma síntese descritiva das fases que caracterizam a 

intervenção sua evolução de forma geral. 

 

4.4.1-Gestão dos subgrupos e das Atividades Socioculturais 

O grupo de trabalho começa com o lançamento de propostas para atividades, no contexto da 

reunião semanal. Expõem-se possibilidades e preparam-se as atividades - o jogo desportivo e a 

conceção do grupo de música e dança. Esta reunião semanal passou rapidamente a ter uma maior 

periodicidade devido à realização de reuniões para preparar as atividades dos subgrupos. Do grupo 

CPR Mistura fazem parte o Grupo de Musica e Dança, o Grupo do Audiovisual, o Grupo Nós 

fazemos e o Grupo Desportivo. Assim, foram criados 4 subgrupos e planeou-se uma reunião geral e 

reuniões por subgrupos em função da proximidade e da realização de atividades desse subgrupo. 

Em Junho optou-se por programar a gestão das atividades, criar uma reunião geral mensal para 

programação de atividades para o mês seguinte. Definiu-se a planificação de atividades 

permanentes e pontuais do grupo CPR Mistura. Permanentes serão: a Exposição mensal de 

artesanato e artes visuais; o roteiro Turístico realizado semanalmente; a visita mensal a um espaço 

cultural; a atualização da página do facebook que é praticamente diária, e o evento mensal de 

acolhimento aos novos membros. Pontuais serão: jogos e torneios de futebol e basquete, entre 

outros - eventuais performances de dança e música, animação musical com o DJ e foi acolhida a 

possibilidade de eventualmente se voltar a fazer animação com grande interesse pela comunidade.  
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4.4.2-Participação do grupo CPR Mistura 

Liderança 

Começo por caracterizar o grupo com a apresentação de dois dos refugiados reinstalados, 

um da Líbia e outro do Sudão, os quais tiveram um papel decisivo e cooperante desde o início até 

ao término do projeto e a quem foi atribuída a condução do grupo, depois do término do meu 

estágio. Ainda durante a minha presença houve a preocupação de delegar a responsabilidade de 

coordenação do grupo a estes dois elementos por estarem presentes desde o início do projeto, por 

serem os mais ativos e por mostrarem capacidade organizativa. Naturalmente estes dois elementos 

foram contribuindo para o projeto e assumindo esse papel. Ficou acordado que estes dois elementos 

iriam continuar a desenvolver o trabalho realizado juntamente com os restantes elementos do grupo, 

na gestão dos subgrupos e das reuniões com os diferentes elementos, na dinamização das atividades 

socioculturais, nomeadamente os jogos desportivos. Para isso passavam a contactar diretamente 

com a responsável pelo GIP e com a professora de língua portuguesa e contariam com a 

colaboração da técnica do departamento social (responsável pelo gimnodesportivo) para o apoio na 

gestão e dinamização das atividades. Esta situação ficou acordada logo no mês seguinte à minha 

saída da instituição. Esta foi uma experiência incrivelmente humana e rica. Todos os elementos do 

CPR Mistura proporcionaram uma amizade franca.  

O refugiado sudanês, que é reinstalado e está no centro desde o final de 2012 e é 

sobrevivente de violência e tortura na guerra no Sudão, era o único elemento do grupo que estudava 

português fora do CAR. Desde o primeiro encontro com o grupo de sudaneses reinstalados que 

assumiu o papel de tradutor, visto que muitos elementos só falavam árabe. Sempre disponível e 

atencioso desde o primeiro momento, com a sua graça e bom humor, era uma figura que captava a 

atenção e o respeito de todos os elementos do grupo sudanês e de todos os elementos do CPR 

Mistura.  

O outro elemento é originário da Libéria, é um dos mais novos e, também ele, vítima da 

guerra naquele país. Ao contrário do primeiro este não falava e não mostrava interesse em nada, 

mas ia aparecendo. Nas primeiras dinâmicas nem sequer me olhava nos olhos. No final, era o 

elemento que mais produzia dentro do grupo. De cada vez que queriam saber alguma informação 
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sobre o grupo perguntavam automaticamente a este jovem e ao jovem sudanês - eles são a cara do 

CPR Mistura. 

Sub-grupos 

Grupo de Música e Dança-O grande impulsionador deste grupo foi um músico e coreógrafo do 

Níger. Ele propôs a ideia de se criar um grupo de música e dança no CAR à semelhança do que 

acontecia com o grupo de teatro. Um exímio percussionista que se apresentou na Escola Superior de 

Educação, em Benfica, tendo esta um acordo com o CAR. Na altura os grupos ainda estavam a 

nascer, tanto o de dança como o CPR Mistura, chegavam-se a confundir, e ele tinha e assumia essa 

liderança no grupo. Era talvez a figura mais autónoma, ou que parecia mais autónoma. Embora 

também sentisse dificuldade em comunicar com a equipa técnica, sempre acabava por expor as suas 

ideias e incentivar o grupo a falar e a participar, não só nas questões do grupo mas nos problemas 

individuais de cada um. Com a sua saída do grupo percebeu-se a função e o papel das pessoas que 

deixariam o centro e que já não teriam disponibilidade para participar nas atividades mas que 

queriam continuar a ter ligação com o grupo. Passámos a denomina-los de amigos CPR Mistura. 

Chegou a Portugal em Março do ano passado, aguardava a resposta ao pedido de asilo por ter sido 

acusado de ser homossexual, o que implica pena de morte. 

Outro elemento do grupo que também tocava percussão e dançava capoeira era brasileiro e pediu 

asilo político a Portugal sendo vítima de um grupo traficante no Brasil. Com o assassinato do filho, 

de outros familiares e de um amigo próximo, fugiu para Portugal e entrou no centro em Abril do 

ano passado. Suspeitava-se que todos os anos de perseguições e fugas de que havia sido vítima, 

poderiam ter despoletado a mania de perseguição. Infelizmente o CAR não dispõem de um 

psicólogo e não se fez este despiste fora da instituição nunca se podendo apurar esta suspeita. Por 

várias vezes me disse que já tinha visto um elemento da quadrilha no centro e não estava seguro, 

perguntava-me como fazia para se ir embora do CAR. Era o elemento mais velho do grupo. Quando 

cheguei ao CAR ele não interagia com os residentes no centro, isolava-se constantemente, os outros 

já tinham desistido de falar com ele. Embora não confiasse e não comunicasse muito com os outros 

elementos, num dos ensaios ele veio ter comigo, já me tinha apresentado, e perguntou-me que 

música era aquela. Este foi o ponto de viragem e a ligação ao grupo. As dinâmicas de percussão 

criaram o ponto de relacionamento com o grupo. Apesar de não falar inglês ou francês e apesar dos 

outros elementos terem dificuldade em falar português, conseguiu incluir-se no grupo ao ponto de 
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participar na atuação na Escola Superior de Educação. Essa foi a altura do ponto de viragem no 

processo de sociabilização com o grupo. Infelizmente este elemento desapareceu. Este 

desaparecimento deixou-me apreensiva porque de outros elementos que deixaram o CPR vou tendo 

contacto com eles e acesso a informação que outros técnicos do CAR não têm, mas com este não 

consegui manter contacto e ninguém sabe mesmo nada dele.  

Outro elemento muito presente não só nos ensaios, nas dinâmicas, nos jogos e de uma forma 

geral em tudo, foi um jovem Bengali, que chegou ao centro em Janeiro deste ano e pediu asilo ao 

nosso país porque foi vítima de agressão policial e tem um mandado de captura. O pai foi preso 

político no Bangladesh e ele pertence a um movimento estudantil proibido no seu país. Chegou ao 

CPR em Janeiro deste ano e saiu em meados de Julho. Teve maior facilidade de integração na 

sociedade Portuguesa do que a grande maioria do grupo e de outros elementos do CAR, porque 

embora não conhecesse ninguém quando chegou, entrou em contacto com a comunidade Bengali e 

Indiana, as quais, sendo comunidades representativas em Portugal lhe facilitaram encontrar 

emprego. Tornou-se também um dos amigos do grupo e conseguiu participar em duas reuniões 

depois da sua saída. O pedido de asilo ao que tudo indica será deferido. 

Um outro elemento do grupo, paquistanês, é aquele que até ao momento de término do 

estágio, tem a situação mais difícil a nível jurídico. Pediu asilo em Itália e depois resolveu vir para 

Portugal a convite de um primo que entretanto imigrou para a Suécia e pediu asilo também em 

Portugal, sendo o seu pedido recusado. Visto já ter um pedido em Itália, ele interpôs recurso, mas 

aguarda a resposta da Itália para poder permanecer, caso contrário terá de voltar para Itália. Um 

jovem adulto que pertence ao Grupo Sunitas, filho de uma família abastada, perde os familiares 

direitos e próximos na guerra entre o Grupo Shiitas e Sunitas e vê-se obrigado a fugir. Sempre que 

eu chegava ao CAR no período da manhã, destinado para os ensaios de dança, já ele estava no local, 

ao contrário dos outros elementos com os habituais atrasos. Penso que era um dos elementos que 

incorporava melhor a filosofia do grupo, nunca mostrava resistência à aprendizagem de outras 

danças, nomeadamente do Sudão ou do Níger. Ao contrário dos restantes elementos do grupo que 

estranhavam, não gostavam, enfim, tinham resistência a diferentes culturas. O curioso sendo ele 

Oriental e no CAR, os países orientais demostravam um certo etnocentrismo, preconceito e até 

racismo nomeadamente em relação aos africanos. Com o início do Ramadão e a recusa ao seu 

pedido apercebi-me da dificuldade, do desânimo e até uma mudança para uma atitude mais 

negativa, quer a nível pessoal quer no empenho com o grupo.  
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O elemento feminino do grupo de música foi uma jovem da Nigéria que reside há mais de 

um ano no centro, o que por norma não acontece, o período médio é de seis meses. É uma das 

vítimas de violação e das guerras entre grupos muçulmanos e cristãos, onde morreram cerca de 40 

cristãos. Sendo cristã, ao contrário da grande maioria das mulheres do CAR, que são muçulmanas, 

tem um relacionamento social com homens. Juntou-se ao grupo porque gostava de cantar, embora 

com alguma timidez com a minha presença e com a presença das colegas estagiárias, ficava nos 

ensaios. Sempre muito séria e muito fechada, criou essencialmente relação comigo, embora eu 

sempre quisesse fazer a ponte entre ela e os outros, nunca foi fácil. Quando os ensaios do grupo de 

música terminaram, senti a sua desmotivação, assistia aos jogos comigo, queria estar 

essencialmente comigo mas não vinha às reuniões, tive dúvidas se ela realmente percebeu o espírito 

do projeto. 

Um dos novos membros que entrou no grupo já no final do meu estágio foi um colombiano 

que tinha acabado de chegar ao centro. Os elementos do CPR Mistura já estavam preparados, já 

estavam a fazer a divulgação do grupo e a preparar a entrada de novos elementos. Já tinham 

incorporado a missão do grupo e logo que ele entrou foi acolhido por dois elementos do grupo, que 

lhe perguntaram o que gostava de fazer. O futebol foi de imediato o elemento de ligação, veio a 

uma reunião e assim que entrou inteirou-se do propósito do grupo e ofereceu-se para ser DJ, já o era 

na Colômbia. Inseriu-se muito rápido no grupo, tendo chegado ao CAR em meados de Junho e veio 

para Portugal, vítima do narcotráfico, segundo ele, Portugal é dos países onde é relativamente fácil 

e rápido chegar, nomeadamente de avião. 

Grupo de Informação - O elemento que esteve na origem da criação deste grupo foi um 

Marroquino que chegou ao CPR no ano passado, mas que infelizmente só permaneceu duas 

semanas. Deixou o CPR sem autorização o que, como já referi, acontece com frequência. A 

primeira vez que se inteirou da existência desta ideia, deste grupo, contámos de imediato, com a sua 

aprovação e fundamentalmente dinamismo, tanto na procura conjunta do que podíamos fazer para a 

unidade de grupo, como na rapidez das ideias apresentadas- a página no facebook e um blog (o qual 

não foi aprovado pela direção). A amostra multimédia no CPR, das fotos e dos acontecimentos que 

se iam passando no CPR Mistura, foram sugestões suas. Com formação universitária pela 

Universidade na Ucrânia e por uma faculdade de medicina em Inglaterra, filho de uma família 

muito rica, foge de Marrocos quando é criado o movimento 20 de Fevereiro, que luta pela liberdade 

religiosa, pela existência de um partido laico e que não é reconhecido pelo governo Marroquino. Foi 
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torturado e perseguido. Mantenho o contacto com ele, via internet, vive atualmente em França com 

a namorada, motivo pelo qual não permaneceu no nosso país. No caso dele, Portugal foi apenas um 

país de passagem. 

Com indicação da técnica do Serviço Social junta-se ao grupo um palestiniano que já 

dominava relativamente bem o português, com o intuito de elaborar um roteiro turístico da cidade 

de Lisboa. Ele é um exemplo de uma inclusão feliz, arranjou trabalho com relativa facilidade, o que 

não é usual, numa empresa onde eram solicitados nativos de língua Inglesa. Chegou ao nosso país 

em 2012. É um apátrida, vindo dos Emirados Árabes onde viveu desde criança, mas esse país não 

reconhece nacionalidade ao estado da Palestina e, tal como os pais que também são refugiados ele 

nasce e cresce refugiado, sem nacionalidade. Pretende agora ficar em Portugal e esperar os seis anos 

até obter a nacionalidade portuguesa. Na sua integração no grupo teve dificuldades de 

sociabilização, mas foi sempre cooperando com as solicitações do grupo. Recentemente fez-me uma 

visita juntamente com os outros elementos. Ele é um grande encorajamento para os outros 

elementos de como é possível procurar e encontrar trabalho não falando português. No entanto não 

tem amigos, não consegue criar laços no trabalho ou em outras áreas da sua vida. Necessita de um 

forte suporte, acompanhamento e direcionamento, se não, poderá voltar à sua tendência de base, a 

solidão e o isolamento em relação ao grupo, à sensação constante de não pertença.  

Grupo desportivo -O grande dinamizador do grupo desportivo, responsável pelo grupo e grande 

dinamizador foi um Guineense (Guiné Conacry) que mobilizou o CPR para o futebol. Ele pôs toda 

a comunidade de residentes a jogar, por assim dizer, e convidou outros guineenses a fazerem parte 

do grupo. Quando saí tinha quatro jovens guineenses a quererem entrar para o grupo. Com ele 

também percebi que os objetivos de cooperação e interajuda do grupo estavam a consolidar-se. 

Quando faleceu o seu irmão, ainda criança, em Junho do ano passado, alguns dos elementos do 

grupo mobilizaram-se para não o deixarem sozinho. Vítima dos conflitos de etnias da Guiné 

Conacri, vem por Bissau e chega a Portugal sem grandes recursos económicos, numa expetativa de 

procurar emprego, mesmo não podendo trabalhar, visto que aguardava a resposta ao pedido de 

asilo. Era permanente a sua preocupação. Quando teve permissão para sair do CAR emigrou para 

frança, na expectativa de encontrar trabalho. Nestes dias em que escrevo este relatório, disse-me 

que estava bem e se encontrava a trabalhar, ilegalmente claro. Vai tentar fazer o pedido de 

residência em França através da lei da emigração. Soube de outros casos semelhantes, alguns tal 

como o marroquino que pertenceu ao nosso grupo, saíram sem autorização, penso que poderá ter 
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sido através da rede ilegal que opera entre Portugal e França, e conseguindo esse contacto, através 

de outros residentes quando chegam ao CAR.  

O outro elemento guineense, fala um português quase perfeito, é o elemento que melhor 

domina a Língua Portuguesa no grupo atualmente. A faltar apenas dois anos para ter nacionalidade 

portuguesa, trabalha e vive fora do CAR. Juntou-se ao grupo na noite de Santo António, por acaso, 

quando se encontrou connosco e ficou a conhecer o nosso grupo que se deslocou em conjunto para 

festejar a noite. Com uma pontualidade incrível, mesmo vindo de fora do CAR, tava sempre 

presente e participativo. Infelizmente porque trabalhava não tinha disponibilidade para permanecer 

no CAR, o que não possibilitou um conhecimento tão detalhado como os outros elementos. No 

entanto penso que se ainda vivesse no CAR seria um dos pilares do grupo. Ficou corresponsável 

pelo grupo desportivo, juntamente com o outro elemento guineense, embora não se conhecessem 

antes da existência do grupo, sempre se apoiaram na organização dos jogos.  

Grupo Nós Fazemos…. Artesão e Artistas plásticos - No descobrir de saberes, encontrámos no 

grupo de refugiados reinstalados que chegaram ao CPR nos últimos dias de 2012 e que fez parte do 

CPR Mistura, um sudanês que fazia trabalhos em bijutaria. Fez a sua apresentação de trabalhos na 

biblioteca do CAR. Foi um elemento do grupo que teve sempre alguma dificuldade de interação 

com os restantes residentes, não era muito comunicativo e só falava árabe. Quando concebeu os fios 

e colares para a exposição assim como a montagem da mesma, revelou uma alegria e um interesse 

que me surpreendeu. No mesmo dia tinha já quase todos os colares vendidos, entre as voluntárias, 

amigos e ex-moradores do CAR. Houve outro elemento que não expôs mas ficou acordado que o 

iria fazer no final de Agosto quando este terminasse. É um jovem da Guiné Conacry que se junta ao 

grupo por convite dos outros elementos na altura em que se procurava elementos que gostassem de 

artes plásticas. Este esteve comigo na primeira dinâmica, a dinâmica do desenho coletivo e era do 

conhecimento geral que desenhava muito bem. Os seus desenhos foram indicados para serem 

expostos na biblioteca, no âmbito do Nós fazemos… Ele chega ao CAR porque pertencente à etnia 

Fula, uma etnia perseguida, depois de ter sido despojado da casa onde morava sozinho com o tio e 

deste ter desaparecido, foge e chega a Portugal ainda menor. O CAR tem a sua tutela. Aguarda um 

visto de estudante de forma a poder permanecer no nosso país. Participou sempre dos jogos 

organizados pelo grupo antes de ser membro. É um dos três últimos elementos a integrar o grupo.  
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Não consigo enquadrar num grupo específico o último caloiro do trio que se apresentou. Foi 

o primeiro refugiado/ requerente de asilo que se juntou ao projeto pela ideologia à partida mais do 

que pelas atividades apelativas e atrativas do projeto. Nigeriano e membro do partido político, foi 

ameaçado de morte, e pediu asilo político a Portugal. Curiosamente entrou na instituição no mesmo 

dia que o seu colega colombiano. O contacto com o grupo foi através de mim numa situação 

inesperada. O rececionista do CAR pediu-me para atender este senhor, era sexta-feira, e este tinha 

tido ordem para sair do Aeroporto, mas o SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) ainda não 

tinha dado autorização para ele poder ser alojado no CAR. Visto que segunda-feira era feriado e o 

SEF estava encerrado, ele ia ter de ficar na rua se não pudesse entrar no CAR. Passei a questão para 

o departamento social, visto que não sabia, nem tinha competências para ajudar este senhor. E 

outras colegas estagiárias do departamento social informaram-no de que não havia possibilidade de 

dar entrada, por mais desumana que seja a situação. Infelizmente, já aconteceu anteriormente, 

houve até pessoas que já dormiram no descampado em frente ao CAR. Ele foi ficando, e no final do 

dia ainda permanecia na receção, voltei a falar com a técnica do serviço social e foi ela 

pessoalmente explicar novamente a situação ao senhor, não era possível entrar no CAR, mas ele 

permaneceu. Falei eu novamente com ele e incrivelmente o senhor foi-se embora. Até hoje não 

percebi, penso que foi o meu respeito, a minhas sinceras desculpas de não o podermos acolher que 

tocou o coração dele. Na segunda-feira contava recebê-lo de braços abertos e saber como tinha 

passado, mas foi ele a vir ter comigo. Para mim foi surpreendente, qualquer informação que 

precisasse ou problema que tivesse, mesmo sabendo que não era eu que tratava desses assuntos, 

perguntava-me sempre primeiro a mim. Embora não soubesse jogar futebol ou desenhar, gostou do 

espírito e da filosofia do grupo e por isso quis pertencer ao CPR Mistura. Tal como eu, ele sabia 

jogar Uril (jogo tradicional Africano) e no dia Mundial do Refugiado ensinou outros refugiados a 

jogar. Ele com a sua maturidade, calma e humanidade juntamente com o jovem sudanês e 

Liberiano, foram os pilares de sustentação do grupo. 

4.4.3 -Dinâmicas de grupo 

As dinâmicas de grupo tiveram como fio condutor uma ideia permanente de alteridade 

desenvolvendo-se por isso a conceção geral do tema “Olhar o outro”. Nestas dinâmicas a intenção 

foi a de sensibilizar para o conhecimento do grupo e despoletar a interação. No que respeita à 

expressão artística foram realizadas dinâmicas que contribuíram para a formação de identidade 
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cultural conjunta, uma recriação coletiva de saberes e experiências artísticas assim como o 

desenvolvimento de trabalho no que respeita às conflitualidades e às imagens culturais negativas. 

Estas várias vertentes da forma como olhamos o outro teve a intencionalidade de promover a 

cooperação e a realização de pequenas tarefas conjuntas que auxiliassem o dia-a-dia dos refugiados 

no CAR.  

Estas dinâmicas não seguiram propostas fixas, foram recriadas segundo a minha experiência 

profissional e as ideias de trabalho que iam surgindo, através de variadas situações presentes no 

quotidiano dos residentes, nomeadamente de pequenas conflitualidades. Elas foram desenvolvidas 

sobretudo apenas na fase inicial do projeto devido ao constrangimentos de espaços, nomeadamente 

o auditório, que nunca chegou a ser possível usar, ou a sala de formação, único espaço disponível 

para toda a equipa que  acabou por limitar a frequência que havia sido projetada inicialmente.  

Apresento de seguida as dinâmicas realizadas:  

 

Entrevista de trabalho 

Descrição- Esta dinâmica não foi programada, foi realizada um contexto de uma acção de formação 

do GIP com as colegas estagiárias e foi dinamizada com elementos do CPR Mistura. 

Foi realizado um role playing, onde o tema foi o emprego. O local foi a sala de formação. O tempo 

de realização foi cerca de 25 minutos. Role playing sobre um contexto de entrevista de trabalho - 

Antes do role playing houve uma exposição formativa sobre elaboração do currículo e posturas em 

contexto de entrevista.  

Objetivo – Trabalhar a postura e o comportamento numa situação de entrevista.   

Concretização - Voluntariamente dois refugiados representaram uma situação de entrevista de 

emprego: um representou a a sua pessoa numa situação de entrevista e o outro, o empregador. Foi 

sugerido que o entrevistado ficcionasse a entrada num escritório. Primeiramente pediu-se que o 

entrevistado tivesse uma postura incorreta perante o empregador e depois de forma correta. No final 

apelou-se à discussão, pedindo ao grupo que tirasse as ilações da atuação.  
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Análise- A língua foi um fator constrangedor. Havia formandos que não falavam inglês, só árabe. 

Isto obrigou a existência de um tradutor durante a dinâmica. Penso que houve alguns momentos 

sem ritmo, com tempos mortos, e por isso decidi intervir na dinâmica, sugerindo a rotatividade de 

formandos no papel de entrevistado e entrevistador. Penso também que neste caso, deveria ter sido 

dado mais tempo para a preparação da atuação, o que poderia ter imprimido maior ritmo. No 

entanto, ficaram solidificadas pelos formandos as ideias gerais sobre a atuação em contexto de 

entrevista. 

 

Coloca um anúncio sobre o teu amigo no supermercado 

Descrição- Criar um anúncio sobre um colega do grupo e colocar as qualidades e os saberes do 

outro de forma tão espantosa e tão vendável que qualquer pessoa o  iria comprar. A dinâmica foi 

relativamente simples na execução. Usaram-se apenas canetas e papéis. Durou cerca de trinta 

minutos numa primeira fase e mais quinze minutos num segundo momento. O local foi a sala de 

formação.   

Objetivo- Promover o conhecimento do grupo, aprofundar a identidade individual e o 

relacionamento interpessoal. Os membros não se conheciam, tinham pouco contacto. A dinâmica 

visava também promover esta amizade.  

Concretização - Em subgrupos de dois (sendo um total de sete membros e eu), e numa conversa 

informal, num primeiro momento os residente apresentaram-se e descreveram os seus saberes, os 

seus aspetos culturais e as suas características pessoais positivas. Num segundo momento, todos 

redigiram o seu anúncio, para o comprador. Os anúncios foram afixados na sala, curiosamente 

quase todos com contactos telefónicos reais, e cada um “comprou” um colega, e partilhou o motivo 

da sua escolha.   

Análise - As informações primeiramente foram muito superficiais, baseadas em gostos pessoais e 

características pouco aprofundadas. Desta forma, sugeri uma outra dinâmica de continuidade, 

solicitei que mantivessem os mesmos pares, escolhessem um lugar da sala e durante quinze minutos 

contassem situações do seu dia-a-dia, umas mais “engraçadas” e outras tristes, que não tivessem 

ainda partilhado com ninguém. Assegurei-lhes que estas situações ou pequenas histórias não seriam 

partilhadas como o grupo, ficariam só entre os dois elementos. Depois de terminado este tempo 
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sentados, em semicírculo, como era habitual no grupo, promoveu-se a discussão. Neste contexto 

surgiram novamente apresentações e situações “engraçadas” sobre os colegas, e chegou-se à 

conclusão de que os elementos não se conheciam. Optei por ser diretiva e colocar uma pergunta ao 

grupo: “Sendo o CAR uma casa, viviam todos juntos, porque é que os residentes não se 

conheciam?” Não houve uma resposta global, considerando que esta situação se devia ao facto de 

alguns não comerem na cozinha do CAR. Uns alegaram não saber cozinhar, outros porque 

acusavam outros residentes de a deixarem suja, tendo surgido uma certa polémica, nomeadamente a 

de que os “africanos não limpavam”. Esta situação fez emergir claramente os preconceitos. No 

entanto consideravam todos que a cozinha era o local de sociabilização. A sala de convívio 

incorporava a cozinha num mesmo espaço aberto e era lá justamente que nascia toda a 

conflitualidade. Passei a frequentar a cozinha, inclusivamente almoçando naquele espaço e as 

colegas estagiárias acabaram por fazer o mesmo. No princípio provocou alguma estranheza entre os 

membros e a equipa técnica mas foi uma estranheza inicial que acabou por ser aceite. 

Vem dançar o que não conheces …. 

Descrição – Divididos em três subgrupos foi apresentada um vídeo no youtube em que se 

visualizaram três danças tradicionais de três países - Sudão, Portugal e Paquistão (dança milenar de 

mulheres proibida atualmente no Paquistão). Num primeiro momento cada grupo aprendia os 

movimentos básicos das três danças e criava uma sequência de movimentos coreográficos. Num 

segundo momento, cada grupo ensinava os outros grupos a dançar a pequena coreografia. Realizou-

se na sala de formação, através da ligação ao youtube, usando computador e colunas.  

Objetivo – Preparar o grupo de música e dança, criando uma sequência de dinâmicas que 

antecediam ensaios de grupo e preparando os membros para a ideia de interculturalidade através do 

movimento e da expressão musical. 

Análise - Ao contrário do que se pudesse pensar, ninguém teve restrições em dançar. O elemento 

paquistanês do grupo liderou com toda a facilidade o seu grupo e levou os outros grupos a dançar. 

No final pedi ao elemento paquistanês que contextualizasse a situação do Paquistão e falasse 

especificamente sobre a proibição das mulheres dançarem. Ele explicou no que consistia, dançou e 

até descreveu os movimentos. Quando confrontado com o seu parecer sobre se as mulheres deviam 

ou não poder dançar em locais públicos acabou por mostrar uma conotação negativa associada à 

dança.  Embora ele, tal como o grupo, afirmarem prontamente que a política do Islão era por vezes 
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abusiva, tanto ele como o membro do Bangladesh tinham sobre este assunto uma imagem negativa. 

Entre risos percebia-se certo preconceito. Quando lhes perguntei se as mulheres da família deles 

poderiam ser dançarinas a reação foi de espanto e explicaram-me que se pudessem depois não iriam 

puder casar. Quando lhes disse que as europeias podem dançar em qualquer lado, a reação foi de 

riso e a resposta foi a mesma, “é diferente, aqui é diferente”. A sessão durou quase cinquenta e 

cinco minutos, estendeu-se um pouco mais dos trinta minutos previstos.  

Curiosamente a dança que ficou na história do grupo foi uma dança tradicional do Sudão que se 

resumia em saltar… todos sabiam dançar a dança do Sudão. Quando a dinâmica terminou, todos 

foram ao youtube mostrar as músicas dos seus cantores preferidos, os cantores famosos nos seus 

países. 

Pinta a partir do outro … 

Descrição - A ideia desta dinâmica foi a construção de uma pintura coletiva. Solicitei ao grupo que 

desenhasse livremente e quando alguém do grupo, por sua livre vontade, entendesse que deveria 

bater palmas, os elementos do grupo deixavam o desenho que estavam a realizar, e iam desenhar a 

partir do desenho de outro elemento do grupo. Antes de começar a desenhar todos pensaram nas 

boas memórias que guardavam do seu país. As regras eram três: não ficar mais do que cinco 

minutos sem bater palmas; não fixar o olhar no desenho do outro; trocar e começar de imediato a 

criar sobre o traço do outro. O local foi a sala de convívio do CAR e os materiais foram papel de 

cenário e lápis de cor e de cera.  

Objetivo – Realizar um trabalho conjunto onde cada elemento estivesse continuamente a desenhar, 

a complementar, a recriar o desenho do outro. Não havia preocupações estéticas, apenas a 

intencionalidade de criação conjunta baseada em memórias positivas. 

Concretização - A dinâmica teve um constrangimento inicial. Era previsto ser realizada num 

espaço fechado, mas a sala de formação estava ocupada motivo pelo qual acabou por ser realizada 

na sala de convívio. Isto alterou a dinâmica. Três residentes que não pertenciam ao grupo, e 

entretanto chegaram à sala de convívio, participaram também da dinâmica fazendo um total de seis 

elementos. A dinâmica acabou por ser descontinuada, com pequenas paragens para a integração 

desse novo elemento. Durou cerca de sessenta e cinco minutos sensivelmente, e no final foi 

colocado o desenho conjunto na sala de convívio.   
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Análise – Percebi que ao deixar entrar novos elementos a meio da dinâmica tinha feito uma opção 

pouco feliz, pois condicionou não só o ritmo como a própria estrutura da dinâmica. Em português 

rapidamente se descreve e se prepara a inclusão na dinâmica de outros elementos e não quebra o 

ritmo, mas em francês, na língua dos elementos que entraram a posteriori foi mais difícil a 

integração condicionando ritmos e tempos da dinâmica. No final apercebi-me que estes elementos 

não tinham percebido a intenção desta atividade. Dois deles fizeram sobretudo desenhos 

individuais, sobre a sua cultura e sobre os seus ídolos e um deles desenhou a bandeira do seu país. 

Vincaram um etnocentrismo que não ia de acordo com a proposta. Quando resolvemos colar o 

desenho na sala de convívio, gerou-se a discórdia entre estes elementos. Especialmente com o 

elemento que tinha desenhado a bandeira. Este queria colocar o desenho de forma a colocar em 

evidência a bandeira do seu país, e os outros dois elementos também queriam uma boa visibilidade 

aos seus desenhos. Foi necessário voltar a explicar a atividade visto que já se estava a gerar uma 

certa rivalidade. Destacamos os desenhos de conjunto, onde não existiam traços de uma só cultura 

mas de todos. Entenderam-se! E conseguimos afixar o desenho. Um dos três elementos juntou-se ao 

grupo.  

Nota: Esta dinâmica era para ser continuada, para ter varias sessões como: escreve a partir 

do outro… pinta o teu corpo a partir do outro…. Constrói (materiais plásticos) a partir do outro… 

Mas na altura houve o constrangimento da sala e deixou-se de puder ter acesso a esta sala que 

estava livre no período da manhã. 

O abraço coletivo 

Descrição: O abraço coletivo foi uma dinâmica criada num surgimento de uma conversa sobre a 

importância do abraço. Cada um deles era recebido à porta por um colega que lhe abria a porta e 

dizia “vem!”, fechava a porta e dava um abraço. A seguir, quem tinha recebido o abraço fazia o 

mesmo. A temática era a coesão, o quebrar barreiras. Não foram usados materiais, apenas a vontade 

de abraçar. No momento seguinte exploravam várias formas de abraçar, e num terceiro e último 

momento gerou-se a discussão sobre o que sentiram. Durou sensivelmente vinte cinco minutos as 

propostas de abraços e entre dez a quinze minutos a discussão.   

Objetivo - Criar coesão na sequência de algum desentendimento, usando um abraço para cortar e 

ajudar a dissipar alguma pequena conflitualidade e para prevenção de alguma grande 

conflitualidade que pudesse vir a surgir entre membros do grupo.  
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Análise - Ficaram curiosos e apreensivos com o que acontecia. Inquiriam sempre antes de entrar na 

sala mas depois rapidamente se aperceberam que ninguém falava só diziam “vem!”. Curiosamente 

as reações aos abraços eram as mais diferentes possíveis. Quando todos os elementos já se 

encontravam na sala fui propondo que de olhos fechados, de costas, numa perspetiva de exploração 

das possibilidades corporais do colega, tentassem abraçar primeiramente um, depois dois, depois 

todos os elementos que surgiam no espaço e no final procurassem um abraço coletivo. O abraço 

coletivo evoluiu para o abraço de grupo semelhante ao abraço dos jogadores de futebol americano. 

Na reflexão não conseguiram transmitir as sensações e o que experienciaram com a dinâmica. 

Depois sugeri que, durante a semana, pensassem nas pessoas do centro que poderiam dar um abraço 

e precisariam dele.   

Esta dinâmica deu origem a outra: formaram-se dois grupos - um em situação de debate e o outro 

em observação – e através da sugestão de imagens de figuras públicas de âmbito internacional, cada 

um individualmente diria se abraçava ou não essa figura pública que acarreta certamente muitos 

estereótipos. O grupo de observação apontava os aspetos positivos e negativos que iam sendo 

levantados sobre essa figura. Depois trocava-se o grupo que observava e o grupo que promovia o 

debate. De seguida haveria uma formação expositiva sobre o estereótipo e o preconceito, criava-se 

um painel interativo. Além deste também programei outro painel interativo, também sobre a 

temática do preconceito mas sobre o vídeo realizado na Alemanha sobre os portugueses. Estas 

dinâmicas não se puderam realizar visto que uma das técnicas necessitou da sala para receber 

jornalistas já que havia a preparação do dia internacional do refugiado e por isso ela necessitou da 

sala durante a semana. Assim a atividade seria programada  depois do evento no entanto com a 

chegada do Ramadão não foi possível. O role playing foi baseado numa situação que levantou 

polémica - o álcool e a permissão do álcool na sociedade portuguesa. A ideia nasceu de um 

comentário ao mau estar que se tinha instalado entre alguns membros sobre o facto que durante uma 

aula, se tinha falado de álcool, com toda a naturalidade. Na realidade para eles não era possível um 

formador falar de álcool, ficaria assim para o role playing a tentativa de perceber o porquê desta 

questão ter levantado tanta polémica. Houve ainda a visualização do filme “Welcome” com um 

guião de análise deste e posterior debate sobre imigração.  
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4.4.4-Apoios psicopedagógicos 

Este tipo de apoio surgiu de forma espontânea com os membros do grupo, na sequência da 

sua solicitação, para que fossem orientados em questões pessoais. Desde a sua história de vida, aos 

seus anseios e dúvidas, até à sua projeção no futuro. Visto que o atendimento das técnicas era 

condicionado por marcação, devido ao grande número de atendimentos que estas realizavam, os 

membros do grupo e outros refugiados começaram a contar comigo para lhes dar apoio na resolução 

de questões pessoais. Assim, redimensionei o planeamento do trabalho para estar disponível para 

esse acompanhamento. Comecei também a colocar questões e a partilhar sugestões com a equipa 

técnica, sobre questões levantadas durante esses acompanhamentos, incluindo sugestões para 

formação, ou dificuldades relativamente à empregabilidade. Por outro lado a equipa técnica também 

me sensibilizou para intervir junto de elementos do grupo CPR Mistura, no sentido da 

sensibilização para a importância das aulas de português ou das formações. Houve realmente uma 

maior aproximação de alguns membros em relação à equipa técnica. Estes acompanhamentos, ou 

tutorias, permitiram-me mais diretamente e a um nível individual, trabalhar a motivação, que é 

importante no contexto dos refugiados, assim como a autoestima ou o autoconceito que tinham. As 

possibilidades reais da sua inclusão na sociedade portuguesa. Muitas vezes era sentido por eles que 

não teriam condições para conseguir trabalho porque não tinha formação, não falavam português, 

ou por falta de escolaridade. Sentiam também que, pelas suas características culturais, não seria 

fácil a sua inclusão no contexto português, tinham por vezes uma visão deturpada da realidade 

portuguesa e por norma não viam atributos ou qualidades que pudessem ser acolhidos e úteis para a 

sua vida fora do CAR. A grande maioria deles não tinha perspetivas sobre a sua vida futura.  

4.4.5 -Descrição e desenvolvimento da intervenção socioeducativa 

A Formação de um grupo 

O CPR Mistura nasceu no seguimento de uma apresentação na aula de língua portuguesa ao 

grupo de refugiados reinstalados sudaneses. Fui nesta sessão apresentada pelo que nesta altura 

clarifiquei o motivo do meu estágio e o tipo de trabalho que pretendia desenvolver no CAR. 

Primeiro incluindo os elementos deste grupo, tendo-se depois juntando outros elementos que, em 

conversas informais, nomeadamente na sala de convívio, se juntaram à ideia. Num primeiro 

momento foi necessário expandir o conhecimento entre os elementos do grupo pois, ao contrário do 
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semque podia supor, nem todos se conheciam, muitas vezes já se tinham visto, mas não tinham tido 

oportunidade de conversar. Assim, começaram as dinâmicas de grupo que havia previsto na sala de 

formação, com o propósito de os elementos se conhecerem e de se formar uma identidade de grupo. 

Realizou-se a primeira visita de grupo que partiu de um convite da associação cultural Moinho da 

Juventude, para assistirmos à apresentação do grupo de Batuke da Cova da Moura, no Espaço 

Lisboa. Os elementos do grupo não conheciam a cultura cabo-verdiana era uma oportunidade de 

conhecimento e as artes performativas integravam o projeto de trabalho, nomeadamente com a 

possibilidade de criar um grupo de música e dança. Os refugiados que fizeram esta visita vieram a 

estar consecutivamente presentes no grupo. Este foi o evento que assinalou o início do grupo de 

trabalho.  

 

Crescimento e nascimento dos subgrupos 

Desta forma começou-se a formar o grupo de música e dança cuja ideia foi das primeiras a 

serem lançadas pelo grupo. Realizaram-se os primeiros ensaios, e fizeram-se duas apresentações 

coletivas, num espaço educativo em Lisboa.  

Realizou-se também o primeiro jogo desportivo - jogo de futebol - com a participação de 

grande parte da comunidade do CAR. A partir deste jogo surgiu a ideia de se formar um grupo 

desportivo, à semelhança do grupo de música e dança.  

Concretiza-se a formação de novos grupos, os grupos socioculturais, subgrupos dentro do 

grupo CPR Mistura que se dividem conforme os seus interesse e gostos. Assim temos o grupo de 

música e dança; o grupo de informação (não é ainda o grupo audiovisual); o grupo desportivo; o 

grupo Nós fazemos; e o grupo de artesanato e artes visuais. A intenção é uma apresentação mensal 

na biblioteca CAR, dos saberes artísticos da comunidade de refugiados. Nasce e fica em aberto a 

possibilidade de abrir a apresentação à comunidade local.  

As dinâmicas de grupo começam a ser realizadas com menor frequência, devido a alguns 

constrangimentos nomeadamente a nível de espaço. Nesta fase o grande constrangimento foi a 

impossibilidade do grupo de música e dança poder usar o auditório, tal como tinha sido 

programado, devido a condicionamentos de barulho e a restrições de horários da sala de formação. 

Estes fatores levaram praticamente à extinção das atividades desse grupo.  
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É só nesta fase que nasce o nome do grupo. Depois de grande divergência e dificuldade em 

encontrar um nome que refletisse a identidade conjunta, surge o CPR Mistura.  

 

Reconhecimento da sua identidade e empoderamento no CAR 

O Grupo cresce, mesmo com a saída de membros (membros que fogem e desaparecem do 

CAR - mais frequentemente do que o que seria de se desejar). Começam-se a organizar os membros 

pela sua área de interesse, ou seja, pelos subgrupos, e realizam-se reuniões dentro grupo CPR 

Mistura. Ao grupo de audiovisual associa-se a elaboração de um roteiro turístico semanal, dando 

sugestões de locais que os residentes poderiam visitar. O grupo CPR Mistura vai ao Santo António, 

com autorização especial da direção para entrada na instituição num horário noturno mais alargado. 

Este é o primeiro momento em que a direção do CAR reconhece a identidade do grupo. Nasce uma 

página do facebook interna e para a proteção de identidades optou-se por associar esta página a um 

administrador. Sem que fosse esperado, esta atividade do grupo de audiovisual levou ao 

reconhecimento e empoderamento do grupo junto da comunidade de refugiados. O facebook mostra 

uma identidade CPR Mistura e as sucessivas amizades da comunidade de refugiados, leva à sua 

divulgação total, até para fora de um círculo mais restrito de amizades, ex-residentes ou residentes 

mais jovens do CACR (Casa de Acolhimento à Criança Refugiada). Desta forma, a performance de 

apresentação e oficialização do grupo perde o sentido porque a comunidade já os conhecia, por ter 

realizado atividades com eles. Curiosamente a comunidade de refugiados que participa nas 

atividades começa a dirigir-se aos membros mais conhecidos, às figuras de liderança, para pedir 

indicações sobre como se deslocarem para fora de lisboa, ou informações relativas a transportes, ou 

anúncios de emprego. Uma das primeiras ideias do grupo tinha sido dinamizar as atividades do Dia 

Mundial do Refugiado. Habitualmente realiza-se sempre da mesma forma: um torneio de futebol 

onde os residentes participam e um espetáculo a que os residentes são convidados a assistir, no final 

do dia. Sendo o seu dia, os residentes sugeriram que pudessem também eles criar parte deste dia. A 

proposta não foi aceite. No entanto, três dias antes do evento, foi solicitado a intervenção do grupo, 

devido a contingências de última hora na programação. Assim, dentro das possibilidades, 

organizou-se no período da manhã, o estipulado e habitual torneio de futebol e ainda torneios de 

jogos de mesa e animação musical por um DJ. 
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Implementação de nova proposta de estar e ser refugiado no CAR 

 Nesta última fase do projeto surgiu um constrangimento que condiciona todo o desenrolar 

habitual das atividades, o Ramadão. Como eu não conhecia concretamente este período não o previ 

no planeamento. Este período impossibilitou o prosseguimento das atividades socioculturais, assim 

como das dinâmicas de grupo, havendo só um cristão entre os membros do grupo e quase a 

totalidade dos membros no CAR sendo Muçulmanos. A comunidade do CAR mudou os seus 

hábitos - dormia sobretudo durante o dia, para tolerar a impossibilidade de comer ou beber, e 

frequentava o centro durante a noite. Desta forma, o grupo redimensiona toda a estrutura do seu 

trabalho. Estando agora no último mês do meu estágio, surge a necessidade de consolidar a filosofia 

de interculturalidade associada ao grupo, definir a missão, “o estatuto” ou pressupostos do grupo e a 

necessidade de se assumir novos lideres para a conceção e gestão da estrutura do projeto para que se 

possa fazer a passagem do testemunho e o grupo tenha continuidade. Cria-se a ideia de uma reunião 

para receber os novos membros, o grupo já estava sensibilizado para fazer o acolhimento de novas 

pessoas que chegassem ao centro. Haveria sempre algum membro do grupo, que o recebia e o 

ajudava na movimentação, rotina do espaço. Fica também definida, a receção ao caloiro, uma nova 

atividade mensal, assim chamada, sem nenhuma conotação de praxe ou qualquer sentido pejorativo, 

apenas para acolhimento e facilitação do sentimento de pertença a um grupo. Neste período surge 

também o apoio psicossocial aos membros do grupo, acompanhamento e orientação pessoal. A 

propósito do Ramadão fez-se uma visita à mesquita central de Lisboa. Para mim, foi uma 

experiência única, como membro não muçulmano, e sendo mulher, implicou um ritual de 

preparação e depois uma aprendizagem do ato de orar. Os novos líderes que assumiram a 

organização e gestão do grupo acordaram com a responsável do GIP e com a professora do PLE 

(Plano de Língua Portuguesa) o tipo de apoio que poderiam dar ao grupo e em que moldes.  
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4.5 – Avaliação 

4.5.1- Avaliação da Conceção do Projeto 

 

A ideia de se criar um grupo que pudesse ser representativo de uma postura dinâmica, que 

procurasse transformar a inércia e os aspetos negativos apontados, foi eficaz. Os valores trazidos da 

educação intercultural foram não só conscientizados como também postos em prática. O modelo de 

participação foi justamente o que o grupo conseguiu no CAR. O trabalho por projeto permitiu virar 

a intervenção para a ação, o que se revela de grande valor pois foi justamente a falta de ação que foi 

diagnosticada. Este era justamente o tipo de trabalho na área da educação que não existia na 

instituição. A ideia do grupo aberto e voluntário não teve como resultado a falta de participação e 

compromisso mas, antes pelo contrário, permitiu crescimento e expansão.  

O Ramadão no mês de Julho e a impossibilidade de se desenvolverem algumas atividades 

previstas foi um constrangimento que influiu no processo criativo. O trabalho foi novamente 

redimensionado e a ênfase deixou de ser nas atividades e passou a ser na definição dos estatutos, 

nos objetivos, na junção de novos membros ao grupo, na solidariedade e, sobretudo, na cooperação 

(cada residente pensou o que pode fazer para ajudar um amigo na procura de trabalho ou num 

conflito que tivesse com outro membro). Isto foi determinante para se perceber que este grupo teria 

sempre que se reestruturar mais do que qualquer outro grupo populacional. As constantes entradas e 

saídas dos seus elementos leva a que o grupo se reestruture. À primeira vista parecia que não era 

possível ser criado um grupo nestas circunstâncias, a criação do grupo foi, inclusivamente, bastante 

contestada devido à sua alegada impossibilidade de concretização, mais do que à pertinência da sua 

criação. Eu própria sentia uma certa angústia com o facto de num dia contar com um elemento e no 

outro dia já não. No entanto percebi que a incerteza é um fato no contexto de uma sociedade 

contemporânea e que a formação de um grupo depende da vontade de um só indivíduo. Para haver 

um grupo bastam dois e os grupos são processos dinâmicos abertos - um dia existem vinte no outro 

poderão existir só cinco e no dia seguinte pode-se chegar novamente aos vinte. Desta forma o grupo 

CPR Mistura poderá continuar. Para isso basta que acreditem na sua importância e na importância 

dos valores que preconiza junto da comunidade de refugiados ou junto de instituições como o CPR. 

Mesmo que acabe poderá renascer quando alguém abraçar esta ideia. Ele já foi criado e isso prova 
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que é possível, apesar de todos os constrangimentos que sofreu e poderá vir a sofrer no seu processo 

evolutivo, existir, crescer e fazer pessoas felizes. 

 

4.5.2- Avaliação da Operacionalização e Gestão 

 

O processo de intervenção também foi delineado para ser circular, construído para procurar 

ideias, formas de se fazer, para direcionar e redirecionar, e nos meus anos de trabalho nunca tinha 

tido o desafio de ter de redimensionar um projeto tão rapidamente.  

O projeto começou com conversas informais e dinâmicas que levaram à construção de um 

grupo de música e dança. Através da criação artística iriam ser desenvolvidos os valores do 

humanismo e da interculturalidade, assim como os novos grupos com as novas atividades e novas 

possibilidades. As atividades socioculturais vieram reforçar novamente a importância das mesmas 

naquela instituição. No seguimento disto surgiu também um projeto para a criação de um grupo de 

basquete feminino. Desta forma penso que se demonstrou a importância do envolvimento e da 

participação da comunidade em atividades no CAR. Estas atividades permitiram trabalhar não só a 

inércia ou a falta de espírito de iniciativa mas sobretudo a autoestima pessoal e de grupo. Os 

elementos do grupo descobriram um sentimento de pertença coletivo não apenas, como acontecia 

antes, dentro do seu próprio grupo étnico mas como elemento do CPR. Existiu até uma certa 

desmistificação do que podia ser a conotação de refugiado e penso que foi o ponto de ligação e de 

descoberta da identidade base do grupo. Penso que, no entanto, o mais importante foi o relembrar 

permanente que todos somos seres humanos e cidadãos e desta forma a ideia de cooperação 

estendeu-se para além do grupo, aos participantes das atividades. A postura e o espírito nos jogos de 

futebol foi começando a ser transformado. No último jogo já se via os responsáveis pelo grupo 

desportivo a abdicarem de jogar para entrarem os seus colegas. Começaram a criar um espirito 

coletivo, para o bem estar e fruição de todos, e não só pelo aspeto recreativo. 

As dinâmicas de grupo foram importantes para a aproximação e para o conhecimento mútuo 

mais aprofundado e também para detetar preconceitos e diferenciações. Inicialmente não detetei 

pensamentos racistas e discriminatórios dentro da própria comunidade africana ou falta de 

confiança entre orientais e africanos por exemplo. No desenrolar do trabalho apareceram estas 

ideias negativas, pequenos confrontos, que foram a “matéria-prima” para suscitar e provocar 
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discussão e confronto de ideias Mas nitidamente os aspetos negativos apareciam com mais 

frequência do que estava à espera. Foi também uma aprendizagem para mim. 

A mediação espontânea que me propus fazer entre a comunidade de refugiados e as técnicas do 

CAR, Com a equipa técnica da instituição essa mediação foi acontecendo de forma gradual. 

Primeiramente fui aceite e legitimada, não só para ser porta-voz do grupo mas também como 

instrumento de comunicação entre elas e a comunidade. E passada a barreira da desconfiança e do 

receio que pudesse tomar partido de um dos lados, houve uma abertura e uma perceção clara da 

importância deste trabalho, também para o sucesso de outros departamentos, nomeadamente o GIP 

e o departamento social. Acabou por se estabelecer confiança e admiração sobre o que tinha 

conseguido junto de toda a comunidade, esse papel de liderança e de inspiração que naturalmente 

está implícito no papel do educador. Acabou por existir reconhecimento da importância do meu 

trabalho, acabando por ser as técnicas a solicitar que interviesse junto da comunidade de residentes 

acerca de determinadas questões. 

 Inicialmente não foi pensado um acompanhamento pessoal mas acabou por acontecer. 

Acabei por despender de horas para ouvir cada um deles. Aconteceu que houve uma certa 

transferência desse papel para mim por decisão deles e de forma espontânea. Isto foi uma 

oportunidade para me desafiar no sentido de os conseguir encorajar e de procurar respostas em 

conjunto com eles, de pôr em prática o diálogo que tentei sempre nutrir, respeito por eles e pelos 

problemas que lhe causavam sofrimento. Dei sempre o meu máximo para que terminassem o 

diálogo comigo estivessem a acreditar que era possível encontrar uma solução mesmo que ainda 

não a tivessem. Muitos em corpo e um em propósito foi a base da cooperação na procura do bem-

estar de todos. Desta forma telefonava, em conjunto com eles, quando precisavam de procurar 

trabalho, ia com eles a locais que não conheciam ou nos quais se sentiam desconfortáveis, rezei em 

conjunto com eles na mesquita durante o ramadão e cheguei mesmo a ligar num fim-de-semana 

para um dos elementos do grupo a quando da morte do irmão. Foi decidido, no grupo, que iriamos 

apoiar ao máximo esta pessoa para não se sentir sozinha. O espírito do grupo estava lá. Foi uma 

excelente oportunidade que o grupo me deu. 
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4.5.3- Avaliação da Realização 

 

Penso que não será pelos resultados quantitativos, mostrando o número de refugiados que 

participaram em cada atividade que se poderá fazer esta avaliação mas, no entanto, penso poder 

afirmar que a minha forma de estar criou empatia e tocou o coração daquelas pessoas. Assim, 

apresento de seguida um conjunto de dados informativos acerca do CPR Mistura, deixados por carta 

e rolo de papel de cenário de forma espontânea pelos elementos do grupo e restante comunidade de 

refugiados do CAR:“ (…) o que fizeste por mim em particular dando esperança quando estava sem 

esperança, deu-me coragem quando estava desencorajado com a minha própria vida e também me 

fez sentir como um ser humano igual aos outros quando me estava a sentir sozinho e afastado das 

pessoas, a tua presença trouxe-me paz, alegria, esperança e felicidade para a minha vida (…)” 

“A tua presença representa muito para mim e para todos do CPR Mistura, és uma pessoa honesta e 

com vivacidade” 

“Gostamos do teu projeto e do trabalho que fizeste connosco, podias ficar mais tempo e partilhar o 

teu conhecimento connosco, és o tipo de pessoa que precisamos na sociedade” 

“Aliviaste-nos da pressão e animaste-nos com os planos e as atividades” 

“Obrigada por teres mudado a minha vida e a dos refugiados e dos requerentes de asilo no CAR” 

“Aprendemos contigo como estar com os outros” 

“Fizeste o teu melhor para juntar pessoas que não gostavam de estar umas com as outras”    

“As palavras que disseste fizeram muita diferença para as pessoas no CPR” 

 

Pretendo fazer uma avaliação geral mostrando as pequenas grandes mudanças no empenho 

dos elementos daquele grupo e tenho necessariamente que destacar que são pessoas maravilhosas e 

cheias de vontade e potencial. O projeto foi definido para criar um grupo que dinamizasse as 

atividades, atendendo ao diagnóstico da inexistência de atividades no centro, e assim foi, não só se 

criou um grupo e se desenvolveram atividades, como foi possível que esse grupo criasse um 

projeto. Para mim o mais relevante era o grupo ter voz, e aos poucos isso foi acontecendo. No final, 

quando deleguei funções, dois deles passaram a decidir diretamente com as técnicas sobre as 
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atividades e passaram a existir mensalmente reuniões conjuntas sobre o que queriam desenvolver no 

CAR no mês seguinte. Outro objetivo do nosso trabalho conjunto foi desenvolver relações de 

afetividade, de proximidade e de cooperação. Partilho a mudança de atitude relativamente á 

cooperação entre os elementos do grupo, contando o seguinte episódio: Eram necessários materiais 

para a exposição de um dos elementos do grupo e não me atrevi a solicitar essa verba ao CPR 

porque sabia a contenção de custos. Por isso, levei uma caixa onde coloquei um euro e esperei que 

todos contribuíssem. Para meu espanto ninguém o fez. O membro que ia criar a exposição disse que 

não fazia nada, que o CPR tinha que dar dinheiro e os outros concordaram. Deixei lá estar a minha 

caixinha com um euro mas ninguém lhe tocou. Os meses passaram e a incógnita continuava: “Será 

que vão contribuir e poderemos fazer a exposição?” A única coisa que podia fazer era acreditar e 

continuar a pensar e incentivar para que isso acontecesse. Já perto do final do estágio os materiais 

apareceram e o artesão que ia fazer a exposição tinha contribuído. Entregaram-me a caixinha com 

um euro para eu guardar. Esta história não só passou para o grupo CPR Mistura como para o grupo 

de sudaneses e certamente para os restantes elementos. Esta pequena grande transformação mostrou 

não só o espírito de cooperação que se começou a desenvolver como também a mudança de atitude 

na procura de soluções conjuntas em vez de responsabilizar o CPR pela falta de dinheiro. Termino 

esta avaliação analisando o último objetivo proposto pelo projeto: construir um projeto que 

chamasse a atenção para se apostar na comunidade de refugiados/exilados e na educação como 

veículo de empoderamento e inclusão social. Desta forma conto mais uma história. Pouco tempo 

depois de chegar ao CPR perguntei à técnica responsável pelo meu ingresso se estaria interessada 

em que, em vez de um estágio, eu trabalhasse com eles com um contrato de um ano ou de seis 

meses, através de um programa de empregabilidade pois assim a disponibilidade e o trabalho 

desenvolvidos poderiam ser amplificados. Foi-me dito que não. Após ver o que poderia fazer e ver 

várias propostas disse-me que a empregar alguém seria uma assistente social para ajudar a técnica 

de serviço social. Para mim colaborar naquela instituição era um desejo grande mas não insisti 

porque percebi que não havia recetividade. No último dia do estágio dei boleia à técnica do serviço 

social de quem a responsável tinha falado e que, ironicamente, no desenrolar da conversa me disse 

que considerava importante ter uma pessoa com ela a desenvolver o trabalho que desenvolvi, 

confessando não ter tempo para desenvolver este tipo de trabalho já que tem de resolver os 

problemas básicos. 
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4.5.4- Avaliação dos Impactes 

Antes do meu estágio não era dada importância ao diálogo. O que era considerado 

importante era apenas assegurar na instituição o acesso à alimentação, ao banco de roupa, à língua 

portuguesa e à formação profissional. Penso que no desenrolar do estágio, foi percetível a 

importância do diálogo. Com a minha intervenção ficou claro que é através deste instrumento – o 

diálogo - que se consegue captar a atenção das pessoas e fazer a mobilização de um grupo de forma 

voluntária. Só com o diálogo para a alteridade, cooperação e respeito na diferença, se poderá 

trabalhar a autoestima, o auto conceito e a motivação, tão importantes na situação em que esta 

comunidade se encontra. Não é suficiente dar vestuário e alimentação. Sem diálogo a comunidade 

de refugiados continuará a desaparecer do CAR e a estar desesperançada da sua inclusão no 

contexto português.  

Antes da intervenção do grupo CPR Mistura, o departamento de educação do CAR cingia a sua 

atividade à sensibilização da comunidade para a temática dos refugiados, e ainda o faz! Mas o 

projeto veio mostrar que, em primeiro lugar, é para, e com, os residentes que vivem dentro da 

própria instituição que se deve criar projetos. Quando cheguei ao local de estágio foi-me dito que, 

dentro dos departamentos que existiam, não sabiam como uma pessoa com a minha formação 

poderia contribuir com um projeto! Quando saí, deixei com a direção, sugestões de como uma 

pessoa com a minha formação poderia contribuir nomeadamente: reestruturação da formação do 

GIP, passando pela elaboração de novos conteúdos formativos; elaboração do projeto educativo 

nomeadamente para receber as escolas que visitam o CAR e não apenas uma visita expositiva, 

como acontece. Ou ainda na área da intervenção socioeducativa, à semelhança do projeto CPR 

Mistura, projetos de animação sociocultural, em diferentes áreas de interesse no CAR, ou ainda 

projetos de mediação, criando inclusivamente um grupo de mediação representativo das diferentes 

etnias, a quem seria dada formação e fosse esse grupo, a criar e dinamizar projetos para a prevenção 

e mediação do conflito 

A minha chegada à instituição não foi neutra, sem dúvida. Como uma técnica comentou,- 

“Os técnicos todos reunidos por causa de um projeto de uma estagiária”. A ideia do meu projeto 

sofreu resistência, não foi credível a sua viabilidade de imediato, não contou com a cumplicidade de 

grande parte da equipa, justamente porque não previam resultados. Penso que isto é sinónimo de 

intervenção, de criação de um determinado impacto na instituição. A intervenção pressupõe 
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mudança na forma comum de realização das ações, a essa mudança é sempre associada resistência. 

Desta forma posso dizer que houve impacto, pois quando mostrei que há outro caminho de 

intervenção houve resistência por parte dos recursos que compõem a estrutura da instituição. Ficou 

uma ideia de produto, denominado CPR Mistura, com moldes definidos. Um produto que tem 

definido a conceção, a missão, a filosofia, a organização, a gestão de trabalho e as possibilidades de 

disseminação a outros contextos de refugiados. Se o CAR agarrará a ideia e lhe dará continuidade, 

passa para além do meu alcance, mas lembro que grandes instituições do terceiro setor, que 

trabalham em educação, e na área da interculturalidade inclusive, começaram com iniciativas micro 

e se foram empoderando, através de um jornal, ou de pequenos workshops locais. O próprio CPR 

começou por ser uma pequena associação que fazia ações de sensibilização. 

  Concluo esta minha avaliação, referindo um fator que talvez seja indicador do impacto final 

ou do desejo final de inclusão social desta comunidade. Os três refugiados sudaneses e um liberiano 

com os quais trabalhei diretamente, foram os únicos do grupo de refugiados sudaneses que ficaram 

no nosso país, os outros recusaram-se a ficar. Estes três foram colocados juntos na mesma cidade, 

penso que não terá sido por acaso. A técnica de serviço social e a responsável pelo meu estágio 

tinham a mesma visão que eu, a importância de continuarem juntos. Dois deles foram os pilares do 

grupo e o terceiro foi o artesão, que realizou a exposição. Estão bem, apesar de algumas 

dificuldades económicas, gostam da cidade mas, sobretudo, não estão arrependidos de ter ficado. 
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Considerações Finais 

 

Penso que este trabalho contribui para o reconhecimento da educação Intercultural e para validar a 

premissa da urgência do desenvolvimento deste modelo educativo nomeadamente em instituições 

com um cariz multicultural. A educação Soka permitiu-me não só aprofundar o meu próprio valor 

pessoal como também aprofundar a missão enquanto educadora reconhecendo o potencial criativo 

da comunidade de refugiados. Penso que foram apontados vários caminhos bem como uma linha de 

trabalho que contribuiu para o empoderamento desta comunidade assim como também um estudo 

que poderá ter contribuído para o aprofundamento do conhecimento sobre a temática dos 

refugiados, ainda pouco estudada no meio académico em Portugal, embora os problemas das 

populações refugiadas sejam mediatizados através dos meios de informação e comunicação, os seus 

verdadeiros contextos e realidades são ainda desconhecidos da grande maioria dos cidadãos.  

Estas pessoas chegam desprovidas de bem essenciais, nomeadamente dos mais básicos, mas 

o que aqui foi mostrado é que chegam também desprovidas de esperança num futuro, de liberdade 

e, podemos dizê-lo, de amor. Chegam à procura de direitos que acreditam que têm. Os direitos que 

segundo a norma europeia lhe são legitimados, nomeadamente o direito ao refúgio. São no entanto 

confrontados com a falta de comprometimento com as normas estabelecidas, traduzindo-se numa 

política de acolhimento que preconiza e tenderá a preconizar, uma falta de assistência digna. No 

caso português, muito semelhante ao restante contexto europeu, desde a chegada ao aeroporto, 

refletindo a ilegalidade no tempo de espera para entrar no território até à “máquina” burocrática da 

atribuição de vistos, passam por um conjunto de privações, nomeadamente na dificuldade na 

atribuição de verbas para a alimentação e alojamento pelas entidades sociais. O contexto de crise 

atual agrava a situação, mas também desculpabiliza a falta de vontade política para a mudança desta 

situação. Desta forma, os direitos humanos sobre os quais se sustentam as políticas de refúgio 

servem de capa para a uma supremacia de certos valores ocidentais para na realidade se imporem 

verdadeiros interesses económicos e para políticas de controlo de fronteiras. Direitos e normas 
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defendidos como absolutos e invioláveis, mas que não o são, nomeadamente nas políticas de 

acolhimento, assim como não o serão certamente em outros contextos.   

Assim poder-se-á perguntar como chegar a um consenso normativo que tenha legitimidade 

cultural e ao mesmo tempo aplicabilidade universal, partindo da injustiça social que estes direitos 

criam, da premissa etnocêntrica que o homem é a medida de todas as coisas, um ser pré-social, 

acima de todas as concepções filosóficas e religiosas sobre valor da dignidade da vida humana, e 

não se fazendo respeitar esses mesmos valores defendidos como universais. Parece-me claro que 

estes valores deixaram de ser considerados importantes e passaram a ser desvalorizados em função 

de um conformismo, de um comodismo e sobretudo em função da importância dada aos valores 

económicos e à economia. Parece que o ser humano deixou de perceber qual a sua missão no 

mundo e de que forma pode contribuir para uma sociedade criadora de valor. Não adiantará erguer 

muros, distâncias. A insistência no não diálogo só fragiliza e compromete a vontade de paz global, 

do mesmo modo que não se deverá persistir numa educação portadora de desigualdades. Adiantará 

sim ver o ser humano que existe na diversidade cultural, na sua diferença claro, mas também no que 

é comum entre todos, e através de um diálogo horizontal promover, potenciar, vidas dignas e 

portadoras de significância. Parece-me que sem esta percepção e sem um diálogo baseado no 

respeito entre as diferentes concepções da vida e das culturas não poderemos acalçar a normas que 

todos legitimamos e assumimos como de pertença universal comum. De fato as diretrizes do 

diálogo intercultural no contexto europeu são claras quanto à interculturalidade, ela deverá ser o 

pilar construtor de uma sociedade aberta e de uma cultura de tolerância, afirmando que a 

diversidade cultural é património europeu. No entanto, as medidas sugeridas aos diferentes estados 

membros parecem-nos estarem longe de ser uma prioridade nos contextos governamentais desses 

respetivos países, e  desse modo não se reflete nas respectivas instituições. O CPR reflete esta 

situação, não  priorizando nem desenvolvendo as medidas sugeridas pelo Conselho Europeu. Não  

houve nenhuma iniciativa da organização que apoiasse o debate público sobre a interculturalidade 

como não existiam projetos que fomentassem a interculturalidade, mesmo sendo um espaço 

intercultural por excelência, nem existia uma dinâmica de dinamização de atividades socioculturais 

que fomentassem a interação cultural, como sugerido também  pelas diretrizes deste órgão.  

Poderemos perceber que as instituições ainda tem a tónica de atuação num modelo social 

assistencialista. Com o presente trabalho poderemos perceber que não é só a falta de tempo e de 

recursos humanos as razões pelas quais não se criavam projetos na área da interculturalidade, mas é 
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sobretudo uma cultura integracionista e não inclusiva, onde interculturalidade é confundida com 

multiculturalidade e como tal em dias festivos e muito pontualmente assume-se a importância de 

apresentar as diferentes culturas existentes naquele espaço, de acordo com uma visão meramente 

multiculturalista. E não é assumida uma política de interação, de coligação, e de criação cultural 

conjunta. 

Parti para este estágio com o objetivo de conhecer os projetos de educação que o CPR desenvolvia 

na expectativa de enquadrar algum deles e concretizar a ideia de educar na diferença e de como 

educar para a interculturalidade. Percebi no entanto que a visão que tinham de projetos em educação 

parecia limitar-se à da sensibilização da problemática dos refugiados através de meios de 

comunicação, na promoção de campanhas de divulgação junto das populações. Na realidade esta 

situação parece estar mais perto de uma educação para o desenvolvimento do que propriamente de 

uma educação intercultural. O departamento de comunicação e educação estão ligados parecendo 

refletir esta forma de entender. 

Numa instituição que tem por missão a interculturalidade, a prioridade educacional deverá ter em 

conta a função da interdependência humana, na capacidade construtiva com o outro, na procura de 

promover os laços culturais e sobretudo na mudança de um pensamento fragmentado para um outro 

pensamento, o dialético. Num centro de acolhimento que alberga culturas tão diversificadas e 

representativas de um universo populacional alargado podem surgir questões ligadas a problemas 

como o etnocentrismo, o egoísmo, a tendência para rejeitar o outro em vez de o acolher, podendo 

gerar e existir algumas conflitualidades. Esta realidade torna necessário um projeto educativo que 

englobe a educação para a coexistência e principalmente para uma coexistência que crie sentido e 

transformação, e possa acrescentar valor, ou seja, uma coexistência criativa.  

Quando cheguei ao CAR levava a seguinte pergunta de partida: que ideias e projetos 

desenvolveriam num contexto diretamente ligado à problemática da interculturalidade? Depois 

desde estágio tenho a necessidade de colocar outra questão: como poderia não existir um projeto de 

educação intercultural numa instituição como esta?  

Concluo dizendo que as pontes entre a educação intercultural e a educação Soka foram 

determinantes para a condução deste estágio, para a sua orientação e para a forma como este estágio 

foi experienciado. O objetivo de implementar uma educação verdadeiramente intercultural e 

humanista foi efetivamente bastante recompensador a todos os níveis, nomeadamente o pessoal, já 
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que os residentes do centro chegaram a comparar-me com um interruptor, no sentido de que 

“quando chegava ao CPR dava luz”, e isto é, sem dúvida, extremamente gratificante, e este foi 

mesmo o propósito, dar alegria e contribuir para a mudança. Quando me lembro da população de 

refugiados do CAR lembro-me sempre com alegria e com um sorriso, se lhe quisesse dar um título 

seria esse mesmo, Alegria. Pude experienciar todos os valores apreendidos neste Mestrado e todos 

os valores da educação que formam a minha identidade pessoal. Aliás, fundem-se os dois, não há 

separabilidade, e não são só uma compilação de ideais e de fundamentos, mas ensinamentos que 

traduzem possibilidades reais de dar e trazer felicidade.  
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ANEXOS 

ANEXO I- NOTAS DE CAMPO 

 

 

 

Nesta sexta-feira, como todas as sextas-feiras, estava presente na instituição e uma das 

utentes veio ter comigo. Eu estava à espera dela para ir à mesquita como já havíamos decidido e 

combinado na sexta anterior que seria na sexta seguinte, seria naquele dia. No entanto surgiu um 

constrangimento de última hora, tinham-lhe aparecido umas pequenas borbulhas na pele do calor. 

Estávamos no verão, ela usava burka e devido ao clima, que por vezes é húmido comparativamente 

ao que ela estava habituada, teve este problema e necessitava de ir ao médico naquele dia, por isso 

não podia ir comigo mas disse-me que a filha, uma menina na fase da pré adolescência, iria comigo, 

saberia acompanhar-me e ensinar-me todo o ritual, ela até já me havia explicado. 

Depois de estar vestida, completamente coberta com panos, desde a cabeça a todo o corpo, sentia-

me um dos refugiados do grupo, entretanto um outro membro chegou à cozinha, vinha ter comigo, 

chateado porque tinha discutido com outra pessoa, por motivo de empréstimo de dinheiro. Depois 

de conversarmos um pouco, porque já tínhamos o grupo aguardar na entrada do CAR, fomos para a 

mesquita. Na mesquita fiz o ritual de me lavar, de me purificar, pés, mãos, cara, testa inclusive, com 

a menina, enquanto aguardava na sala de entrada, que antecedia uma outra sala maior onde haveria 

a missa apontei:  

Sinto-me feia, como se estivesse a fazer alguma figura. Está ali uma senhora 

portuguesa, branca, será que vai entrar? Pensei que se calhar iria haver mais 

senhoras, mas depois de ver a sala cheia, não me pareceu que entrasse. Não sei se 

reze, não acho justo estarmos à parte, numa sala em cima, eles em baixo, não 

consigo ver o fim da sala, tinha a sensação que queria ver o fim, pareciam todas 

guineenses. É necessário a mudança de paradigma, do que é belo, fiquei mesmo 

surpresa, uma senhora a olhar para mim como se estivesse linda, como com um 

12 de Julho -12:00 

CAR 
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vestido de noiva, eles eram honestos, nem gozaram de me ver assim. Achavam 

mesmo que estava bem e que podia andar assim! Pensei na altura.. será que acham 

bonito andar assim, sim eu teria que mudar o conceito de sensualidade. No final da 

missas senti que havia uma sensação de paz, havia uma energia boa, sim. Já aceitei 

melhor não puder entrar na sala de convívio, reservada aos homens. Foi uma 

experiência diferente, a boa energia daquele espaço permitia-me voltar.  

 

 

 

Estava na sala de formação, era terça-feira à tarde e estava em conversa com dois refugiados 

do grupo, esperávamos que chegassem elementos do grupo desportivo,  estavámos projetando sobre 

o que viria a ser um segundo jogo de futebol, falavámos dos vários elementos que integrariam o 

jogo. Disseram-me que um determinado refugiado jogava muito bem, mas que deveria estar a 

trabalhar, já não vivia no centro e eu lembrei-me de outro que pertencia ao grupo e mencionei o seu 

nome, um deles virou-se e comentou para o outro que aquele que mencionei e não estava presente 

não tinha ido à aula de português, portanto não sabia. Isto aconteceu entre risos, que o refugiado de 

quem falávamos e o resto do grupo com a mesma nacionalidade disseram que iam deixar de ir à 

aula de português, que não tinham gostado da aula pelo que a professora tinha dito. Inquiri para 

perceber e explicaram-me que se tinha falado em vinho, a professora tinha passado imagens de 

vinho e falado sobre vinho. Inquiri novamente, em que contexto foi, disseram-me que foi durante a 

aula num processo de aprendizagem sobre a cultura portuguesa e depois fizeram uma composição 

escrita. Chegaram mais três refugiados e continuámos a conversa. De princípio partilhei o meu 

parecer de que era comum e que em Portugal é normal, que se fosse a professora provavelmente 

poderia ter feito o mesmo, mas eles interromperam – me e foram falando, resolvi no final tirar estes 

pareceres assim que acabei a reunião.  

 

Um deles comentou “mas eles não gostam”, outro referiu que os outros 

refugiados não entenderiam isso, outro referiu que a professora não pode 

falar na aula, e o outro reforçou a ideia, de que álcool não é bom (não fazia 

21 de Maio -16:30 
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bem) e que a professora poderia ter falado de outras coisas respondeu outro, 

outro membro respondeu ainda que a professora era portuguesa e não sabia. 

Outro membro referiu que por ele não havia problemas, já que as pessoas do 

seu país, faziam tudo, era proibido mas faziam tudo, outro referiu que o 

grupo de quem falávamos era muito reservado, nem podiam ver filmes.  

Resolvi que iria trabalhar este assunto na altura, não defini como, mais tarde defini que seria numa 

dinâmica de roleplaying. 

 

 

 

 

Estávamos de regresso da festa popular de Lisboa, da festa de Santo António, tinha levado o 

CPR Mistura a conhecer a festa popular portuguesa. Estavam evidentemente cansados depois de 

visitarem a cidade, assistirem ao desfile e de tirarem fotos com os marchantes da Avenida da 

Liberdade. Seria necessário regressar, uns tinham regressado mais cedo porque alegaram que era 

tarde e não tinham transporte, informou-se que existia a rede da madrugada, o autocarro noturno, no 

entanto quando o grupo decidiu que ia ao bairro alto porque uns já conheciam e quiseram levar os 

outros, sendo um sítio onde existia álcool e diversão noturna, dois deles, mais reservados, optaram 

por regressar mais cedo. Deslocámo-nos à zona da Mouraria, uma freguesia de Lisboa, muito 

multicultural, para apanhar a rede de transporte que iria para o Parque das Nações e daí eles 

seguiriam para a Bobadela, freguesia de Lisboa, onde está o CAR. A Mouraria é o local mais 

frequentado pelos residentes do CAR, conhecem-no muito bem, vão lá quase diariamente. Quando 

chegámos muitos deles quiseram permanecer ali e apenas um grupo de três apanhou o autocarro 

comigo. Quando chegámos ao Parque das Nações, visto que moro relativamente perto, quiseram 

acompanhar-me para não ir sozinha até casa. No entanto, na localidade onde resido, por norma é 

muito difícil de apanhar táxi e pensei em levá-los de carro até ao CAR, no entanto o depósito estava 

já na reserva e estava sem dinheiro para colocar gasolina. Aí confrontei-me com uma questão que 

não tomei nota na altura mas tomei dois dias depois quando me confrontei com a mesma questão 

referente a uma outra situação. A questão foi a seguinte:  

13 de Julho -02:00 

Perto do Parque das Nações 

 



EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E EDUCAÇÃO SOKA 

PONTES DE DIÁLOGO NA INTERVENÇÃO COM A COMUNIDADE DE REFUGIADOS 

CARMEN ESTEVES 

 

 

  

104 

Será que deveria ter dado boleia ao grupo? Por norma tenho uma regra de não dar 

boleias às crianças ou adultos com quem trabalho, no entanto é realmente difícil 

apanhar táxi na minha localidade. Fiquei entre a sensação que quebrei regras 

definidas logo no início do estágio e isso podia levar a que em outras situações fosse 

difícil dizer que não. Por outro lado pensava que foi bonito o gesto deles de me 

acompanharem para não ir sozinha para casa e valores como a solidariedade fazem 

parte do grupo. Estava sempre a falar valores como solidariedade em contexto 

formativo. Como estava sem gasolina e estava mesmo com receio do carro parar, 

não fui irresponsável correndo o risco de ficar sem gasolina. Estava com eles num 

contexto de visita e atividade, não num convívio social.  
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ANEXO II- CARTA DE UM ELEMENTO DO GRUPO CPR MISTURA 

 

 

 


