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Resumo 

A reflexão que fazemos acerca da diversidade cultural e a descentração dos 

valores da nossa cultura no sentido de olhar a sociedade noutras perspectivas, 

nomeadamente das minorias, são atitudes indispensáveis, para estruturar intervenções 

no sentido da realização de níveis crescentes de igualdade de oportunidades e combate à 

discriminação.  

Neste sentido, cada vez mais a prática de uma Educação promotora da 

interculturalidade é encarada como um caminho para responder de forma democrática 

aos desafios da sociedade actual. 

O presente relatório desenvolvido no âmbito do segundo ano do ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em Ciências da Educação, na área de especialização em 

Educação Intercultural, reflecte a experiência vivida no estágio desenvolvido durante 

oito meses no Projecto Poder (Es)Colher, enquadrado no Programa Escolhas de âmbito 

nacional. 

Este programa, dá a primazia ao combate à exclusão social, escolar e digital das 

crianças, jovens e famílias de contextos vulneráveis onde actua, apoiando-se em 

medidas de intervenção promotoras do desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais, que a curto, médio e longo prazo possam sustentar uma adequada inserção na 

sociedade das populações-alvo e contribui para a coesão social da sociedade portuguesa 

no seu todo. 

Neste relatório é ainda apresentado o projecto de estágio, intitulado, “Educação 

Intercultural- Eu e a Diferença”, dando conta das práticas que foram desenvolvidas no 

projecto local Poder (Es)Colher. 

O estágio desenvolveu-se em dois contextos distintos, um formal e não formal, 

com dois grupos, sendo um de jovens e outro de pré-adolescentes.  

O mesmo, visou proporcionar momentos de partilha e reflexão nos grupos e 

reforçar com isto, as capacidades de comunicação e a dinâmica grupal, trabalhando e 

explorando as imagens interiorizadas relativamente a pessoas de culturas, países, ou 

origem social diferente, e acima de tudo, encorajar as pessoas a actuarem na sociedade 

com base em valores de igualdade e de aceitação da diferença.    

 

Palavras-chave: Educação Intercultural, Diferença, Programa Escolhas, Cultura, 

Intervenção. 
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Abstract 

The reflection we do about cultural diversity and decentration values of our 

culture in the sense of looking at society in other perspectives, especially minorities, 

attitudes are essential for designing interventions towards the achievement of increasing 

levels of equality of opportunity and tackling discrimination. 

In this sense, increasingly practice a promoter of intercultural education is seen 

as a way to respond to the challenges of democratic society today. 

This report developed under the second year of the course leading to the degree 

of Master of Science in Education in the area of specialization in Intercultural 

Education, reflects on the experience developed during stage eight months in Poder  

(Es)Colher, framed Programa Escolhas nationwide. 

This program gives priority to the fight against social exclusion, school and 

digital children, youth and families in vulnerable contexts in which it operates, relying 

on intervention measures that promote the development of personal and social skills, 

which in the short, medium and long term can sustain a proper integration into society 

of target populations and contributes to the social cohesion of Portuguese society as a 

whole. 

This report is also presented the draft stage, titled, “Educação Intercultural- Eu e 

a Diferença" giving an account of the practices that have been developed on the project 

Poder (Es)Colher. 

The stage was developed in two distinct contexts, a formal and non-formal, with 

two groups, one for youth and another for pre-adolescents. 

The same, aimed to provide moments of sharing and reflection groups and 

strengthen with this, communication skills and group dynamics, working and exploring 

the internalized images to persons from cultures, countries, or different social origin, 

above all, encourage people to act in society based on values of equality and acceptance 

of difference. 

 

 

 

Key words: Intercultural Education, Difference, Programa Escolhas, Culture, 

Intervention. 
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Introdução   

"O discurso do outro, no momento em que o compreendemos, 

tem o poder de nos abrir a um outro sentido. (...) O discurso de 

outrem pode fazer-se valer perante mim, enquanto eu sou 

também, na minha fala, capaz de me deixar conduzir pelo 

movimento do diálogo em direcção a uma nova significação. É 

assim que um nós virtual pode edificar-se. Ele auto-determina-

se e declara-se na abertura do processo. Cada um está em 

diálogo consigo mesmo porque está em diálogo com o outro."  

(Jacques, 1979, p.351).    

 

Quando percepcionamos o caminho das aprendizagens reflectimos no empenho, 

na dedicação, e, no investimento que o aluno faz a nível pessoal e formativo.  

Neste propósito, o papel do aluno é hoje, tomado como prioridade no processo 

de ensino-aprendizagem, é indubitável que este adquira competências benéficas ao 

futuro exercício profissional e venha a incrementar as aprendizagens provenientes da 

formação académica. 

Este estágio pressupõe a colaboração de forma activa com os intervenientes de 

uma entidade bem como na sua consequente caracterização, na partilha de novas 

experiências e aquisição de novos conhecimentos e, não obstante, na concepção, 

desenvolvimento e aplicação de uma intervenção de modo a responder a necessidades 

previamente detectadas no mesmo contexto.   

Concomitantemente com essa finalidade e de forma a que o estágio se revele 

uma experiência potencialmente enriquecedora, detalhei objectivos no sentido do que 

pretendia desenvolver dentro da entidade acolhedora, que visaram o desenvolvimento 

de competências de intervenção educativa (de análise de situações e de diagnóstico, 

concepção, acompanhamento, dinamização e avaliação) bem como do sentido critico e 

da reflexividade (técnica, prática e crítica), na e sobre a acção e os contextos dessa 

acção; estabelecer o contacto directo com a realidade organizacional, desempenhando 

funções similares às que irei desenvolver, posteriormente, enquanto profissional; 

mobilizar os conhecimentos adquiridos e as competências desenvolvidas ao longo do 

curso; desenvolver atitudes favoráveis ao trabalho de colaboração em equipa. 

Efectivamente, quando pensamos nas opções de locais para realizar o estágio, 

não se identifica de todo uma tarefa fácil, devendo ser uma decisão ponderada, na 
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medida em que, o estágio curricular a que nos referimos terá a duração de 

aproximadamente um ano lectivo numa dada instituição, de forma a contribuir 

activamente para as actividades e práticas que integra.  

Assim, no que diz respeito à minha escolha e tendo em conta todas as entidades 

que me proporcionaram realizar o estágio, esta, incidiu como já anteriormente referido 

no Projecto Poder (Es)Colher, um dos projectos integrados no Programa Escolhas. 

Tal escolha vinha a dever-se ao facto de ser numa entidade que se encontra 

situada na minha zona de residência, Vila Franca de Xira e, sobretudo porque as áreas 

de intervenção correspondem aos meus interesses pessoais e de formação académica e 

profissional. 

Tendo surgido a possibilidade de integrar a equipa central do Programa 

Escolhas, por intermédio do seu director, uma vez que, a minha projecção de estágio se 

centrava em contextos e realidades desafiadoras pelas evidentes situações de 

adversidade e na hostilidade, de imediato surgiu a proposta de integrar a equipa técnica 

de um dos projectos locais. Com efeito, a preferência assentou no projecto Poder 

Es(Colher), pelo facto de ter já 8 anos de existência, ter sustentabilidade e revelar uma 

equipa coesa e inovadora, que, me garantia receptividade e aceitação por parte da 

equipa e um bom acompanhamento a nível de orientação de estágio realizado pela sua 

coordenadora. 

O Programa Escolhas, é um programa tutelado pela Presidência do Conselho de 

Ministros, e integrado no Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP, com ramificações a nível nacional, através da existência de projectos locais com a 

ambição, de  promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos 

socioeconómicos mais vulneráveis, particularmente dos descendentes de imigrantes e 

minorias étnicas, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão 

social.  

Por sua vez, o Projecto Poder (Es)Colher, é um dos projectos locais integrados 

no Programa Escolhas, que subsiste desde o ano de 2004, estando situado no Bairro de 

Povos, em Vila Franca de Xira. Tendo como objectivo, desenvolver estratégias de 

combate à exclusão social e escolar das crianças e jovens do Bairro de Povos, em 

estreita sinergia com as entidades locais, nomeadamente através da dinamização de 

actividades estruturantes e contentoras, potenciadoras do desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais que possam constituir-se como catalizadoras de uma 

inserção escolar, profissional e social de sucesso. 
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Num primeiro momento procedeu-se a análise orientadora, objectiva e dinâmica 

do projecto bem como das características que esta serve de comunidade. A partir dos 

resultados deste trabalho desenvolveu-se um projecto autónomo, convenientemente 

planificado e elaborado com vista a prestar o meu contributo de forma eficiente e 

criativa. Pretendeu-se com este projecto dar resposta a uma das lacunas identificadas, 

promovendo dinâmicas devidamente enquadradas e sustentadas no conhecimento e 

reconhecimento dos sujeitos participantes, numa lógica de promoção de Educação 

Intercultural.  

Deste modo, foram tomados em conta as bases teórico-conceptuais subjacente a 

esta perspectiva de análise e de acção, nomeadamente, os conceitos de representação, 

preconceito, estereótipo, xenofobia, bullying ou de discriminação. 

Este relatório intitula-se  “Dinâmicas Educativas para a Promoção da 

Interculturalidade com crianças e jovens num Projecto Local”, na medida em que, se dá 

conta das actividades realizadas com vista à promoção da coesão grupal, à troca de 

opiniões e posições, ao conhecimento e reconhecimento das diferenças tendo o 

objectivo de integrar a temática, mas sobretudo reflectir sobre as questões culturais, 

encarando a diversidade não como um obstáculo mas sim como um factor de 

enriquecimento de identidades e busca de complementaridades entre seres humanos. 

Relativamente à estrutura do relatório, este conta com a componente teórica, 

apresentada no capítulo I, sustentando as problemáticas abordadas ao longo deste 

trabalho, nomeadamente, a temática da Educação Intercultural bem como os conceitos 

que lhe estão implícitos; percepcionando “A educação na promoção da igualdade”; “O 

contributo da Educação Intercultural para a coesão social e “A diferença e a Igualdade 

como símbolo de identidade e enriquecimento cultural”. 

O capitulo II é dedicado à caracterização do contexto, onde faço destaque ao 

Programa Escolhas, e mais ainda ao Projecto Poder (Es)Colher, local onde foi realizado 

o estágio curricular, enquadrando o contexto social e institucional Ainda neste capítulo 

faço enfoque à intervenção realizada no contexto escolhido, explicitando com clareza e 

precisão as áreas de intervenção do projecto, referindo a minha participação e 

colaboração neste domínio. 

Já, no capítulo III dedicado ao Projecto de estágio, será apresentada a descrição 

do mesmo e detalhada a sua pertinência. Aqui estará disponível uma fundamentação 

teórica, mais específica e direccionada para a temática do projecto: Educação 

Intercultural: Eu e a Diferença, enquadrando devidamente as dinâmicas no Programa 
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de Promoção de Competências Pessoais e Sociais, já existente e aplicado pelo projecto 

bem como ao plano de actividades regulares do Grupo de Jovens. 

No mesmo capítulo está também a descrição e análise das dinâmicas realizadas 

no projecto aos dois públicos, destacando os métodos de recolha de dados, 

designadamente os questionários, conversas informais e notas de campo, sendo a base 

de avaliação das actividades por mim planificadas e realizadas. 

Finaliza-se este relatório com uma conclusão, na qual se ensaia um cruzamento 

entre os princípios teóricos estudados e as experiências efectivadas, assim como um 

balanço das actividades realizadas ao longo do estágio, designadamente ao nível da 

concepção e desenvolvimento do projecto autónomo bem como a consolidação das 

competências e aprendizagens adquiridas. 

Constituem ainda anexos a este relatório, os documentos devidamente 

enunciados: os questionários, notas de campo, diário de bordo, análise gráfica…etc. 
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CAPÍTULO I - ENQUADRAMENTO TEMÁTICO 

A Educação na Promoção da Igualdade 

A concretização de um bom trabalho sustentável e fiável exige a combinação de 

variados factores. 

Para tal, é imprescindível enquadrarmos as temáticas abordadas ao longo deste 

relatório, com o intento de clarificar e aprofundar o conhecimento nesse âmbito. 

 Numa altura em que Portugal e vários países europeus, são atingidos por uma 

grave crise económica e social, é necessario reavaliarmos a nossa forma de pensar e agir 

diante do Mundo com vista à necessidade crescente de capacitação de uma cidadania 

activa. 

 Neste sentido, é de inteiro interesse referir em que moldes essa crise é ilustrada. 

Para alguns pensadores, como Unguer (2001,p.19), esta crise é desafiadora de 

novas formas de conceber as relações humanas e mesmo o próprio ser humano. 

 

“A crise que hoje atravessamos não é somente de 

caráter, econômico, ou mesmo moral. Não se restringe a um 

país ou a uma determinada classe social. A crise que vivemos 

repõe certas questões que fundam e fundamentam o percurso 

de uma época. Por isso, encontramo-nos diante de um 

desafio: o de saber decidir e discernir, e de saber realizar uma 

superação criadora deste momento que nos permita alcançar 

um novo patamar de pensamento, uma outra maneira de 

experienciar o mundo e a nós mesmos. No caminho desta 

superação, temos de nos defrontar com uma questão 

essencial: O que significa para nós ser um ser humano?” 

(UNGER, 2001, p. 19) 

 

Perante esta contextualização urge requacionar o papel da  Educação para se 

conseguir uma sociedade mais justa, que favoreca a coesão social e potencie valores 

consideráveis aos indivíduos. 

Tendo em conta, as diferenças individuais entre todos os sujeitos, sejam elas de 

carácter cultural, económico, social, familiar ou apenas vivencial, para todos poderem 

ter uma verdadeira igualdade de oportunidades, no que à educação diz respeito, por 

exemplo, todos necessitariam de ser tratados de forma distinta, já que só assim é 



  Dinâmicas Educativas para a Promoção da Interculturalidade com Crianças e Jovens num 
Projecto Local 

 

17 
 

possível aplicar o princípio da capacitação e aprendizagem com base nas competências, 

interesses, dificuldades e potencialidades individuais.  

Contudo, na realidade, o sistema educativo não foi ainda capaz de descentralizar 

as atenções dos currículos e focalizar-se nos alunos, nos indivíduos únicos que são.  

A diferença é frequentemente apontada como um aspecto negativo, trabalhoso, 

impeditivo da aplicação de uma receita que deveria funcionar para todos, normalizada.  

Ora, assistindo-se a uma cada vez maior alteração da norma e dos padrões (o que 

era normal há dez anos atrás não é mais, e o que era estranho passou a ser familiar), o 

sistema educativo, e os seus agentes, têm vindo a ser confrontados com desafios 

constantes, conduzindo a que cada vez mais seja necessário “entranhar depois de 

estranhar”. 

Considerando as palavras do nosso Presidente da República, Aníbal Cavaco 

Silva (2007, p.7), a educação, é considerada o mais importante investimento que se 

pode fazer em relação ao futuro das novas gerações e a forma mais importante de 

valorizarmos o mais precioso activo que temos em nossas mãos.    

 Contudo, como refere Álvaro Vieira Pinto (1989, p.29), “a educação é o 

processo pelo qual a sociedade forma seus membros à sua imagem e em função de seus 

interesses”.        

Partindo-se desse pressuposto, poder-se-á deduzir que, não obstante a educação 

ser um processo constante na história de todas as sociedades, ela não se evidencia da 

mesma forma em todos os tempos e em todos os lugares, nem se encontra tão pouco 

simplesmente vinculada ao projecto de sociedade que se quer ver emergir através do 

processo educativo.          

 Na perspectiva de Saviani (1991, p.55), o estudo das raízes históricas da 

educação contemporânea nos mostra a estreita relação entre a mesma e a consciência 

que o homem tem de si mesmo, consciência esta que se modifica de época para época, 

de lugar para lugar, de acordo com um modelo ideal de homem e de sociedade.

 Portanto, a educação deve ser encarada como um processo social que se 

estabelece numa concepção determinada, que circunscreve os fins a serem atingidos 

pela acção educativa, conjuntamente com as ideias dominantes numa dada sociedade. 

 O fenómeno educativo não pode ser mais, versado de maneira fragmentada, ou 

como, uma abstracção válida para qualquer tempo e lugar, mas contrariamente, como 

uma prática social, situada historicamente, numa dada realidade, que engloba aspectos 

valorativos, culturais, políticos e económicos, que permeiam a vida total do ser humano 
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a que a educação diz respeito (Schafranski1, 2005, p.2).     

 O processo de educação é estabelecido transversalmente em vários domínios, 

nomeadamente no contexto familiar, sendo o mesmo um local privilegiado para o 

processo de educação com vista ao desenvolvimento de competências, quer através de 

processos de modelagem, quer do estabelecimento de modos de funcionamento e 

comunicação que determinam grandemente a construção de esquemas mentais de si, dos 

outros e dos padrões relacionais, no contexto familiar tal como no seio escolar.  

 É erróneo afirmar que um substitui o outro. Na verdade, e com vista a um 

resultado benéfico, seguramente que a junção destes meios propicia fortemente a 

aquisição de competências sociais substanciais ao individuo.    

 No entanto, nem sempre o contexto familiar é reflexo de boas práticas e de uma 

educação com base nos valores morais e éticos, sendo outro dos contextos favoráveis a 

que se valorize este processo, a escola.      

 Pertence a esta e aos seus envolvidos que na tarefa de educar para uma cidadania 

democrática e interdependente, estejam atentos às complexidades dos movimentos 

demográficos, às novas realidades sociais, à extrema importância na intensificação de 

relações e, acima de tudo tenham em conta as extremas situações flagrantes de 

desigualdade e injustiça sociais e a consciência, cada vez mais generalizada, do direito 

de igualdade de tratamento e à afirmação das suas diferenças.   

 Banks (1997) distingue cinco tipos de conhecimento, subdividindo-os em 

conhecimento pessoal e cultural, popular, académico dominante, académico 

transformativo e escolar/pedagógico. Como principais características de cada um deles 

destaco: 

 O conhecimento pessoal e cultural resulta do processo de socialização 

nos contextos familiar e cultural de origem dos alunos. É usado pelos alunos como filtro 

nos modos como olham e interpretam o conhecimento e experiências que encontram na 

escola e noutras instituições sociais da sociedade alargada (p.112). Em contextos 

social e, etnicamente diversos, os códigos culturais de origem de muitos alunos, entram 

muitas vezes, em conflito com os conhecimentos, as normas, valores escolares e com os 

modos como os professores os interpretam e, mediatizam com reflexos negativos nas 

interacções, daqueles alunos nos grupos escolares. Face a estas possibilidades, espera-se 

que os professores adquiram conhecimentos, desenvolvam atitudes e competências que 

lhes permitam usar o conhecimento pessoal e cultural dos alunos, como “ponte” para o 
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conhecimento escolar e, ao mesmo tempo, ajudá-los a ultrapassar as suas próprias 

fronteiras culturais e educar para uma cidadania, interdependente necessariamente 

intercultural; 

 

 o conhecimento popular é o conhecimento veiculado pelos mass media, 

que vai incorporando e transformando o conhecimento pessoal e cultural, no sentido de 

uma certa massificação e modos generalizados de ver e interpretar a realidade. São os 

casos de séries televisivas, filmes e publicidade que tendem a eternizar versões do 

conhecimento tradicional acerca das mulheres, de minorias étnicas ou outros grupos, 

publicidade que nivela, uniformiza e massifica o consumo e preferências. 

 

 o conhecimento académico dominante é o conhecimento da história e das 

ciências humanas e sociais construído com base em paradigmas científicos 

eurocêntricos, considerados universais. É o conhecimento aceite e institucionalizado nas 

universidades e nas sociedades e organizações académicas, embora cada vez mais 

teóricos críticos em muitas universidades, como Foucault (1972), Giroux (1983) e Ball 

(1987), questionam paradigmas científicos dominantes gerando dinâmicas, 

reinterpretações, debates e, consequentemente mudanças paradigmáticas, novas teorias 

e interpretações incorporadas no conhecimento académico. 

 

 o conhecimento académico transformista coloca em questão o 

conhecimento académico dominante e alarga e revê os canônes, paradigmas, teorias, 

explicações e métodos de investigação estabelecidos. Enquanto o conhecimento 

académico dominante é assumido como neutro, objectivo e não influenciável pelos 

interesses e valores humanos, o conhecimento transformista assume que o 

conhecimento não é neutro mas influenciável pelos interesses humanos, que todo o 

conhecimento reflecte o poder e as relações na sociedade, e que uma importante 

finalidade da construção do conhecimento é ajudar a melhorar a sociedade (Banks, 

1997, p.117).                                            

Em grande medida, os principais avanços no reconhecimento e na afirmação, 

nos domínios políticos e social, da dignidade e igualdade de todos os seres humanos e 

das suas culturas têm sido contributos do conhecimento académico transformista. Se 

quisermos dar exemplo concreto disso, no domínio da história e da antropologia tem 
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havido avanços que evidenciam a influência, o protagonismo e o desenvolvimento das 

sociedades colonizadas nos períodos pré-coloniais que o conhecimento académico 

dominante subvalorizava.                       

Este conhecimento passa a enformar os discursos e, naturalmente, os modos 

como vemos os outros e as nossas atitudes em relação a eles. São exemplos disso, 

afirmar que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil porque, na verdade já era uma 

região habitada há séculos por outros povos. 

 

 o conhecimento escolar/pedagógico é o conhecimento apresentado nos 

recursos usados pela escola. Inclui também a mediação e interpretação desse 

conhecimento pelos professores. É um tipo de conhecimento resultante, 

fundamentalmente, da conjugação do conhecimento académico dominante com o 

conhecimento popular. Os conhecimentos veiculados pelos manuais, são, em geral, 

apresentados como estáticos, fornecem visões muito selectivas, simplistas, mono-

culturais, acrílicas da realidade, não desafiam a intervenção e intervenção da realidade 

social, contribuindo para a inclusão pacifica dos indivíduos nas estruturas sociais, 

económicas e de poder existentes. O conhecimento académico transformista só tem 

alguma influência no conhecimento escolar quando ele é, previamente aceite e 

incorporado no conhecimento académico dominante e quando os docentes têm eles 

próprios , perspectivas criticas da realidade social e reconhecem que podem educar os 

seus alunos para a participação e transformação. 

Necessariamente que ao percepcionarmos estes cinco tipos de conhecimento, 

depreendemos que os docentes deverão ter consciência da margem de manobra na 

gestão do currículo, a sua posição critica em relação à realidade social exterior à escola 

e a sua adesão a pedagogias críticas, sendo condições indispensáveis para a inclusão, no 

processo educativo de conhecimentos e perspectivas transformistas com vista à 

promoção de igualdade de oportunidades.      

 Isto é, a organização escolar e todos os intervenientes devem considerar em 

todos os domínios da sua acção, a natureza interétnica da sociedade para que está a 

educar as novas gerações. O investimento de um ou alguns educadores no sentido de 

práticas de uma educação intercultural, tende a ser reconhecido quando a escola não está 

organizada em função da diversidade que comporta. 
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O Contributo da Educação Intercultural na Coesão Social  

Crescemos na dicotomia do que é igual e diferente, do que é nosso e dos outros, 

do que é genuíno e dissimulado, e nesse contexto muitas controvérsias e definições são 

postuladas, dependendo das circunstâncias, da envolvência e dos indivíduos.   

 A análise e compreensão crítica das mudanças em contexto de globalização 

constituem condições indispensáveis para a estruturação de processos, em diversos 

domínios, promotores de igualdade de oportunidades.     

 Vivemos numa sociedade pautada por mudanças avassaladoras em vários 

âmbitos, contudo, nos últimos anos somos confrontados com a ligação crescente com 

outros países, culturas, línguas, etc, pela crescente intensidade dos fluxos migratórios, 

que no nosso país se reflectiu na entrada massiva de imigrantes nas últimas décadas. A 

partir do início da década de 90 do século passado, Portugal deixou progressivamente 

de ser um país de emigrantes para se tornar num local de acolhimento de trabalhadores 

imigrantes e suas famílias.  

Esta situação vem contudo a modificar-se nos últimos cinco anos com o 

aumento da emigração dos portugueses e o regresso dos imigrantes aos seus países, 

nomeadamente dos trabalhadores brasileiros. 

Todavia ainda podemos verificar o «arco-íris de culturas» (Stoer e Cortesão, 

1999, p.25) que caracteriza a nossa sociedade como iminentemente multicultural, 

também fruto da vinda de muitos cidadãos das antigas colónias portuguesas (hoje 

PALOP`S) aquando do processo que conduziu à independência nos anos 70 do século 

passado. 

Não é de todo um fenómeno exclusivo dos tempos que atravessamos, uma vez 

que, a migração tem o seu marco na história desde sempre, contudo torna-se por demais 

evidentes as idiossincrasias nacionais e multiplicidades culturais.   

Para Jackson (1991, p.2), “a migração implica o movimento de indivíduos e 

grupos entre duas sociedades: a que acabaram de deixar e aquela em que procuraram 

inserir-se”. 

Estes grupos quando se evidenciam em grupos com uma dimensão suficiente 

para se estabelecerem como comunidades diversificadas culturalmente e de carácter 

homogéneo em relação ao local de acolhimento, poderão vir a tornar-se estáticas e 

permanentes. 
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Assim sendo, e com o propósito de garantir a estabilidade e assegurar a não 

ocorrência de conflitos culturais, o respeito pela equidade de direitos em vários âmbitos 

deverá coexistir perante essas comunidades que se instituem no interior de um território 

do Estado. 

A imigração no nosso país é marcada por fases e culturas diferenciadas. 

Reportando-nos aos anos 90 do século XX, a maioria da imigração em Portugal era 

oriunda de países lusófonos, pelas razões de proximidade cultural e linguística, sendo 

reconhecida a continuada presença de pessoas vindas de Cabo Verde, Angola, 

Moçambique, S. Tomé e Príncipe e Timor. Hoje os seus descendentes, segunda e 

terceira gerações, são cidadãos portugueses, mesmo continuando a ter presente a sua 

cultura e os seus costumes de origem dos seus antepassados. 

Todavia, foi a partir do início dos anos 90, que se começou a estabelecer um tipo 

de imigração proveniente da Europa de Leste, surgindo repentinamente no nosso país. 

 Este fluxo migratório resultou da abertura das fronteiras da União Europeia, 

designadamente através da unificação Alemanha. No entanto, devido à escassez de 

empregos indiferenciados nesse país fez com que estes migrassem para sul, para a 

Península Ibérica, onde existiam grandes necessidades de mão-de-obra para a 

construção civil e agricultura nos dois países ibéricos.    

 A maioria desses imigrantes, encontravam-se divididos em dois grupos, os 

eslavos: ucranianos, russos e búlgaros, e os latinos de leste: romenos e moldavos.

 Um dos maiores grupos e que se fixou em determinadas regiões de Portugal 

foram os ucranianos, estando ainda hoje muitos deles em condições ilegais.  

 Este crescente acolhimento a estes grupos fez com que a Ucrânia de país distante 

e desconhecido se tornasse familiar e que a maioria dos imigrantes de leste seja vista 

pelos portugueses como "ucranianos".      

 Esta imigração dos países de leste tornou-se dificilmente controlável e de fácil 

acesso, começando a ser detectado no país máfias que traziam e controlavam 

imigrantes.          

 Há a referência que em 2003, a imigração em massa proveniente do leste 

europeu reduziu e passou a ser de fluxo mais ténue, surgindo assim a imigração mais 

significativa de brasileiros e asiáticos de várias origens.    

 Os brasileiros encontraram em Portugal um escape às necessidades económicas 

encontrando o reforço da língua ser a mesma e os asiáticos tem-se vindo a expandir pelo 

país todo, subsistindo através de entidades próprias, nomeadamente o comércio e a 
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restauração.          

 Existem ainda pequenos núcleos de imigrantes provenientes da América Latina e 

do Norte de África.           

Do ponto de vista do emigrante, ele constrói a sua identidade como a de alguém 

que está de passagem no país de acolhimento, mas quer ou deve voltar um dia para o 

país de origem (Almeida, 2002, p.4).      

 Ou seja, analisamos a passagem do emigrante como transitória e limitada, no 

sentido que a curto ou médio prazo voltará às suas origens. 

Jackson (1991, p.21) assume o processo migratório como «um conjunto de 

factores associados à área de origem e um outro conjunto de factores associados à área 

de destino, a que se vão juntar as variáveis intervenientes que afectam, num dado 

momento, o equilíbrio desses interesses». 

Na opinião de Ramos (1996, p.254) para a «explicação dos comportamentos 

migratórios, vários factores actuam e podem intervir de forma diferente ao longo do 

tempo: a demografia, as diferenças salariais, a distância geográfica, o tipo de inserção 

local e a dinâmica das relações culturais e sociais».  

Uma das causas importantes das mudanças nas sociedades é a crescente 

diversidade cultural, consequência das migrações ocorridas.   

Esta presença de pessoas de várias origens na mesma sociedade, implica o 

estabelecimento de relação, que começam pelas necessárias relações de convivência que 

levam os indivíduos a comunicarem e a relacionarem-se entre si.  

A relação interpessoal, associada à comunicação possibilita a integração numa 

dada sociedade e o enriquecimento cultural da mesma. 

 Neste sentido, a comunicação é entendida como «um conceito integrador, o qual 

permite redimensionar e repensar os contactos, as relações entre o indivíduo e a 

sociedade, entre a sociedade e a cultura» (Ramos, 2001, p.157).  

A comunicação é inerente à condição humana, desenvolvendo-se em diversos 

contextos e actualmente é «confrontada com profundas modificações relacionadas com 

a globalização, com as transformações sociais, culturais e políticas, com o aparecimento 

constante de novos suportes e instrumentos, com o desenvolvimento de novas 

tecnologias» (ibidem). 

Nesta óptica, podemos considerar a comunicação um fenómeno social 

complexo, que permite a que os indivíduos troquem mensagens e se interrelacionem 

com vista á coesão social bem como ao pacífico contacto entre as culturas. 
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De acordo com Ramos (2001, p.162) «a integração social e cultural do ser 

humano pode enquadrar-se numa dupla apropriação: 

 A apropriação do indivíduo pelo conjunto das estruturas simbólicas de 

um contexto social e cultural particular (…); 

 A apropriação pelo indivíduo das estruturas simbólicas, do código 

cultural do contexto sociocultural no qual se desenvolve (…)». 

Portanto, o ser humano não é apenas o produto da sua cultura, pois, 

simultaneamente também a constrói e reconstrói face aos desafios e problemas que 

enfrenta em função das estratégias variadas que existem e que utiliza no seu processo de 

socialização. 

Assim sendo, devemos salientar o contributo de Edward Tylor (1871 cit.por 

Laraia,1992, s/p), uma vez que, foi considerado o pai do conceito moderno de cultura, 

em que, “Cultura é o todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, 

leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem 

enquanto membro de uma sociedade”. 

Contudo, reconhece-se que essa ideia não é já valorizada, no sentido de que a 

humanidade seguiu uma lei evolutiva e os que se colocam contrários a este pensamento 

alegam que isso iria completamente contra a lei do “livre arbítrio”, na medida em que, a 

pessoa tem a capacidade de decidir as suas acções e pensamentos, segundo o seu 

próprio desejo e crença. 

  Se seguíssemos todos, sob o ponto de vista cultural, passos pré-definidos no 

processo evolutivo, iríamos obter sempre o mesmo resultado ou chegar a um mesmo 

fim. 

  Para tal, a cultura deve ser entendida como uma elaboração colectiva, que 

pressupõe uma transformação constante, a partir de contributos de diversas culturas e 

comunidades em presença numa sociedade. Este conceito de cultura apela ao respeito 

pelas diferenças e valorização dos princípios e elementos comuns às diversas culturas 

que integram uma sociedade, dando origem a novos elementos culturais, sem os 

determinismos baseados na tradição e na autoridade. 

Quando se trata de analisar o modo como olhamos as culturas dos outros 

emergem conceitos como os de etnocentrismo e relativismo cultural. 

Se nos reportarmos para o etnocentrismo, compreendemos que é considerada 

uma atitude típica dos assimilacionistas e dos segregacionistas, refere-se à tendência 
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para apreciar os valores, as atitudes, os comportamentos e característica de outros 

grupos étnicos tendo com base pontos de vista da cultura do observador. Os quadros de 

referência da cultura são considerados mais ou menos desenvolvidos, conforme os 

padrões culturais do observador. 

Isto é, exige às minorias que esqueçam as suas culturas de origem e contribuam 

para o bom funcionamento da sociedade, não pondo em causa a hierarquização e 

estratificação da sociedade vigente. Apela ao nivelamento monocultural da sociedade, 

devendo o grupo minoritário adoptar a cultura dominante, apagar, esquecer os próprios 

traços culturais (Vieira da Silva, 2008 p.13). 

O etnocentrismo refere-se à “tendência para julgar/apreciar os valores, atitudes, 

comportamentos e características de outros grupos culturais tendo como referência 

características e pontos de vista da cultura do observador” (Cardoso, 1996 p.15).  

Não menos importante, o etnocentrismo manifesta-se um entrave ao processo de 

comunicação intercultural.  

Quando se fala do relativismo cultural sugere que as características de uma 

cultura devem ser apreciadas de acordo com pontos de vista e critérios inerentes à 

própria cultura e não com base em critérios valorativos estranhos e pertencentes à outra 

cultura. (Cardoso, 1996, p.15). 

Do relativismo cultural evidenciam-se os seguintes aspectos: cada cultura tem 

especificidades próprias resultantes de percursos históricos que definem a identidade 

dos seus detentores; não há culturas superiores e inferiores, todas são equivalentes entre 

si; o conhecimento real do todo ou de elementos de casa cultura só pode ser alcançado 

com base em critérios e estruturas conceptuais próprios, sem a imposição de ou a 

comparação com padrões de julgamento externos. 

No contexto de sociedades modernas culturalmente heterogéneas, o relativismos 

cultural desvaloriza-se no projecto de realização de uma sociedade intercultural baseada 

na abertura às diferenças e na partilha de elementos culturais comuns que permitam 

interacções num clima de respeito e de justiça social. 

Dado que a cultura se reflecte no processo de comunicação, acção e interacção, 

ela implica necessariamente mudança e crescimento evolutivo, consequência a nível 

interno das transformações e das inovações de um grupo e a nível externo pelo contacto 

com grupos culturais diferentes. 

Surge nesta linha de orientação, a importância do processo de aculturação, sendo 

considerado o contacto estabelecido entre diferenciadas culturas e consequências que 
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isso reporta. Isto é, a interacção directa entre culturas tal como a exposição de uma 

cultura em relação a outra. 

De todo este processo de encontro e contacto contínuo em primeira mão, entre 

povos e grupos de indivíduos com culturas diferentes, resultou uma série de fenómenos 

de aculturação, entendidos como todo o conjunto de processos de mudança nos padrões 

vida e cultura, que deram origem à formação de novas sociedades (Sam & Berry, 2006). 

Sendo a aculturação um fenómeno que envolve mudanças de índole cultural e 

psicológica, (Sam &  Berry, 2006) que se seguem a um contacto entre indivíduos e 

grupos de diferentes origens culturais, pode conduzir a uma progressiva adopção de 

elementos da cultura estrangeira, das suas ideias, palavras, valores, normas, 

comportamentos, instituições, por pessoas de outra cultura. Importa, contudo, registar 

que, aculturação pode também significar rejeição ou resistência à adopção de elementos 

culturais estrangeiros. 

 Isto é, compreendemos que a aculturação implica a integração de um grupo de 

uma cultura por uma outra cultura, resultando na alteração dessa cultura e em alterações 

na identidade do grupo. Aquando do estabelecimento do processo de aculturação poder-

se-á verificar um clima de tensões entre as culturas em destaque.  

Na opinião de Banks e Lych (1986, cit.por Ferreira, 2003, p.52) este processo de 

aculturação “tem lugar quando a cultura de um indivíduo ou de um grupo se modifica 

em contacto com outra cultura. Quando diferentes culturas entram em contacto, 

exercem influência umas nas outras e, consequentemente ocorre uma troca de elementos 

culturais”. Podemos ainda acrescentar que a aculturação é “um processo por que passam 

as pessoas, frequentemente já na idade adulta, em reacção a uma mudança de contexto 

cultural”, sendo, deste modo, “uma forma de mudança cultural suscitada pelo contacto 

com outras culturas” (Neto, 2002, p.246).  

Este mesmo autor sublinha a importância das atitudes em relação à aculturação 

que, indicam o modo como a pessoa ou o grupo em aculturação deseja relacionar-se 

com a sociedade receptora. (p.262 e 263). 

    Os processos de aculturação podem ser promotores da interculturalidade, ou 

seja, da convivência entre diferentes culturas, buscando a integração entre elas sem 

anular sua diversidade, ao contrário, “fomentando o potencial criativo e vital resultante 

da relações entre diferentes agentes e seus respectivos contextos” (Fleuri, 2005).  
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O termo tem origem e vem sendo utilizado com frequência nas teorias e acções 

pedagógicas, mas saiu do contexto educacional e ganhou maior amplitude passando a 

referir-se também às práticas culturais e políticas públicas.  

Este termo diferencia-se de outro bastante usado no estudo da diversidade 

cultural que é o da multiculturalidade que indica apenas a coexistência de diversos 

grupos culturais na mesma sociedade sem apontar para uma política de convivência. 

(Fleuri, 2005).  

Segundo Guardiola (2004, p. 85) “as sociedades europeias foram-se tornando 

multiculturais numa dinâmica de interacção por força dos acontecimentos e, na 

actualidade, a Europa constitui um projecto comum, plural e diverso que agrupa todo 

um mosaico na sua mais ampla acepção”. 

É utópico dizer-se que a educação intercultural deve assumir toda a 

responsabilidade na implementação da justiça social necessária, mas é surpreendente o 

impacto que obtém, mediante os mecanismos propícios à interacção dialógica entre 

culturas, num clima democrático que defenda o direito à diversidade orientados para a 

igualdade de oportunidades, flexibilizando os modelos culturais que devem ser 

transmitidos no seio familiar e conjuntamente na escola. 

Uma das questões que é a colocada por Garcia Castaño, Pulido e Montes del 

Castillo (1998), é a existência de um conceito de cultura  de cada modelo de educaçao 

intercultural. O problema está em que, na maior parte das vezes, esse conceito não está 

explícito. No entanto, devemos entender o sentido profundo da proposta pois, em geral, 

a concepção de cultura predominante nas propostas de educação multicultural 

aproxima-se de uma perspectiva estática e essencialista, em que a cultura é vista como 

um conjunto mais ou menos definido de características estáveis atribuídas a diferentes 

grupos e às pessoas que se considera a eles pertencerem. Esta é uma realidade muito 

presente no imaginário dos educadores e da sociedade em geral, que tendem a 

classificar as pessoas segundo atributos considerados específicos de determinados 

grupos sociais. Questionar esta perspectiva é um grande desafio. 

Tomada a formação sistemática que a educação intercultural visa desenvolver, 

quer nos grupos maioritários, quer nos minoritários, podemos destacar três pontos 

centrais referidos por Ouellet (1991, p.141),: 

 

 melhor compreensão das culturas nas sociedades modernas;  
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 maior capacidade de comunicar entre pessoas de culturas diferentes;  

 atitudes mais adaptadas ao contexto da diversidade cultural, através da 

compreensão dos mecanismos psico-sociais e dos factores socio-políticos capazes de 

produzir racismo;  

 maior capacidade de participar na interacção social, criadora de 

identidades e de sentido de pertença comum à humanidade. 

A educação intercultural articula-se necessariamente com educação para a 

cidadania e as iniciativas que promove correspondem a cinco preocupações/valores: 

 

 coesão social (procura de uma pertença colectiva);  

  aceitação da diversidade cultural;  

  igualdade de oportunidades e equidade;  

 participação crítica na vida democrática;  

 preocupação ecológica. (Ouellet, 2002, p.146). 

 

 

O fenómeno multicultural tem sido tratado, numa resposta multidimensional, a 

partir de quatro posturas ideológicas: assimilacionista, integracionista, pluralista e 

interculturalista.(Araújo, 2008, p.57). 

Berry (Sam & Berry, 2006) define o assimilacionismo como a situação em que  

por um lado, o indivíduo renega a sua cultura e identidade originais e escolhe 

identificar-se com a cultura  do país de acolhimento e por outro, a sociedade maioritária 

espera que os estrangeiros adoptem globalmente a cultura dominante.  

Para Teske e Nelson, citados por Sam & Berry (2006) assimilação e aculturação 

são dois processos distintos: assim sendo, defendem que os fenómenos de aculturação 

são bidireccionais e recíprocos em termos de influência, enquanto a assimilação é 

unidireccional 

Na postura assimilacionista, a diversidade e a diferença são percebidas como 

ameaças à coesão da sociedade de acolhimento, cuja cultura é considerada como 

dominante e dominadora.  

Já o integracionismo, corresponde ao primeiro nível do reconhecimento político 

do pluralismo cultural, continua a privilegiar a existência de uma cultura dominante,  na 

medida em que exige como que as minorias se predisponham ao conformismo e 
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assimilem os conhecimentos, as atitudes e os valores fundamentais da cultura 

maioritária, para melhor participar na sua dinâmica, concebendo assim a cultura 

dominante como quadro de referência para as culturas minoritárias (Cardoso, 1996) 

A postura integracionista declara a igualdade de direitos para todos os cidadãos, 

promovendo a unidade através da diversidade. A postura pluralista respeita a diferença 

cultural e entende-a como uma valência positiva, afirmando que para além do direito à 

diferença cada grupo deve conservar e desenvolver as suas características culturais, no 

contexto da sociedade de acolhimento.  

O pluralismo baseia-se na ideia de igualdade real de oportunidades gerais e 

educativas, entendida como princípio de justiça social numa sociedade democrática, 

através da eliminação de desigualdades arbitrárias (sexo, classe social, raça ou cultura) 

de modo a obter êxito escolar, preservar a própria identidade, conseguir melhores 

condições de vida e maior poder político (Vieira da Silva, 2008). 

Cardoso (1996), salienta que o objectivo do modelo pluralista é desenvolver a 

igualdade de oportunidades das minorias, de modo a criar reais oportunidades de vida, 

essenciais a uma reconstrução social e proporcionar a uns uma distribuição mais 

equitativa do poder e dos rendimentos, em nome da coesão e harmonia sociais 

(Cardoso, 1996). 

 A visão interculturalista, visa aceitar e valorizar a diferença e defende o 

processo de comunicação, e a afirmação e o diálogo entre culturas, mas mais do que 

isso entre pessoas de culturas diversas. Através da relação da dinâmica entre as culturas, 

valoriza a diferença e esforça-se por encontrar semelhanças entre os indivíduos e entre 

as culturas.  

É fundamental que se construa uma sociedade aberta, que permita a 

consciencialização dos indivíduos para a diferença e coesão social. 

Abdallah-Pretceille (1986, p.177), o intercultural é antes de mais, uma prática e 

«acaba por ser uma opção sociológica global». 

Para tal a importância da educação intercultural, numa perspectiva sociológica 

ambiciona o diálogo, o respeito pelas diferenças e a compreensão mútua. Numa 

perspectiva educacional, deverá assentar sobretudo nos processos educativos 

reflexivamente concebidos, promotores de pluralismo e da igualdade de oportunidades 

educativas e sociais para com os seus envolvidos, mas também que valorizam a 

alteridade, ou seja, a oportunidade de construir identidades por influência também do 

outro que é diferente. 
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Para Peres (1999, p.67) a “educação intercultural apresenta-se como um projecto 

educativo que valoriza a diversidade sócio-cultural, ao mesmo tempo que aposta na 

reanimação da cultura: encontro, relação, convivência, festa, alegria, fantasia e 

comunicação”. É um “projecto em construção, uma força dinamizadora da vida que, 

partindo de topos cultural, permitirá um caminho mais humanizante para as mulheres e 

para os homens” (ibidem).  

Para além disso, é ainda um projecto interpessoal que agrega a ética e o 

conhecimento, em simultâneo sustenta condições para o desenvolvimento da 

comunidade local e global. Este autor acrescenta que se trata de uma viagem em 

direcção ao outro, de forma a tornar a sociedade mais justa e democrática.  

De acordo com Vieira (1995, p.143), «o modelo intercultural implica uma 

dialéctica em constante contradição: assegurar a diferença e simultaneamente não a 

sustentar. (…) O interculturalismo implica não somente reconhecer as diferenças, não 

somente aceitá-las, mas – e o que é mais difícil – fazer com que elas sejam a origem de 

uma dinâmica de criações novas, de inovação, de enriquecimentos recíprocos e não de 

fechamentos e de obstáculos ao enriquecimento pela troca».  

Em suma, a educação intercultural deve assumir um papel relevante na 

contribuição de valores morais e éticos, deve ser a característica de todo um sistema 

educativo, permeada de todas as estruturas, baseando-se sobretudo nos processos 

educativos reflexivamente concebidos, promotores do pluralismo e da igualdade de 

oportunidades. No contexto escolar, torna-se urgente estimular nos jovens a vontade de 

conhecer e conviver com a diferença, de valorizar que nem todos temos de ser iguais e a 

diferença marca o crescimento, que cada um tem capacidades específicas e talentos 

diversificados, preparar para desempenhos múltiplos, gerir a resolução de problemas e 

de conflitos, ressalvando valores consensuais das diferentes culturas e promover o 

(re)conhecimento mútuo, a estima responsável e a cordialidade cívica, são os principais 

objectivos que a educação intercultural deve primar. 
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A Diferença e a Igualdade como símbolos de Identidade e 

Enriquecimento Cultural  

Na cultura (…) estão também incluídos os modos 

como as pessoas aprendem a olhar para o seu meio e para 

elas próprias, bem como os juízos sobre o que é o mundo e 

como as pessoas se deveriam comportar” (Neto, 2008, p.11). 

Algumas perspectivas relacionadas com a educação intercultural mantêm ainda 

ligação a uma concepção tradicional e estática da cultura, sendo entendida como um 

conjunto de características materiais e espirituais, mais ou menos imutáveis, atribuídas a 

grupos de pessoas que as mantêm e transmitem de modo semelhante de geração em 

geração.           

 No entanto, a crescente heterogeneidade prolifera-se a todo o instante na esfera 

da sociedade, tornando-se urgente repensar no modo como é encarada a cultura nesses 

contextos.          

 As pessoas de diversas etnias apresentam características culturais próprias que as 

identificam e distinguem, e o facto de interagirem, diariamente entre si, tem em conta 

também, a base dos elementos culturais que lhes são comuns.   

 O comportamento dos indivíduos depende de uma aprendizagem, de um 

processo designado de socialização, que evidencia que pessoas por exemplo de origens 

étnico-culturais ou de sexos diferentes têm comportamentos diferentes não em função 

de transmissão genética ou da ambiência em que vivem, mas pelo modo como foi 

determinante uma educação diferenciada.       

 Ao pensarmos na dicotomia de igualdade e diferença surge a questão que 

permeia uma visão dialéctica da relação entre estas duas vertentes. 

 Actualmente não podemos falar em igualdade sem incluir as questões relativas à 

diferença, nem se pode abordar temas relativos às políticas de identidade dissociadas da 

presença da igualdade.        

 Sousa Santos (2001, p.10) sintetiza esta relação na sua complementaridade: «As 

pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e 

o direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza". E acrescenta: "Este é, 

consabidamente, um imperativo muito difícil de se atingir e manter».   

 O que é fundamental trabalhar é as questões que implicam as desigualdades 

sociais que implicam na maioria das vezes o acto de discriminação na sociedade. A 
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igualdade que se deve querer construir deve assumir o reconhecimento dos direitos 

básicos de todos. 

 No entanto, esses todos não são padronizados, não são os "mesmos". Têm que 

ter as suas diferenças reconhecidas como elementos presentes na construção da 

igualdade.   

Em sua forma original, como sabemos, a “Identidade” é concebida como aquilo 

que a pessoa “é”, a sua verdadeira essência, o que revela as suas características internas, 

as experiências que acabam por moldar a pessoa, assim, quando dizemos “sou 

português”, essa identidade se esgota em si mesmo.     

 Como sugere Silva em “A produção social da identidade e da diferença” (2011), 

a afirmação só será possível na medida em que existem outros seres humanos que não 

são portugueses, isto é, na medida em que podemos apontar que “ele(a) é italiano(a)”, 

“ela(e) é russa(o)”, enfim, que “ela(e) é aquilo que não sou!”.   

 Para este autor (2011) a “identidade” e a “diferença” são conceitos 

indissociáveis: a identidade tanto depende da diferença quanto a diferença depende da 

identidade. 

Esta perspectiva é também reafirmada por perspectiva de Hall (2011) que afirma 

que a identidade é construída por meio da diferença e não fora dela, e toda identidade, 

“eu/nós”, só se estabelece em relação com um Outro, o exterior constitutivo, com aquilo 

que lhe falta, “ele/eles”. Assim, a unidade da identidade é constituída no interior dessa 

relação de exclusão, mas o mesmo jogo de poder se vê desestabilizado por aquilo que 

ele deixa de fora.  

Enriquecer no encontro das diferenças é o princípio que fundamenta a 

Interculturalidade; não sendo uma afirmação meramente teórica, pelo contrário, as 

culturas são interdependentes, e resultam de mútuas partilhas que leva a que a 

diversidade se apresente como uma forma de desenvolvimento.  

Habitualmente não nos damos conta de como somos um produto da 

interculturalidade e de como o “encontro das diferenças” produz o enriquecimento da 

sociedade humana no seu todo e em múltiplas dimensões. Mas não deixa de ser verdade 

que é no confronto das diferenças que se manifestam os maiores actos de desumanidade, 

como é o caso do genocídio, racismo, xenofobia, discriminação que, infelizmente são  

marcas ainda visíveis no século XXI do “desencontro das diferenças”. 
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Em busca de uma sociedade mais justa e humanizada, torna-se inerente defender 

o princípio da interculturalidade que começa por prestar atenção à nossa prática diária, 

compreendendo como podemos minimizar todas as atitudes discriminatórias no 

contacto com a “diferença” seja ela de nível cultural, de aspecto físico, de 

nacionalidade, de religião, etc. 

A expressão, “Todos diferentes, todos iguais” não é ainda um postura adoptada e 

enraizada em cada um de nós, «mesmo quando a diferença se resume apenas a uma 

imagem reflectida num espelho menos plano que transportamos no nosso olhar.» 

(Farmhouse, 2010, p.2)  
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CAPÍTULO II- CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO 

Caracterização do Programa Escolhas1 

O Programa Escolhas surgiu da resolução do Conselho de Ministros nº4/2001, 

de 9 de Janeiro, integrado no Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 

Intercultural que na altura era, ACIME (Alto Comissariado para a Imigração e Minorias 

Étnicas). 

Neste âmbito, o ACIDI tem como missão colaborar na concepção, execução e 

avaliação das políticas públicas, transversais e sectoriais, pertinentes na integração das 

culturas, etnias e religiões.  

Relativamente ao Programa Escolhas, este tem em vista promover o apoio à 

mobilização das comunidades locais para a criação de projectos que impliquem a 

inclusão social de crianças e jovens, provenientes de contextos que revelem 

problemáticas a nível social, económico e cultural. 

Não obstante, há uma preocupação acrescida com os descendentes de imigrantes 

de minorias étnicas em relação ao fenómeno da exclusão social, promovendo-se assim, 

à igualdade de oportunidades e ao reforço da coesão social. 

A questão do envolvimento da sociedade civil e das empresas portuguesas nos 

Projectos integrados no Escolhas é um objectivo funcional específico, com o qual se 

pretende promover a empregabilidade dos jovens. 

No ano 2012, o Programa Escolhas encontrava-se na 4ª geração de 

desenvolvimento, revelando um balanço claramente positivo na sua implementação, 

execução e avaliação. 

Como não poderia deixar de referir, a 5.ª Geração do Programa Escolhas, para o 

triénio 2013-2015 foi aprovada em Conselho de Ministros no passado dia 26 de Julho, 

perspectivando-se com esta decisão uma nova jornada de boas práticas e continuação de 

notáveis trabalhos realizados nos projectos de terreno, junto dos mais vulneráveis. 

 

Gerações do Programa Escolhas 

Pautado por quatro gerações, o Programa Escolhas têm-se evidenciado um 

marco distinto no combate à exclusão social nos territórios de maior vulnerabilidade, 

                                                            
1 Adaptado do Regulamento do Programa Escolhas 
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permitindo o desenvolvimento eficaz da comunidade através da intervenção directa e 

persistente das equipas técnicas bem como de todos os envolvidos.  

Aquando do seu surgimento, que decorreu em Janeiro de 2001 a Dezembro de 

2003, o propósito do Programa centrava-se na prevenção da criminalidade e inserção de 

jovens nos bairros considerados hostis situados na grande Lisboa, Porto e Setúbal, tendo 

por base implementado 50 projectos que consequentemente abrangeram 6.712 

destinatários. 

No seguimento desta geração, é entre Maio de 2004 e Setembro de 2006 que 

nasce a segunda geração, crescendo o número de projectos para 87, dispostos por zonas, 

designadamente, a Zona Norte, Centro, Sul e Ilhas. Como factor a ter em conta, esta 

geração teria como público primordial crianças e jovens com idades compreendidas ente 

os 6 e os 18 anos de contextos considerados problemáticos e desestruturantes. Todavia, 

ainda nesta mesma geração, o Programa aumentou o seu grau de abrangência, tendo 

prestado apoio a jovens com idades entre os 19 e os 24 bem como as suas respectivas 

famílias e restante comunidade em geral, redireccionando a sua acção de prevenção da 

criminalidade para a promoção da inclusão social. 

No ano de 2007 a 2009, acresce a terceira geração ao historial do Escolhas, esta 

surge na medida em que havia necessidade de continuar o trabalho anterior referente à 

inclusão social de crianças e jovens provenientes de locais social e economicamente 

deficitários, tendo acrescido a preocupação com os descendentes de imigrantes e 

minorias étnicas, fomentando a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social.  

Desta forma, acresceram 121 projectos disseminados em 71 concelhos a nível 

nacional, sendo através do método de consórcio, adoptado na 2ª geração Escolhas, 

possibilitar a que se reunissem 780 instituições bem como 408 técnicos, englobando 

81.695 destinatários. 

A quarta geração ainda a ser desenvolvida à data da elaboração deste relatório, 

teve inicio em 2010 e dá por término em final de 2012, onde surgiram mais 130 

projectos, tendo a possibilidade de se desenvolver pontualmente mais 10 projectos, com 

o objectivo de combater a exclusão social, escolar e digital dos jovens e suas famílias 

em estreita sinergia com outras entidades locais, a nível de consórcio.  
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Medidas do Programa Escolhas  

Tendo em conta a evolução que o Programa Escolhas tem alcançado e a 

importância que tem adquirido, tornou-se proeminente no desenvolvimento da sua 

missão e consolidação dos seus objectivos, delinear áreas de intervenção prioritárias que 

conduzissem a acção a níveis específicos, sendo metas a atingir pelos projectos de 

terreno, permitindo assim, avaliar os resultados de forma precisa e eficiente. 

Neste âmbito, a primeira medida criada dirige-se à área estratégica da inclusão 

escolar e educação não formal com base em acções de encaminhamento e reintegração 

escolar de crianças e jovens que tenham abandonado a escola precocemente; a criação e 

implementação de respostas educativas específicas para crianças e jovens que tenham 

abandonado a escola sem a conclusão da escolaridade básica; actividades de prevenção 

do abandono escolar e de promoção do sucesso escolar, a realizar dentro ou fora da 

escola, com vista ao desenvolvimento de competências sociais por via da educação 

formal e não formal; e co- responsabilização das famílias no processo de supervisão 

parental pretendendo o sucesso escolar e a transição para a vida activa. 

A segunda medida revela como área estratégica a formação profissional e 

empregabilidade através de acções no que diz respeito ao encaminhamento e integração 

de jovens no mercado de emprego; a criação e implementação de respostas de 

qualificação ao nível da formação profissional e da empregabilidade de jovens; a 

promoção da responsabilidade social de empresas e outras entidades, através de estágios 

e da promoção de emprego para jovens; e o apoio à criação de iniciativas que gerem 

emprego para jovens. 

Já a terceira medida, centra-se na dinamização comunitária e cidadania, com o 

desenvolvimento de actividades de cariz artístico e cultural bem como do 

desenvolvimento de actividades que promovam a descoberta, de uma forma lúdica, da 

língua, valores, tradições, cultura, história de Portugal e dos países de origem das 

comunidades imigrantes; de visitas e contactos com organizações da comunidade e para 

além disso, de actividades que promovam informação, aconselhamento e apoio à 

comunidade e mobilização da comunidade para o processo de desenvolvimento pessoal, 

social, escolar e profissional das crianças e jovens. 

Quando falamos da quarta medida, esta impulsiona a inclusão digital sendo esta 

de carácter transversal e cumulativa a uma ou mais das medidas anteriormente 

enunciadas, desenvolvida através de acções como: actividades ocupacionais de 
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orientação livre; actividades orientadas, para o desenvolvimento de competências; 

cursos de iniciação às Tecnologias da Informação e da Comunicação; formação 

certificada em Tecnologias de Informação e da Comunicação; e actividades de 

promoção do sucesso escolar e da empregabilidade. 

A última e quinta medida, pretende apoiar o Empreendedorismo e a capacitação 

dos jovens, através da autonomização de projectos protagonizados pelos jovens, 

promovendo a sustentabilidade das acções com a promoção de dinâmicas associativas 

juvenis formais e informais, que incentivem a autonomização das crianças e jovens bem 

como a sustentabilidade das dinâmicas de acção iniciadas; de iniciativas de serviço à 

comunidade promovidas pelos jovens, demonstrando um contributo positivo nos seus 

territórios; de visitas, estágios e parcerias com organizações que possibilitem o alargar 

de experiências e redes de contactos dos jovens; de projectos planeados, implementados 

e avaliado pelos jovens, promovendo a sua participação e co-responsabilização por 

todas as etapas, nomeadamente, na mobilização parcial dos recursos necessários à 

concretização das suas próprias iniciativas; de actividades formativas que promovam o 

desenvolvimento de competências empreendedoras nos jovens; da promoção da 

mobilidade juvenil e de intercâmbios dentro e fora do território nacional; e campanhas 

de divulgação, marketing social e de sensibilização que permitam desconstruir 

estereótipos e preconceitos relativamente aos destinatários e territórios alvos de 

intervenção do Programa. 

 

Localização  

A coordenação Nacional do Programa Escolhas está sediada em Lisboa, na 

freguesia dos Anjos.  

Actualmente esta zona é pautada por uma enorme diversidade cultural, cuja 

população se dedica preferencialmente aos negócios de rua, nomeadamente 

supermercados, talhos, lojas de roupa, restaurantes e cafés.  

O Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI) que para 

além de integrar o Programa Escolhas, integra também, o Centro Nacional de Apoio aos 

Imigrantes (CNAI), o Gabinete de Apoio às Comunidades Ciganas (GACI), o 

Departamento de Apoio ao Associativismo e Diálogo Intercultural (Entreculturas) e a 

Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) que trabalham 
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com políticas de imigração, integração e inclusão social e diálogo cultural, encontra-se 

situado na mesma freguesia bem como no mesmo edifício.  

 

 

Instalações  

 Situado na zona de Lisboa, na freguesia dos Anjos, o Programa Escolhas, dispõe 

do seu espaço físico no 3º andar do edifico cujo nº 66, composto de 7 pisos, que possui 

igualmente no 2º piso, da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Lisboa 

(CPCJ), os diversos gabinetes são destinados ao apoio ao ACIDI, IP distribuídos pelo 1º 

piso, sendo o 4º piso, o detentor do gabinete do Alto Comissariado para a Imigração e 

Diálogo Intercultural, IP. 

 

Equipa 

Na sede de Lisboa encontra-se a equipa desta mesma zona, constituída por 

quatro elementos, sendo um deles a coordenadora Dra. Luísa Cruz, a equipa técnica da 

zona Sul e Ilhas, composta por dois elementos, sendo um deles o coordenador Dr. Paulo 

Vieira, o núcleo financeiro, administrativo e logístico, constituído por seis elementos e 

como não poderia deixar de ser o distinto director do mesmo, Dr. Pedro Calado. 

Também neste mesmo espaço, estão instalados os responsáveis pela medida IV- 

Inclusão Digital, composta por dois elementos e a área de comunicação e formação, por 

três elementos, sendo áreas transversais ao Escolhas. 

É na cidade do Porto, que está situada a sede da zona Norte e Centro, tendo a 

equipa técnica ao seu dispor três elementos, tendo como coordenadora Dra. Glória 

Carvalhais.  

No que diz respeito à coordenação do Programa Escolhas é inteiramente da 

responsabilidade e competência da Alta Comissária para a Imigração e Diálogo 

Intercultural, Dra. Rosário Farmhouse. 

 
Zona Sul e Ilha 
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Fig 1. Equipa do Programa Escolhas 

 

Destinatários  

No que concerne aos potenciais destinatários do Programa Escolhas, estes 

privilegiam crianças e jovens, entre os 6 e os 24 anos, provenientes de contextos sócio-

económicos mais vulneráveis, sendo considerados prioritários: 

a) Crianças e jovens residentes em territórios com maior índice de exclusão e 

insuficientes respostas institucionais; 

b) Jovens com abandono escolar precoce, sem escolaridade mínima;  

c) Descendentes de imigrantes e minorias étnicas; 

d) Jovens que estão ou estiveram sujeitos a medidas tutelares educativas e a  medidas de 

promoção e protecção.         

  São ainda considerados destinatários, os familiares das crianças e jovens 

referidos anteriormente, numa lógica de co-responsabilização no processo de 

desenvolvimento pessoal e social.   

Para além das actividades directas com os destinatários, podem ser consideradas 

nos projectos apresentados actividades que se dirijam a outros públicos-alvo, desde que 

não se afastem dos objectivos prioritários do Programa e sejam fundamentadas no 

diagnóstico de necessidades. 
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Instituições Elegíveis 

No âmbito do Programa Escolhas, podem candidatar-se, com carácter prioritário, 

as seguintes instituições: 

a) Câmaras Municipais e ou Juntas de Freguesia; 

b) Comissões de Proteção de Crianças e Jovens; 

c) Direções regionais do Instituto Português do Desporto  

e Juventude, I. P.; 

d) Associações de imigrantes ou representantes das comunidades ciganas; 

e) Associações juvenis; 

f) Escolas e agrupamentos de escolas; 

g) Forças e serviços de segurança; 

h) Instituições particulares de solidariedade social; 

i) Empresas privadas, no âmbito da concretização da responsabilidade social das 

organizações, desde que da parceria nenhum lucro ou proveito advenha para as 

empresas candidatas. 

 

Podem candidatar -se ao Programa outras entidades públicas e privadas que 

evidenciem corresponder a uma vocação de intervenção junto dos participantes do 

Programa Escolhas e que disponham de competências específicas relevantes para as 

actividades propostas. 

As intervenções no âmbito do Programa concretizam -se através da execução de 

projectos, devendo os parceiros identificar a equipa que vai desenvolver o projecto, com 

indicação do seu coordenador e dos técnicos envolvidos. 

Todas as instituições que pretendam candidatar-se têm de reunir os seguintes 

requisitos: 

a) Encontrarem-se regularmente constituídas e devidamente registadas; 

b) Terem a sua situação regularizada junto da segurança social e da  

administração fiscal. 

f) Garantir a organização e produção documental necessária à interlocução com 

a coordenação do Programa Escolhas em todos os domínios previstos no presente 

Regulamento, designadamente, pedidos de pagamento, relatórios de actividades e 

contas; 
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g) Articular as acções inerentes às suas atribuições com a instituição promotora e 

restante consórcio. 

As instituições com função de gestão do projecto têm de possuir contabilidade 

organizada ou comprometer-se a ter contabilidade organizada à data de início do 

projecto, devendo a contabilidade ser obrigatoriamente elaborada sob a responsabilidade 

de um técnico oficial de contas. 

 

Instituições promotoras e Instituições parceiras 

 Os projectos devem ser apresentados por consórcios de instituições e 

distinguindo, existem as Instituições promotoras; e as Instituições parceiras. 

A instituição promotora tem a função de coordenação do conjunto das 

actividades financiadas no âmbito do projecto, competindo-lhe: a dinamização a 

execução do plano detalhado de actividades e do orçamento; a dinamização do 

consórcio do projecto; o acompanhamento da execução física e financeira do projecto e, 

caso seja necessário, fazer a proposta de alterações; o cumprimento da metodologia de 

avaliação do projecto, nos termos definidos; a organização e actualização do dossier 

técnico do projecto. 

Já no âmbito das instituições parceiras, estas desempenham funções de 

cooperação na execução do projecto. 

A função de gestão do conjunto das actividades financiadas no âmbito do 

projecto pode ser desempenhada tanto pela instituição promotora como pelas 

instituições parceiras, com excepção das instituições de natureza pública. 

Entende-se por função de gestão, para efeitos do número anterior: 

a) Receber e executar directamente o financiamento atribuído ao projecto; 

b) Garantir a execução administrativo-financeira directa das acções programadas 

no projecto; 

c) Proceder, quando necessário, à contratação de serviços de suporte à execução 

das acções programadas no projecto; 

d) Proceder à contratação dos recursos humanos afectos ao projecto; 

e) Organizar e manter actualizado o dossier financeiro e contabilístico do 

projecto; 
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Consórcio 

Cada candidatura terá de revelar um consórcio de pelo menos três entidades, 

sendo na mesma identificada a instituição promotora e as instituições parceiras, a 

duração do projecto e as responsabilidades e contributos de cada uma das instituições, 

no que se refere às funções de cada uma e aos recursos financeiros, humanos e materiais 

indispensáveis à execução do projecto, bem como os mecanismos de decisão dentro do 

consórcio. 

Compete ao consórcio a obrigação de assegurar os recursos de gestão 

administrativa e financeira do projecto, a concepção, execução, acompanhamento e 

avaliação do projecto de intervenção, com base no diagnóstico efectuado, bem como a 

elaboração do respectivo orçamento. 

Ainda da sua competência, o consórcio deve  aprovar os planos detalhados de 

actividades e os relatórios de avaliação do projecto, bem como os relatórios financeiros 

intercalares anuais e o relatório final. 

A dinamização do consórcio cabe à entidade promotora, que, para o efeito, deve 

promover a realização de reuniões do consórcio, pelo menos de dois em dois meses, 

com a presença dos representantes de todas as instituições que integram o consórcio e 

com registo escrito dos assuntos abordados e das decisões tomadas. 

 

Projectos financiados pelo Programa Escolhas  

Entende-se por projecto o conjunto de acções/actividades a desenvolver pelo 

consórcio, dirigidas a destinatários elegíveis, durante um certo período de execução, 

num determinado âmbito territorial e com vista a cumprir os objectivos definidos já 

referenciados. 

Cada projecto deve identificar, de forma clara, a medida ou medidas a que se 

candidata, as acções e as actividades propostas no âmbito de cada medida, bem como os 

meios afectos e os resultados a atingir. 

Os projectos têm a duração de um ano, devendo ter início a 1 de Janeiro de 2013 

e fim em 31 de Dezembro de 2013, podendo ser renovados anualmente, até ao máximo 

de duas renovações, desde que obtido parecer positivo do coordenador nacional do 

Programa Escolhas 

No que diz respeito à concepção e execução dos projectos do Programa 

Escolhas, o regulamento dita que deve obedecer aos seguintes princípios gerais: 
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a) Visão - Visão sistémica das realidades locais, geradora de participação/capacitação 

dos diversos actores e capaz de captar as potencialidades decorrentes de contextos de 

diversidade; 

b) Diagnóstico – Os projectos devem estar fundados em sólido diagnóstico das 

necessidades sentidas e justificadas no quadro dos objectivos do Programa, bem como 

dos recursos existentes; 

c) Parceria – O desenvolvimento e gestão dos projectos deve assentar no princípio da 

co-responsabilização entre as instituições que constituem os consórcios para a 

implementação dos projectos, numa perspectiva de garantir quer o desenvolvimento, 

quer a articulação das respostas a desenvolver; 

d) Inovação – Os projectos a desenvolver devem, tanto quanto possível, promover 

metodologias de trabalho inovadoras, numa perspectiva de aumento dos níveis de 

adequação das respostas sociais às especificidades dos destinatários do Programa; 

e) Avaliação – Os projectos devem contemplar, em todas as suas etapas, a avaliação 

como princípio estruturante, quer na dimensão de avaliação do processo, quer do 

resultado final; 

f) Sustentabilidade – Os projectos devem promover a sua progressiva autonomização, 

tendo em vista assegurar a continuidade da intervenção; 

g) Participação – Os projectos devem procurar promover uma cultura de participação 

dos destinatários na concepção, implementação e avaliação das actividades reforçando a 

sua (co)responsabilização; 

h) Mediação - Os projectos devem, tanto quanto possível e se adequado ao seu contexto, 

promover actividades de mediação procurando estabelecer estratégias de envolvimento 

dos destinatários, nomeadamente através de recurso a mediadores sócio-culturais; 

i) Capacitação – Os projectos devem garantir a capacitação das crianças e jovens, das 

suas famílias e das comunidades locais. 

Actualmente o Programa Escolhas conta com 134 projectos a nível nacional, 

fazendo a divisão da Zona Norte e Centro, Zona de Lisboa e Zona Sul e Ilhas, tendo 

como propósito reforçar o apoio à mobilização das comunidades locais para a criação de 

projectos de inclusão social de crianças e jovens oriundas de contextos socioeconómicos 

mais vulneráveis. Estima-se o envolvimento de 97.000 indivíduos até ao final de 2012. 
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Fig.2 Projectos Escolhas 

 

 

 

 

 

Fig.3 - Quadro - síntese das 4 gerações do Programa Escolhas (2011-2012). 
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Identificação do contexto de intervenção  

Contexto social2 

O funcionamento de uma instituição é influenciado pelo meio que a envolve e 

pelo espaço que dispõe. A nível externo nomeadamente a área circundante, densidade 

populacional e recursos educativos são aspectos a considerar na sua caracterização. Já a 

nível interno é preciso não esquecer os agentes envolvidos, assim como o espaço físico 

e social de que é detentor. 

O Projecto Poder (Es)Colher, promovido pela Associação para a Promoção da 

Saúde e Desenvolvimento Comunitário, está enquadrado no âmbito do programa 

Escolhas (ACIDI), e encontra-se sedeado no Centro Comunitário de Povos desde 

Novembro 2004. 

O bairro de Povos, está situado na zona periférica de Vila Franca de Xira, sendo 

habitado por populações vulneráveis a nível social e económico e com problemáticas 

escolares específicas.  

Neste sentido, é considerado um território vulnerável face ao fenómeno da 

exclusão social, onde são patentes factores de risco com impacto no desenvolvimento 

biopsicossocial de crianças e jovens. 

Embora a população do Bairro seja na maioria jovem, há uma predominância de 

baixas qualificações académicas (70% possui qualificações ao nível do primeiro ciclo e 

inferiores) e falta de acesso às TIC, tendo apenas uma reduzida percentagem de 

residentes a escolaridade mínima obrigatória.   

O bairro é de igual modo caracterizado pela carência económica da sua 

população, aliada ao predomínio de extensos agregados familiares, dadas as variadas 

situações de desemprego e sucessiva dependência de subsídios e apoios externos (70% 

da população está desempregada/desocupada). A desocupação de grande parte dos 

moradores do bairro está associada à tendência para o desenvolvimento de 

comportamentos aditivos, designadamente o consumo de álcool e drogas, assim como a 

pequena e média criminalidade, tais como furtos, tráfico de estupefacientes, brigas e o 

desenvolvimento de padrões de funcionamento familiar desajustado. Evidencia-se 

também uma prevalência elevada de insucesso (no ano anterior 37% dos alunos ficaram 

retidos duas ou mais vezes) bem como abandono escolar e de crianças sinalizadas e 

                                                            
2 Informação retirada do Relatório de Candidatura do Projecto Poder (Es)Colher ao Programa Escolhas- 
4ª Geração 
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acompanhadas pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens e Equipa de Crianças e 

Jovens por questões de negligência familiar, assim como de jovens sinalizados à equipa 

de Direcção Geral de Reinserção Social e em cumprimento de medida tutelar educativa, 

em especial por ofensas à integridade física e vandalismo. 

Deste modo são efectivos os problemas que despoletam intervenções neste 

domínio, como é o caso do insucesso e abandono escolar precoce, identificado em 68% 

da população estudantil. Estes fenómenos surgem associados a uma multiplicidade de 

factores que se interligam, dos quais se destacam o desinteresse e desmotivação 

escolares aliados a uma fraca estimulação, desvalorização da escola, suporte familiar 

deficitário, crianças com necessidades educativas especiais bem como desajustamento 

na oferta curricular, afectando o grupo de população de crianças e jovens entre os 6 e os 

18 anos. 

As constantes baixas qualificações académicas, (marcantes em 88% da 

população) denunciam que a desvalorização da escola, quer as características 

socioeconómicas e culturais da população e, não menos importante a marcada 

maternidade precoce. Esta questão afecta sobretudo os jovens e adultos entre os 18 e os 

45 anos. 

No caso da info-exclusão sendo também um dos problemas detectados no bairro, 

(abrange 70%), está intimamente ligada aos índices de pobreza dos moradores do bairro 

e à falta de oferta pública deste tipo de equipamentos na comunidade 

Tendo em conta as problemáticas presentes neste contexto3, a comunidade pode 

servir-se e recorrer de equipamentos sociais existentes, nomeadamente os espaços 

comunitários e escolares, o Centro de Novas Oportunidades, o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, o Centro de Apoio ao Conhecimento e Integração, a Junta de 

Freguesia de Vila Franca de Xira, o Gabinete de Apoio Social e o Núcleo de 

Atendimento a Toxicodependentes. 

 

 

 
                                                            
3 É de salientar como fontes de verificação do problema, o diagnóstico de caracterização dos moradores 
camarários dos Municípios de Vila Franca de Xira, os dados fornecidos pela Comissão e Protecção de 
Crianças e Jovens (CPCJ), Equipas de Crianças e Jovens (ECJ), Direcção Regional de Reinserção Social 
(DGRS), Núcleo de Atendimento a Toxicodependentes (NAT), Polícia de Segurança  Pública (PSP), 
Associação de Intervenção Social e Comunitária (AISC) (relativos ao RSI), Agrupamento de Escolas 
Vasco Moniz, o relatório de actividades do projecto Poder (Es)Colher, e o questionário implementado 
sobre o Centro de Inclusão Digital (CID). 
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Contexto Institucional4 

O Projecto Poder (Es)Colher apresenta como sua entidade promotora e gestora a 

APSDC (Associação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Comunitário) tal 

como os projectos Prevenir@Xira e Núcleos de Atendimento a Toxicodependentes, 

visando a Prevenção Universal Selectiva e Indicada (gabinetes de atendimento a jovens 

e pais, promoção de competências, formação de professores, acções de sensibilização e 

educação pelos pares) em estreita articulação com outras intervenções em curso, e o 

acompanhamento psicoterapêutico e programas de substituição a toxicodependentes. 

Em Novembro do ano de 2004, a APSDC, assumiu a promoção e gestão do 

Poder (Es)Colher, projecto de continuidade na 3ª Geração do Programa Escolhas, 

continuando com resultados bastante positivos, a desenvolver estratégias de combate à 

exclusão social de crianças e jovens do Bairro de Povos, em articulação com as 

diferentes entidades a intervir no mesmo. Para além disso, a APSDC desenvolve ainda 

serviços no âmbito de apoio psicológico a crianças, adolescentes e adultos. 

Como já referido, o centro está situado na região de Vila Franca de Xira, 

centralizado no Bairro de Povos, sendo constituído maioritariamente por habitação 

social, tendo a globalidade da população, como meio de subsistência, os subsídios de 

desemprego, rendimento social de inserção ou apoio de familiares. 

Por outro lado, a reduzida escolaridade e os níveis de insucesso escolar traduzem baixas 

expectativas de crianças e jovens face à educação e perspectiva de futuro.   

  Foi da identificação destas problemáticas que surgiu, em 2004, o projecto Poder 

(Es)Colher, no âmbito da 2ª Geração do Programa Escolhas.  

 Actualmente o projecto encontra-se na 4ª geração do Programa Escolhas, que 

deu início dia 1 de Janeiro de 2010 e com vista a terminar no dia 31 de Dezembro de 

2012.          

 Estando de momento perfeitamente implantado no território, o projecto é 

plenamente reconhecido e valorizado pelos destinatários e parceiros institucionais, 

proporcionando um conjunto de respostas únicas no território. Contudo, sendo a 

intervenção num dado território um processo moroso, não linear ou totalmente 

previsível, a permanência temporal constitui um elemento-chave para o sucesso de um 

projecto, já que a produção de mudança em determinado contexto não implica 

necessariamente a sua imediata manifestação em sistemas distintos, é de suma 

                                                            
4 Informação retirada do Relatório Interno do Projecto Poder (Es)Colher 
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importância que os projectos sejam pensados a médio/longo prazo, de forma a permitir a 

introdução de sentimentos de necessidade de mudança e a integração de novos modos 

de funcionamento, para então poderem ser observáveis alterações ao nível das condutas. 

Por outro lado, sabemos que as problemáticas são complexas e as soluções não 

dependem apenas da intervenção social e educativa, dado que existe uma componente 

económica e política muito forte.        

 Neste sentido, pretende-se continuar a desenvolver estratégias de combate à 

exclusão social e escolar das crianças e jovens do Bairro de Povos, em estreita sinergia 

com as entidades locais, principalmente através da dinamização de actividades 

estruturantes, potenciadoras do desenvolvimento de competências pessoais e sociais que 

possam constituir-se como catalisadoras de uma inserção escolar, profissional e social 

de sucesso. Mais ainda, e, sendo a família um local privilegiado para o desenvolvimento 

e formação de crianças e jovens, quer através de processos de modelagem, quer do 

estabelecimento de modos de funcionamento e comunicação que determinam 

grandemente a construção de esquemas mentais de si, dos outros e dos padrões 

relacionais, pretende-se continuar a desenvolver uma intervenção que potencie as 

competências que cada família possui, bem como desenvolver outras que, pela sua 

preponderância, importa promover, numa perspectiva de empowerment, não invasiva, 

partindo das suas necessidades e da consciencialização da importância de 

alterar/aperfeiçoar algumas práticas parentais.      

 O facto de este ser um projecto que teve oportunidade de trabalhar com distintos 

grupos de jovens, pretende igualmente estimular e apoiar competências ao nível do 

empreendedorismo e inovação, nomeadamente ao nível da educação não formal, 

dinamização comunitária e cooperação estratégica.      

 O projecto Poder (Es)Colher, pretende levar a cabo uma intervenção cujos 

princípios passam essencialmente pelo funcionamento em consórcio, mobilização de 

recursos locais e comunitários, abordagem sistémica dos problemas, sustentabilidade da 

intervenção e disseminação de boas práticas, perspectivando sempre a capacitação da 

comunidade.          

 A implementação do projecto decorre em diferentes espaços locais, 

designadamente no Centro Comunitário de Povos; no Equipamento desportivo do 

Bairro de Povos; na Escola EB 1 de Povos; na Escola EB 2,3 Dr. Vasco Moniz e na 

Escola Secundária Alves Redol, todas situadas em Vila Franca de Xira.  
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 A nível de consórcio, o projecto conta com algumas entidades, tais como: a 

Associação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Comunitário (entidade 

promotora e gestora do Projecto Poder (Es)Colher; a Câmara Municipal de Vila Franca 

de Xira; a Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira; a Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens em Perigo; o Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz de Vila 

Franca de Xira; a Direcção-Geral de Reinserção Social.    

 As reuniões de consórcio do Poder (Es)Colher são momentos privilegiados para 

a discussão de questões centrais no projecto, mas também para a troca e partilha de 

informações, dificuldades e sucessos. No entanto, a boa relação que se estabelece com 

cada um dos representantes das entidades parceiras, privilegia igualmente outros 

momentos e veículos de comunicação menos formais e não presenciais, pelo que se 

considera que a eventual não comparência das entidades nestas reuniões em algum 

momento é perfeitamente ultrapassada e atenuada por este factor. Mais se salienta que, 

como é sabido, a conciliação de agendas é uma dificuldade real, bem como a gestão de 

imprevistos e condicionalismos decorrentes da especificidade do âmbito de acção de 

cada parceiro.          

 A integração no projecto de jovens destinatários entre os 19 e 24 anos prende-se 

com actividades ligadas à empregabilidade nomeadamente de encaminhamento. Por 

outro lado, visto este ser um projecto de continuidade da 3ªgeração, pretende continuar a 

assegurar-se o acompanhamento de jovens que há já cerca de cinco anos frequentam 

actividades do projecto.        

 No âmbito escolar, a intervenção que o projecto pretende desenvolver, quer no 

1ºciclo, quer no 2º e 2º ciclos, implica necessariamente o envolvimento de professores e 

auxiliares de acção educativa, já que serão parceiros indispensáveis na dinamização de 

acções como os programas de promoção de competências pessoais e sociais. 

 Para tal, existem previstas em plano de actividades do projecto, as designadas 

actividades, o Gabinete de Orientação Escolar; Educação e Formação Certificada; o 

Programa de Promoção de Competências Pessoais e Sociais ao 1º ciclo; o Programa de 

Promoção de Competências Pessoais e Sociais ao 2º e 3ºciclos; o Desenvolvimento 

Pessoal, Social e Escolar de 1º ciclo; o Desenvolvimento Pessoal, Social e Escolar de 2º 

e 3ºciclos; Apoio psicológico/psicopedagógico individualizado; o Gabinete de 

Mediação Escola-Família; a Formação Parental; o Acompanhamento Psicossocial a 

Famílias; o Gabinete de Orientação Profissional; Mediação Comunitária; o Curso de 

Educação e Formação de Jovens – Operador de Informática, Ateliers de Expressão 
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Plástica e Corporal; Comemoração de Datas Significativas; o Centro de Inclusão Digital 

– CID Livre, Clube de Jornalismo, CID 1º ciclo, CID Formação de Jovens, CID 

Formação de Adultos, CID Orientado; o Grupo de Jovens; o Grupo de Raparigas; o 

Grupo de Tutores; Concepção e Implementação de Projectos; a Formação Residencial e 

Visitas/saídas/intercâmbios. 

 

Plano semanal de actividades regulares: 

Horário Seg. Ter. Qua. Qui. Sex. Sáb. Dom. 

8h-9h        

9h-10h G J D R J D H J RE   

10h-11h G J D  R J D H J RE   

11h-12h G J H U G R J H G H J U  RE   

12h-13h        

13h-14h        

14h-15h C U G S G W A U K S C G RE   

15h-16h G F R E G F E U A F Q E 

G 

K G F R 

E 

RE   

16h-17h G H J G F E U A F Q E 

G 

K G F R 

E 

RE   

17h-18h H J L H N H J J 

T 

X J L P K J T N    

18h-19h  T V P I T U    

19h-20h  T V P I T    

 

LEGENDA:  

A: Gabinete 
de Orientação 
Escolar 

E:Desenvolvimento Pessoal, 
Social e Escolar 1º ciclo 

I: Formação 
Parental (Decorre 
duas vezes por mês)

M:Curso de Educação e 
Formação de Jovens* 

B: Educação 
e Formação 
Certificada* 

F:Desenvolvimento Pessoal, 
Social e Escolar 2º ciclo 

J:Acompanhamento 
Psicossocial a 
Famílias  

N:Atelier de Expressão 
Plástica e Corporal 

C: Programa 
de Promoção 
de 
Competências 
Pessoais e 

G:Apoio 
Psicológico/psicopedagógico 
individualizado 

K: Gabinete de 
Orientação 
Profissional  

O:Comemoração de 
Datas Significativas* 
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Sociais 1º 
ciclo 
D: Programa 
de Promoção 
de 
Competências 
Pessoais e 
Sociais 2º 
ciclo 

H:Gabinete de Mediação 
Escola- Família 

L: Mediação 
Comunitária 

P: CID Livre 

Q: Clube de 
Jornalismo 

U:CID Orientado Y:Concepção e 
Implementação de 
Projectos* 

T: CID Formação de 
Adultos 

R:CID 1º 
ciclo 

V:Grupo de Jovens Z:Formação 
Residencial* 

X:Grupo de Tutores 

S: CID 
Formação de 
Jovens 

W:Grupo de Raparigas RE: Reunião de 
Equipa 

Visitas/Saídas/Intercâmbios

 

Quadro I: As actividades assinaladas com um * não estão no plano semanal de 

actividades regulares porque não ocorrem semanalmente, realizam-se conforme previsto 

pela equipa técnica.  

No que respeita aos objectivos5 do projecto, os mesmos assentam em três 

objectivos gerais e nove objectivos específicos, devidamente enquadrados. 

Os objectivos Gerais do Projecto consistem em: 

1- Apoiar as crianças e jovens do Bairro de Povos na inclusão/progressão escolar e 

integração profissional 

2- Promover a dinamização comunitária e a interculturalidade através da capacitação e 

participação cívicas junto das crianças e jovens residentes no Bairro de Povos. 

3- Promover a capacitação e qualificação académica das famílias no Bairro de Povos. 

 

 

 

                                                            
5 Retirados da candidatura do Projecto Poder (Es)Colher ao Programa Escolhas- 4ªGeração 
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Objectivos Específicos do Projecto visam:  

1.- 

1.1- Identificar e apoiar crianças e jovens residentes no Bairro de Povos, 

destinatários do projecto Poder (Es)Colher, que apresentem dificuldades em progredir e 

acompanhar os currículos escolares, proporcionando e encaminhando os jovens para 

medidas de formação alternativas. 

 

Indicadores: Nº de crianças e jovens que melhoraram o seu desempenho escolar; Nº de 

crianças e jovens que desenvolvem sentimentos positivos acerca da escola, sua utilidade 

e funcionalidade; Nº de crianças e jovens que diminuíram o absentismo escolar; Nº de 

jovens encaminhados e integrados em medidas de educação e formação alternativas. 

Instrumentos de avaliação: Avaliação escolar; registo de faltas escolares; questionários 

de atitude face à escola; registos de reuniões com professores; registos de participação 

nas actividades desenvolvidas pelo projecto. 

 

1.2- Identificar e encaminhar jovens do Bairro de Povos em situação de 

desemprego/desocupação, perspectivando-se a sua integração em medidas de formação 

e/ou mercado de emprego.        

 

Indicadores: Nº de jovens atendidos no Gabinete encaminhados através da acção do 

Dinamizador Comunitário; Nº de jovens encaminhados para medidas de formação 

profissional; Nº de jovens encaminhados para o mercado de emprego. 

Instrumentos de avaliação: Frequência nos atendimentos, registos de reuniões com 

parceiros, registos dos técnicos responsáveis pelas actividades, processo de orientação 

profissional. 

 

1.3- Promover o desenvolvimento de competências em Tecnologias da 

Informação e Comunicação em crianças e jovens residentes no Bairro de Povos, 

destinatários do projecto Poder (Es)Colher. 
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Indicadores: Nº de utilizadores do CID; Nº de crianças, jovens e adultos que adquirem 

certificados de formação; Nº de sujeitos que recorre ao CID enquanto ferramenta de 

apoio à inserção escolar e profissional. 

 Instrumentos de avaliação: Registo de frequência, fichas de avaliação de competências, 

questionários de satisfação, avaliação escolar, registo das sessões efectuadas pelo 

monitor do CID. 

 

2.- 

2.1- Fomentar a responsabilização e autonomia de 50 jovens residentes no 

Bairro de Povos, destinatários do projecto Poder (Es)Colher, numa perspectiva de 

empowerment, tendo em vista o envolvimento na concepção e implementação de 

projectos dirigidos ao seu grupo etário e à comunidade em geral. 

 

Indicadores: Nº de jovens envolvidos na concepção e implementação de projectos; Nº 

de iniciativas desenvolvidas pelos jovens; Nº de jovens que apresentam evoluções ao 

nível de competências como a criatividade, responsabilidade, autonomia, gestão de 

conflitos e resolução de problemas. 

Instrumentos de avaliação: Registo de presenças, questionários de competências 

pessoais e sociais, registo das sessões de trabalho. 

 

2.2- Estimular o desenvolvimento de competências pessoais e sociais (auto-

estima, resolução de conflitos, responsabilidade, tomada de decisão, cumprimento de 

regras, assertividade) em 110 crianças e jovens residentes no Bairro de Povos, 

destinatários do projecto Poder (Es)Colher, que se constituam como variáveis 

protectoras da emergência de comportamentos de risco em diversos contextos. 

 

Indicadores: Nº de crianças e jovens participantes; Nº de crianças e jovens que 

apresentam evolução ao nível das competências pessoais e sociais. 

Instrumentos de avaliação: Questionários de avaliação de competências, registos de 

sessões de trabalho, registo de frequência e qualidade de participação, registos de 

reuniões efectuadas com parceiros.  

 

2.3- Desenvolver contextos e iniciativas de interculturalidade e diversidade, 

abrangendo 150 crianças, jovens e famílias do Bairro de Povos, potenciando a coesão 



  Dinâmicas Educativas para a Promoção da Interculturalidade com Crianças e Jovens num 
Projecto Local 

 

54 
 

social, através do reforço da participação e envolvimento de grupos étnicos e culturais 

minoritários existentes. 

 

Indicadores: Nº de crianças, jovens e familiares envolvidos nas actividades; Nº de 

iniciativas desenvolvidas na comunidade. 

Instrumentos de avaliação: Registo de frequência nas actividades, questionários de 

avaliação de satisfação, registos das reuniões de equipa, de consórcio e com outros 

parceiros envolvidos. 

 

3.- 

3.1- Estimular o desenvolvimento de competências parentais (assertividade, 

definição de regras consistentes, sensibilidade, responsabilidade, entre outras), junto de 

50 famílias residentes no Bairro de Povos, que conduzam à adopção de estratégias de 

funcionamento potenciadoras do desenvolvimento psicossocial ajustado dos menores a 

cargo. 

 

Indicadores: Nº de elementos envolvidos no acompanhamento psicossocial e acções de 

formação; Assiduidade no acompanhamento psicossocial e acções de formação; Nº de 

elementos envolvidos no acompanhamento psicossocial e acções de formação que 

revela alterações ao nível das competências parentais. 

Instrumentos de avaliação: Registos das sessões de acompanhamento psicossocial, 

avaliação do plano de acompanhamento familiar elaborado em conjunto com a família e 

técnicos de outras instituições a intervir nos casos; registos das presenças em acções de 

formação parental; questionários de competências parentais; registos de sessões de 

formação; questionários satisfação dos participantes nas acções de formação. 

 

3.2- Fomentar o envolvimento de 20 pais/famílias e 20 educandos, residentes no 

Bairro de Povos, no percurso escolar destes, valorizando a escola e desconstruindo 

crenças/expectativas, perspectivando a melhoria da qualidade da comunicação escola-

família. 

 

Indicadores: Nº de jovens e respectivas famílias que comparece aos atendimentos 

marcados; Nº de famílias que procura espontaneamente apoio para resolver questões 
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relacionadas com a situação escolar dos seus educandos; Nº de famílias envolvidas que 

revela alterações ao nível das competências familiares. 

Instrumentos de avaliação: Registo de frequência de jovens e famílias nos atendimentos 

marcados, registos dos atendimentos; registos das reuniões com professores e técnicos 

de outras instituições parceiras. 

  

3.3- Aumentar as competências e qualificações académicas de 20 habitantes do 

Bairro de Povos, tendo em vista uma maior inclusão social e profissional. 

 

Indicadores: Nº de adultos integrados em respostas de qualificação académica; Nº de 

adultos que progrediram em termos de habilitações escolares; Nº de adultos 

encaminhados e integrados ao nível da empregabilidade. 

Instrumentos de avaliação: Registo de assiduidade nas sessões de formação; fichas de 

avaliação de competências; registo de funcionamento das sessões; registos dos 

atendimentos no gabinete de orientação profissional. 

 

Auto-Avaliação técnica do Projecto 

À semelhança do que tem ocorrido desde o inicio do projecto Poder Es(Colher), 

a definição, implementação e monitorização do sistema de auto-avaliação ficará a cargo 

do coordenador do projecto, contando com o apoio da equipa técnica, representantes das 

entidades parceiras no consórcio e ainda outros que apresentem relevância nos 

processos de intervenção em curso.  

Assim sendo, considerando que a realidade dos territórios de intervenção não é 

de todo estanque e imutável, torna-se imperativo um constante exercício de avaliação da 

adequação das respostas às necessidades identificadas, bem como a verificação dos 

impactos da intervenção junto do público-alvo.  

Neste modo, consideram aqui fundamentais os mecanismos de avaliação de 

processo e de resultados, de acordo com as seguintes vertentes- Concepção- análise 

crítica da pertinência do projecto e das acções que se propõe desenvolver, 

nomeadamente ajustamento das respostas produzidas aos objectivos definidos, tendo em 

vista a minimização das problemáticas identificadas; Operacionalização- análise dos 

processos de implementação e concretização prática das acções preconizadas em sede 

de candidatura, nomeadamente ao nível da articulação com parceiros, gestão da equipa 

técnica divulgação de actividades e selecção dos destinatários; Execução- cumprimento 
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dos planos de actividades, número e características dos destinatários envolvidos, adesão 

às acções desenvolvidas e satisfação dos destinatários, colaboração das entidades 

parceiras formais e informais, gestão de dificuldades de implementação de actividades 

que comprometam o cumprimento dos objectivos preconizados; Resultados de 

Intervenção- definição de indicadores de avaliação do cumprimento dos objectivos 

definidos, operacionalizar a recolha, compilação e interpretação da informação 

recolhida pela equipa técnica e entidades parceiras, visando a avaliação dos impactos da 

intervenção nos destinatários e instituições envolvidas no território de intervenção. 

 Este sistema de avaliação preconiza a construção/utilização de instrumentos de 

registo, questionários, reuniões de equipa, de consórcio e outros parceiros e ainda 

relatórios de avaliação. Paralelamente, e porque se preconiza um modelo de avaliação 

participada e participativa, serão ainda criados momentos que possibilitem um feedback 

dos destinatários, no que diz respeito à adesão e satisfação, procurando obter sugestões 

para intervenções futuras. 
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Intervenção 

Caracterização das actividades participadas  

Estando o projecto Poder (Es)Colher implementado no território de actuação 

desde a segunda geração do Programa Escolhas, tem vindo a assistir a uma evolução ao 

nível dos interesses, procuras e necessidades dos destinatários/beneficiários.  

De facto, são múltiplas as variáveis que devem ser consideradas, começando 

pela crescente necessidade de estimular e fomentar nos indivíduos a voluntariedade em 

querer intervir, colaborar, dar a conhecer, participar e, consecutivamente ter um papel 

mais activo. 

Para tal, surge a preocupação de criar actividades que foram preconizadas com 

vista a responder aos objectivos delineados para o projecto, mas sobretudo, para que os 

envolvidos identifiquem as mesmas como uma mais-valia na aquisição de 

conhecimento, de aprendizagem técnica e de ocupação dos tempos livres de forma 

adequada, tendo o grupo de destinatários para cada tipo de actividade, contudo existem 

outros sujeitos que podem integrar as mesmas, considerados de benificiários, habitantes 

da comunidade.  

A minha intervenção no projecto foi marcada pela presença diária e participação 

activa nas actividades existentes no mesmo bem como pela detecção de necessidades 

que implicassem a realização de um projecto autónomo, consistente, baseado nas 

directrizes e problemáticas do contexto em estudo.  

Para tal, a possibilidade em colaborar em todas as actividades previstas em plano 

de actividades permitiram o conhecimento detalhado e pormenorizado dos 

envolvidos/sujeitos tal como do funcionamento do projecto. 

Assim sendo como actividades pertencentes ao projecto destaco: 

 

Gabinete de Orientação Escolar-  

É considerado um espaço destinado ao desenvolvimento de processos 

individuais e grupais de orientação vocacional/escolar, identificando aptidões e 

interesses, promovendo o auto-conhecimento e apoiando o processo de tomada de 

decisão, prestando informações e explorando as ofertas formativas, encaminhando 

jovens e jovens adultos para respostas de integração socio-escolar que confiram 

progressão académica. Esta actividade decorre no Centro Comunitário de Povos, com 

uma periodicidade semanal, pretendendo apoiar a este nível, em média, 30 destinatários 
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e 20 beneficiários, por ano. O Gabinete funciona ao longo de todo o ano, excepto 

durante o mês de Agosto. 

 

Educação e Formação Certificada-  

Esta actividade começou por se tratar de um Curso de Educação e Formação de 

Adultos em 2010 com professores destacados pela Direcção Regional de Educação de 

Lisboa, em sessões bissemanais em horário pós-laboral. 

Perspectivava-se poder dar continuidade em 2011 com um EFA B2 (para 

concluir o 2º ciclo), contudo, com a questão dos cortes orçamentais não foi possível. 

Por essa razão surgiu o processo Reconhecimento e Validação e Certificação de 

Competências através da itinerância do Centro de Novas Oportunidades da Escola 

Secundária Alves Redol. 

.Esta actividade consiste em aulas bissemanais, dirigidas por professores 

destacados pela Direcção Regional de Educação de Lisboa, tendo em vista a conclusão 

do 3º ciclo. O processo tem lugar no Centro Comunitário de Povos, tendo em conta o 

estabelecimento de um protocolo de cooperação entre o Centro Novas Oportunidades da 

Escola Secundária Alves Redol e o projecto. Paralelamente procurou-se capacitar os 

sujeitos (ao nível da alfabetização) de modo a que possam integrar novo curso EFA B1 

no ano lectivo 2011/2012. Com estas actividades pretende-se abranger, em média, 10 

beneficiários por curso.  

 

Programa de Promoção de Competências Pessoais e Sociais 1º ciclo –  

Este Programa foi realizado duas vezes por semana, em que cada uma das 

sessões se desenvolveu em duas turmas distintas, ou seja segunda-feira de tarde há uma 

sessão com a turma X e terça-feira de manhã com a turma Y. Estas sessões são 

desenvolvidas na E.B. 1 de Povos, tendo em vista o desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais (auto-estima, negociação de conflitos, responsabilidade, tomada de 

decisão, cumprimento de regras e assertividade), através de dinâmicas construídas de 

modo a responder a estas pressupostos, junto de, em média, 30 destinatários e 15 

beneficiários, por ano. 

 

Programa de Promoção de Competências Pessoais e Sociais 2º ciclo –  
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De igual modo como no anterior Programa, este conta também com sessões 

bissemanais, sendo cada uma delas a duas turmas diferenciadas. Uma sessão é realizada 

ás terças-feiras de manhã à turma X e outra às quartas-feiras à turma Y. 

As sessões são desenvolvidas na E.B. 2,3 Vasco Moniz e E.S. Alves Redol, 

tendo em vista o desenvolvimento de competências pessoais e sociais (auto-estima, 

negociação de conflitos, responsabilidade, tomada de decisão, cumprimento de regras e 

assertividade) através de dinâmicas realizadas com o intuito de serem abordadas e 

trabalhadas essas questões, junto de, em média, 30 destinatários e 15 beneficiários, por 

ano. 

 
Desenvolvimento Pessoal, Social e Escolar de 1º ciclo –  

Esta actividade é levada a cabo 4 vezes por semana no Centro Comunitário de 

Povos, tendo em vista o apoio na realização das tarefas escolares diárias, promoção de 

métodos e hábitos de estudo, desenvolvimento de sentimentos positivos face à escola e 

treino de competências pessoais essenciais no sucesso escolar com as crianças que se 

encontram no 1ºciclo. Com esta actividade pretende-se apoiar, em média, 20 

destinatários e 10 beneficiários, por ano. 

 

Desenvolvimento Pessoal, Social e Escolar de 2º e 3º ciclo –  

Através desta actividade levada a cabo 4 vezes por semana no Centro 

Comunitário de Povos, pretende-se dar apoio na realização das tarefas escolares diárias, 

promoção de métodos e hábitos de estudo, desenvolvimento de sentimentos positivos 

face à escola e treino de competências pessoais essenciais no sucesso escolar às crianças 

e jovens que estejam a frequentar o 2º e 3ºciclos. Com esta actividade pretende-se 

apoiar, em média, 15 destinatários e 5 beneficiários, por ano. 

 

Apoio psicológico/psicopedagógico individualizado –  

Quando falamos do apoio psicológico/psicopedagógico individualizado, 

referimo-nos a sessões individuais desenvolvidas 4 vezes por semana, no Centro 

Comunitário de Povos e E.B. 1 de Povos, que prestam apoio psicológico e/ou 

psicopedagógico às crianças e jovens, sinalizados pelas instituições parceiras, que 

apresentam dificuldades em progredir e acompanhar os currículos escolares. Com esta 

actividade pretende-se abranger, em média, 20 destinatários por ano. 
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Técnicos responsáveis: Ana Zilda Ferreira Martins da Silva, Ana Catarina Marques de 

Freitas, Joana Gomes, Bruno Vitória de Faria Braz. 

 

 

Gabinete de Mediação Escola-Família –  

Todos os dias o gabinete está aberto à comunidade a fim de acolher todas as 

pessoas, sendo localizado no Centro Comunitário de Povos, EB 2,3 Vasco Moniz e E.S. 

Alves Redol, para atendimento individualizado de alunos, pais e professores, permitindo 

a melhoria da qualidade da comunicação escola-família. Com esta actividade pretende-

se abranger, em média, 10 destinatários e 10 beneficiários, por ano. 

 

Formação Parental –  

Esta formação é realizada em grupo. Nas sessões são abordadas questões 

relacionadas com o desenvolvimento pessoal e social, problemas de comportamento, 

cidadania e relações familiares, de forma a alcançar-se a promoção de uma 

parentalidade positiva. Estas acções têm lugar no Centro Comunitário de Povos, 

contando pontualmente com a presença de formadores externos. A formação é 

organizada em ciclos de 4 meses, com sessões quinzenais, pretendendo abranger, em 

média, 12 beneficiários por ano.  

No entanto no passado ano lectivo, decorrente de uma parceria com o 

agrupamento, foi realizada em contexto escolar, mais especificamente na E.B 2,3 Vasco 

Moniz. 

Conforme previsto no ano de 2011 foram realizadas oito sessões, que iniciaram 

no mês de Setembro e deram por término em Dezembro, sendo que, ocorreram duas 

sessões por mês. 

 

Acompanhamento Psicossocial a Famílias -   

Este acompanhamento é feito em gabinete diariamente (dias úteis) e é dirigido às 

famílias das crianças e jovens que frequentam as actividades do projecto e outras que, 

por iniciativa própria ou através de encaminhamento de instituições parceiras, a ele 

acedam. Este gabinete funciona no Centro Comunitário de Povos e pretende abranger, 

em média, 17 beneficiários por ano. 
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Gabinete de Orientação Profissional –  

Esta actividade decorre semanalmente no Centro Comunitário de Povos tendo 

em vista a promoção da inclusão profissional, bem como a integração em medidas de 

formação profissional, de jovens residentes no Bairro de Povos. Articula-se 

directamente com a actividade de Mediação Comunitária, já que desta decorrem 

encaminhamentos para este Gabinete. No decurso da intervenção, pretende-se abranger, 

em média, 10 destinatários e 30 beneficiários. 

 

Mediação Comunitária –  

Esta actividade é desenvolvida pelo Dinamizador Comunitário do projecto, 4 

vezes por semana, no Bairro de Povos. Assim sendo, pretende-se, através de contactos 

informais com moradores do Bairro, estabelecer a ponte entre as acções desenvolvidas 

pelo projecto e a comunidade, designadamente naquelas que remetem para a inclusão 

escolar e profissional dos jovens e seus familiares, identificando situações de 

desemprego/desocupação e encaminhando-as para respostas proporcionadas pelo 

projecto. Com esta acção pretende-se encaminhar para os Gabinetes de Orientação 

Escolar e Profissional, em média, 35 beneficiários e 15 destinatários, por ano. 

 

Curso de Educação e Formação de Jovens - Operador de Sistemas Informáticos  

Este curso de Educação e Formação é dirigido aos jovens que pretendam 

concluir o 9º ano - Operador de Sistemas Informáticos. Conta com a duração de dois 

anos lectivos, e, é composto por aulas teóricas diárias ministradas por professores da 

Escola Secundária Alves Redol e por uma componente prática. Tem lugar na Escola 

Secundária Alves Redol e pretende abranger 12 jovens destinatários. 

 

Ateliers de Expressão Plástica e Corporal –  

O atelier consiste em sessões com uma periodicidade trissemanal a decorrerem 

no Centro Comunitário de povos. Este espaço é destinado à expressão plástica, corporal 

e musical, abarcando áreas como o graffiti, capoeira, expressão dramática e construção 

de instrumentos musicais. Pretende-se abranger, em média, 20 destinatários e 10 

beneficiários por ano. 

 

CID Livre –  
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Esta actividade é um espaço livre de realização de trabalhos escolares e outras 

actividades informáticas e de consulta de internet. Decorre com uma periodicidade 

bissemanal no Centro de Inclusão Digital (Centro Comunitário de Povos), pretendendo 

abranger, em média, por ano, 40 destinatários e 20 beneficiários. 

 

Clube de Jornalismo –  

Este clube decorre uma vez por semana, sendo dirigida a jovens com o propósito 

de fomentar o desenvolvimento de competências nas TIC e, simultaneamente, 

incrementar competências ao nível da leitura e escrita, capacidade de síntese e espírito 

crítico face à realidade. Por outro lado, esta actividade visa a construção de notícias 

escritas e audiovisuais para dinamização do blogue e site do projecto. Pretende-se 

abranger, em média, por ano, 10 destinatários e 5 beneficiários. 

 

CID 1º ciclo –  

A actividade é realizada no Centro de Inclusão Digital (Centro Comunitário de 

Povos) composta por acções de formação nas TIC dirigidas a crianças e 

desenvolvimento de actividades de carácter lúdico-pedagógico, utilizando o computador 

como recurso na promoção de competências académicas. Esta actividade ocorre com 

uma periodicidade bissemanal e pretende abranger, em média, por ano, 20 destinatários. 

. 

CID Formação de Jovens –  

Esta actividade é desenvolvida no Centro de Inclusão Digital (Centro 

Comunitário de Povos) e é composta por acções de formação certificada nas TIC 

dirigidas a jovens. Decorre com uma periodicidade bissemanal e pretende envolver 20 

destinatários e 10 beneficiários, em média, por ano. 

 
CID Formação de Adultos –  

A actividade realiza-se no Centro de Inclusão Digital (Centro Comunitário de 

Povos), sendo composta por acções de formação certificada nas TIC dirigidas a 

adultos/famílias residentes no Bairro de Povos. Com uma periodicidade bissemanal, 

pretende abranger, em média, 5 destinatários e 15 beneficiários por ano. 

 

CID Orientado –  
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A actividade no âmbito do Centro de Inclusão Digital (Centro Comunitário de 

Povos) é dirigida a crianças e jovens. É realizada em sessões de utilização das TIC de 

modo orientado (pesquisa académica, pesquisa de formação profissional, utilização do 

e-mail, etc), procurando explorar o potencial nas novas tecnologias, incrementando as 

competências de crianças e jovens nesta área. Decorrerá com uma periodicidade de 4 

vezes por semana e pretende abranger, em média, 30 destinatários e 20 beneficiários por 

ano. 

 

Grupo de Jovens –  

Este conjunto de jovens encontra-se uma vez por semana no Centro Comunitário 

de Povos (quinta-feira) realizando dinâmicas de grupo que promovam o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais que se constituam como factores 

de protecção em detrimento dos factores de risco associados aos destinatários. 

Simultaneamente, pretende promover competências ao nível da criatividade, 

empreendedorismo e inovação, numa perspectiva de empowerment, tendo em vista o 

desenvolvimento de acções dirigidas à comunidade e aos pares. Com esta actividade 

pretende abranger-se, em média, 10 destinatários e 2 beneficiários por ano. 

 

Grupo de Raparigas –  

Este grupo feminino funciona em sessões semanais, no Centro Comunitário de 

Povos, com dinâmicas de grupo dirigidas a jovens, recorrendo a actividades que 

promovam competências pessoais e sociais indispensáveis para o seu desenvolvimento, 

reflexão conjunta acerca dos percursos e projectos de vida, com especial ênfase nas 

questões dos afectos, sexualidade e igualdade de género, visando igualmente a 

promoção do empreendedorismo e inovação. Esta actividade surgiu através de 

conversas informais das raparigas que frequentam o centro, com o mero objectivo de ter 

um espaço exclusivamente delas, mais restrito e destinado a questões femininas. Com 

esta actividade pretende abranger-se, em média, 10 destinatários e 2 beneficiários, por 

ano. 

 

Grupo de Tutores –  

Este grupo funciona em sessões semanais, no Centro Comunitário de Povos, 

com dinâmicas de grupo dirigidas a jovens, recorrendo a actividades que promovam 

competências pessoais e sociais indispensáveis para o seu desenvolvimento, visando 
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igualmente, numa perspectiva de empowerment, a promoção do empreendedorismo e 

inovação, designadamente na dinamização de acções dirigidas à comunidade e aos 

pares. Com esta actividade pretende abranger-se, em média, 10 destinatários e 2 

beneficiários, por ano. 

 

Concepção e Implementação de Projectos - 

Esta actividade é pontual e dirigida aos jovens integrados nos grupo de jovens, 

raparigas e tutores que visa o acompanhamento/supervisão na concepção e 

implementação de projectos dos jovens dirigidos aos seus pares e à comunidade em 

geral, promovendo a adopção de posturas proactivas, críticas e dinâmicas, numa 

perspectiva de empowerment e recorrendo à educação não formal. Com esta actividade 

pretende abranger-se, em média, 10 destinatários e 5 beneficiários por ano. 

 

Visitas/saídas/intercâmbios- 

Trata-se de uma actividade pontual que visa a promoção da diversidade e o 

contacto com realidades e culturas distintas, bem como a troca de experiências e 

contacto com outros contextos. Pretende abranger-se, em média, 35 destinatários e 15 

beneficiários por ano. 

 

Comemoração de Datas Significativa- 

Esta actividade pretende o desenvolvimento de iniciativas pontuais em datas de 

referência a nível histórico, cultural, desportivo, etc, de modo a potenciar a coesão 

social, a interculturalidade e diversidade. Com estas actividades pretende abranger-se, 

em média, por ano, 100 destinatários e 50 beneficiários 
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Descrição e fundamentação das intervenções realizadas 

Como anteriormente referido, houve a possibilidade e abertura para a 

colaboração e intervenção nas mais variadas actividades, contudo, surgiu a necessidade 

de me focalizar nas minhas verdadeiras áreas de interesse e que melhor se adequassem 

ao meu desenvolvimento profissional. 

As opções foram também resultado de uma reflexão ponderada sobre a 

conjugação entre as necessidades do projecto e as minhas motivações.  

A escolha incidiu na colaboração, no programa de Desenvolvimento Pessoal, 

Social e Escolar do 1º ciclo (DPSE), no contributo na Formação Parental, na 

participação no Grupo de Jovens, no Programa de Competências Pessoais e Sociais do 

2º ciclo (DPSE), e no acompanhamento pedagógico a duas crianças do 1º ciclo. 

Não obstante, sempre que havia oportunidade assistia e participava nas 

actividades do Desenvolvimento Pessoal, Social e Escolar do 2º e 3º ciclos (DPSE), no 

Atelier de Expressão Plástica e Corporal, na comemoração de datas significativas, nas 

visitas e saídas. 

Para tal, surge a necessidade de fundamentar estas actividades de forma mais 

pormenorizada, tendo em conta, que revelei uma presença constante e assídua nas 

mesmas, desenvolvendo uma postura activa e predominante com os envolvidos, 

resultando numa relação mais próxima e consistente com os demais. 
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DPSE 1º CICLO- 

A opção pelo DPSE do 1º ciclo, não correspondeu de imediato ao pretendido, 

uma vez que, a minha preferência, habitualmente se focava nos jovens/adultos e não 

propriamente no trabalho com crianças. Porém, achei estimulante poder trabalhar com 

os diversos públicos, não direccionando a minha intervenção apenas a um mesmo nível 

de idades.  

Nestas actividades a minha função tal como a dos outros dois técnicos, centrava-

se na ajuda na realização dos trabalhos escolares, na execução de tarefas escolares e 

lúdicas para as crianças, na intervenção directa em situações pontuais, no fomentar no 

grupo o respeito pelos colegas e monitores bem como pelas diferenças sociais, étnicas e 

culturais, na partilha de carinho e afecto, nas conversas partilhadas, na realização de 

trabalhos de expressão plástica, na organização e participação nos jogos e actividades 

exteriores e interiores após a conclusão dos trabalhos escolares. 

O DPSE do 1º ciclo é realizado dentro do Centro Comunitário de Povos, com 

cerca de 20 crianças e funciona como ATL (Actividades de Tempos Livres), numa sala 

especificamente para o mesmo, tendo disponível, cadeiras e mesas bem como um 

quadro, uma secretária do(s) monitor(es), material escolar(canetas, lápis de cor, 

borrachas, folhas, plasticina, cartolinas, réguas, esquadros, compassos, etc) e um espaço 

com uma carpete e vários brinquedos destinados às crianças para os momentos de 

diversão.  

Aquando da realização das actividades, as crianças que estão dispostas em 

grupos, intitulados de ilhas, existindo seis grupos, sendo que, o primeiro é constituído 

por quatro elementos, o segundo por três, o terceiro por quatro, o quarto por dois, o 

quinto por quatro e o sexto e último por três. (Anexo X Planta da Sala) 

 Contudo, cada grupo tem disponível quatro cadeiras podendo ser incluídas 

crianças que desejem pertencer ao DPSE, inscrevendo-se devidamente, e se aceites, 

passam a ocupar os lugares disponíveis e a integrar o grupo correspondente. 

A constante presença nestas actividades fez-me percepcionar as carências 

identificadas nas crianças consideravelmente no campo afectivo mas não menos saliente 

no plano escolar. São, sobretudo constatadas dificuldades de aprendizagem, factores 

motivacionais, regras de educação, apoio familiar e/ou parental. 

Assim, a intenção de promoção de competências pessoais e sociais através da 

existência destas actividades tem vindo a ser reconhecida como metodologia válida na 

diminuição da influência de factores de risco e maximização de factores protectores no 
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desenvolvimento das crianças. Por esta razão, a promoção de competências ao nível da 

comunicação, resolução de problemas, tolerância à frustração, resiliência, auto-estima, 

criatividade e gestão de emoções, assume-se como o objectivo a ter em conta com estes 

envolvidos e nestas actividades. 

Para além disso, é basilar estimular a necessidade de tornar o contexto escolar 

mais atractivo, onde os mesmos possam sentir que são reconhecidos e valorizados nas 

suas tarefas e perante os outros, sendo que um dos factores que leva à desistência do seu 

trabalho escolar, é achar que não vale a pena fazer porque não conseguem, porque não 

são valorizados nesse sentido. 

Relativamente ao material disponível ou recursos para trabalhar com as crianças, 

existem vários dossiers, compostos por fichas e exercícios das suas áreas de estudo bem 

como tarefas lúdicas, que resultam de manuais escolares devidamente actualizados e 

integrados aos conteúdos referentes a cada ano lectivo.  

Ainda nestas actividades, ocorre sempre um momento de diversão, de 

descontracção das crianças com os monitores, há a possibilidade de se brincar, de 

extrapolar, optando por se desenvolver um jogo, uma actividade lúdica, no interior do 

Centro Comunitário, no espaço destinado para esta prática, ou, no exterior, mais 

concretamente, no campo de futebol do bairro de Povos, ou nos espaços debaixo das 

arcadas dos prédios.  

Ao longo desta tarefa os 3 monitores constantes participam na mesma, estando 

sempre presentes e atentos ao comportamento das crianças, uma vez que, estão 

responsabilizados pelo que acontece durante todo o tempo do DPSE.  

Posteriormente ao momento de diversão, há a distribuição de lanche a todas as 

crianças, sendo habitualmente composto por uma sandes e um sumo/leite achocolatado, 

fornecidos pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. 

Ao longo e após o lanche é realizada a avaliação com as crianças, sendo feita em 

dois prismas, o de grupo e individual, ou seja, há primeiramente um tempo disponível 

para que seja feita a auto-avaliação do grupo, em que o líder (porta-voz) de cada grupo 

escolhido naquele dia, diz a nota que acha que merecem após ter conversado com os 

restantes elementos do seu grupo, sendo de 1 a 10, em que o 1 corresponde a péssimo, e 

o 10 a excelente tendo por base para a escolha os quatro imprescindíveis critérios de 

avaliação, particularmente, a liderança, a entreajuda, respeito e trabalho activo. Já, a 

avaliação individual é feita por cores, a criança diz em voz alta a cor que considera que 

merece tendo em conta a sua prestação ao longo da actividade. As cores que existem 
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como opções, são o roxo que significa a ocorrência de comportamentos muito graves, 

nomeadamente não respeitar os monitores, sair do DPSE sem autorização, o vermelho 

que é associado a situações graves, como bater e não respeitar os colegas, o amarelo que 

significa comportamentos desadequados, ou seja, na hora de trabalho, fazer barulho em 

exagero, não realizar os trabalhos de casa, levantar sem autorização e dizer asneiras e o 

verde que se refere aos comportamentos desejáveis, respeitar os monitores e colegas, 

respeitar todas as regras do DPSE, realizar os trabalhos de casa e ajudar os colegas. 

Existe no interior da sala duas cartolinas expostas com estes critérios da primeira 

avaliação e as cores e suas devidas regras da segunda.  

O DPSE dá por finalizado quando efectuadas as duas avaliações e o lanche tenha 

terminado, saindo as crianças da sala que pertence ao mesmo. 
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FORMAÇÃO PARENTAL- 

Cada vez mais, temos conhecimento que as características do contexto familiar 

em que uma criança cresce, ou seja, a qualidade das interacções entre os pais-criança e 

as vivências e experiências proporcionadas à criança pelos progenitores ou cuidadores, 

têm um impacto preponderante no seu desenvolvimento e aprendizagem.  

Todavia, o processo de educação, destaca questões e desafios para os quais os 

pais nem sempre sabem responder nem tão pouco preparados se sentem para os 

enfrentar.  

Assim, a formação parental surge como uma oportunidade para todos os pais que 

estejam interessados em saber mais, em partilhar as suas experiências e as suas dúvidas 

no processo de educação dos seus filhos e em melhorar em simultâneo, o seu 

desempenho como pais e educadores. 

Posto esta fundamentação, é importante referir o porquê da minha incidência 

nesta área, no sentido em que, a minha formação académica se coaduna igualmente no 

campo da formação, sendo deste mesmo modo, enriquecedor desenvolver capacidades 

neste âmbito. 

Esta formação é realizada conforme a decisão da equipa do projecto, ocorrendo 

geralmente uma vez por mês, e conta com a presença variável de participantes de sessão 

para sessão, contudo na maioria das vezes são cerca de 10.  

Tem como propósito intervir junto das famílias, com vista a ter um impacto nos 

menores a cargo, através da transferência aos mesmos, quer porque se discutem 

assuntos e temas que habitualmente são subvalorizados pelas famílias e nem sempre são 

encontradas as decisões mais adequadas, quer pela intervenção ao nível do bem-estar 

psicológico individual, o qual se repercute severamente no clima familiar bem como na 

disponibilidade mental para principiar actividades educativas e dar uma maior atenção 

às necessidades dos jovens e crianças.  

O local de realização da formação era anteriormente no Centro Comunitário de 

Povos, contudo, foi disponibilizado um espaço sempre que pretendido pela Escola 

Básica do 2º e 3ºciclos Dr. Vasco Moniz, situada em Vila Franca de Xira, uma vez que, 

são entidades parceiras, tendo como público docentes, técnicos de educação bem como 

os encarregados de educação dos alunos que a frequentam. 

Nesta conformidade, os temas a abordar ao longo da formação são reunidos e 

discutidos entre as técnicas, tendo em conta o inventário de necessidades das famílias, 

aplicado algum tempo antes de a formação se iniciar, no sentido de se compreender 
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quais as maiores necessidades/carências dos encarregados de educação/educadores, com 

vista a priorizá-las e desenvolver acções de formação e sensibilização nesses domínios. 

Em termos quantitativos, foram constatados no último questionário aplicado aos 

destinatários, que o assunto que evidenciava maior destaque a querer ser 

abordado/discutido nas sessões pelos inquiridos incidiu na, “Informação acerca dos 

percursos escolares que o meu filho pode seguir”, seguido de “Discutir a importância 

dos tempos livres no desenvolvimento das crianças e jovens.” e “Ter conhecimentos 

que me permitam prevenir problemas de toxicodependência.”. Na sequência destes 

problemas, houve predomínio no tema, “Como ajudar o meu filho na escola” e mais 

ainda com o mesmo número de respostas, “Como lidar com o comportamento 

inadequado do meu filho” e “Saber como abordar o tema da sexualidade com os meus 

filhos.” Estes foram sem dúvida os assuntos que os inquiridos manifestaram interesse 

em querer abordar e discutir na formação parental, revelando-se como as suas 

prioridades ou maiores dificuldades em gerir ou enfrentar.  

No que concerne às respostas negativas, ou seja, os assuntos que os mesmos não 

pretendiam que fosse tratado ou não evidenciavam necessidade em discutir, foi a 

questão do, “Como ajudar o meu filho na escola”, seguido de, “Encontrar-me 

regularmente com pessoas que me apoiem (psicólogo, técnico de serviço social, etc)..e, 

com o mesmo número de respostas “Gerir as despesas da casa (comida, casa, cuidados 

médicos, roupas, etc)”. 

Quanto à forma como é desenvolvida a formação, regularmente tem a mesma 

disposição enquanto tarefas, isto é, há um primeiro momento para a realização de uma 

dinâmica que trata o que vai ser analisado naquela sessão, com o objectivo dos 

intervenientes descomprimirem e sentirem-se à vontade perante os restantes elementos 

do grupo, caso se trate da primeira sessão haverá uma actividade inicial de “quebra-

gelo”, para proporcionar que todos os participantes se apresentem.  

Posto isto, passa-se à discussão e abordagem do tema, complementando com a 

reflexão e discussão de ideias no grupo, espera-se que seja um momento de interacção, 

de partilha de experiências, de casos reais, de levantamento de questões. 

Despretensiosamente, a palavra das técnicas profissionais terá um peso importante na 

percepção de determinadas situações e problemas reconhecidos, tendo em conta o 

domínio de conhecimento neste área.  

  Ainda pertence a esta formação parental, a realização de workshops no sentido 

de complementar a formação dos profissionais de educação mas também dar conhecer 
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problemáticas emergentes e actuais na nossa sociedade. Como exemplo concreto disso, 

houve a realização do workshop, “Prevenção dos Maus Tratos: Sinais de Alerta e 

Procedimento de Sinalização”, organizado pela equipa do projecto Poder (Es)Colher, 

de que fiz parte.  

Este workshop surgiu por se tratar de um tema de grande preocupação social e 

foi realizado em Abril, mês de prevenção dos maus tratos na infância, tendo sido 

realizado nas instalações da Escola Secundárias Alves Redol de Vila Franca de Xira. 

No que diz respeito aos oradores, o workshop contou com a intervenção da PSP 

da área local, o Sub Comissário Luís e a Dra. Isabel Barbosa, da Comissão de Protecção 

de Crianças e Jovens (CPCJ), que trouxeram o seu conhecimento neste domínio, 

alertando para casos em contexto real e que merecem a nossa profunda atenção e 

fornecendo informação relativamente à forma como se procedem as sinalizações, o 

processo decorrente das mesmas, a intervenção que é efectuada, os envolvidos nesta 

acção bem como os restantes envolvidos. 

  A sessão iniciou pelas 18h e terminou às 20h, tendo contado com a presença de 

cinquenta e oito sujeitos, na sua maioria professores, mas também assistentes 

operacionais, psicólogos e técnicos de serviço social. 

 Salienta-se ainda o facto, da divulgação ter sido feita junto dos pais das crianças 

e jovens e nenhum ter participado. 

Tratou-se de um momento de engrandecimento pessoal e profissional, na medida 

em que, é um tema que tende a impressionar todos, e desperta o cuidado dos demais.  
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ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO- 

No contexto escolar por vezes depara-se com queixas de professores de que os 

seus alunos não têm interesse algum em aprender. Esta atitude persistente e por vezes 

castradora pode e deve ser substituída por uma outra, questionada e produtiva.  

Assim sendo, é fundamental perceber o que existe no contexto imediato ou 

remoto, que contribui para a construção das representações da criança acerca da escola e 

também das expectativas e representações do professor acerca das crianças e seu 

ambiente real familiar. 

São dimensões da relação pedagógica que interagem entre si e que se 

representam na motivação das crianças e a projectam nos seus percursos escolares. 

 Na complexidade de todo o processo educativo, perpassa um conjunto de 

factores complementares, como seja, as tarefas que são propostas, a maneira de 

organizar as actividades, o tipo e forma de interacção professor-aluno, os recursos 

utilizados, o feedback dado pelo docente, a avaliação - a pessoa que a faz, a forma em 

que se faz e o contexto em que se encontra. 

É neste sentido que o processo de aprendizagem escolar é considerado como um 

processo intencional de modificação do comportamento, permanente e resultante da 

experiência, mas também um processo de construção de identidade de cada criança.  

O acompanhamento pedagógico, surge em determinados contextos e situações 

como uma estratégia de intervenção com o objectivo de apoiar os alunos com 

necessidades específicas de aprendizagem. 

Este acompanhamento no projecto Poder (Es)Colher deve ser mediante um 

acompanhamento e planeamento individualizado, sendo realizado por um técnico 

especializado que desempenhe um plano de acção eficiente e consistente. 

Para tal, contempla a concepção de actividades específicas, a ajuda nas rotinas 

diárias dos trabalhos escolares, a promoção de estratégias de aprendizagem, e mais 

ainda o fomentar a motivação bem como estimular a concentração da criança. 

O acompanhamento pedagógico que realizei, foi desenvolvido em contexto sala 

de aula a duas meninas do 1º ano de escolaridade, realizado duas vezes por semana com 

a duração de aproximadamente uma hora e meia cada um. 

 Estas crianças não apresentavam diagnóstico psicológico, sendo que o apoio foi 

solicitado com base nas observações pelo professor, de dificuldades ao nível da 

adaptação ao contexto escolar, imaturidade que se expressava na tendência para se 



  Dinâmicas Educativas para a Promoção da Interculturalidade com Crianças e Jovens num 
Projecto Local 

 

73 
 

distraírem facilmente, e ainda reduzida autonomia ao nível dos hábitos de trabalho e 

necessidade de reforço positivo imediato.  

Assim sendo, decidiu-se desenvolver um trabalho específico que se pretendeu 

eficiente e compensador com vista a responder ou colmatar estas problemáticas 

manifestadas de cariz considerado transitório e adaptativo.  

O meu trabalho com as duas crianças incidiu na ajuda e complemento nas tarefas 

escolares, acompanhando o conteúdo programático dado naquele dia pelo docente e que 

os restantes colegas se encontrassem a trabalhar, ou seja, as tarefas que fazíamos eram 

iguais ás das outras crianças, apenas tinham uma ajuda muitas vezes centrada apenas no 

incentivo e promoção da auto-confiança individualizada e sistemática para elas. 

O local onde desenvolvia o acompanhamento era como já acima referido em 

contexto sala de aula, dispondo de uma mesa redonda e três cadeiras no fundo da sala, 

onde nos encontrávamos com alguma privacidade. 

Para as meninas este acompanhamento era encarado como um privilégio, não se 

sentindo de todo menos capazes ou com mais dificuldades em relação aos seus colegas; 

era pelo contrário encarado como uma forma de terem uma “professora” só para elas, 

que está ali para as ajudar e que torna as coisas mais simples e divertidas. 

Ao longo deste processo de auxílio escolar, foi, sobretudo ao nível emocional 

que lhes detectei maiores carências, por vezes verbalizadas pelas próprias, tendo em 

conta que o contexto familiar não é o mais privilegiado, não apresentando 

características de uma família estruturada ou que evidencie condicionantes favoráveis 

ao desenvolvimento da criança. 

Assim sendo, o acompanhamento era realizado da seguinte forma: ajudava-as a 

fazer os trabalhos escolares comuns à turma, depois tratávamos daqueles que estavam 

atrasados ou que evidenciavam mais dificuldades em ser feitos, e posteriormente 

dedicava um espaço de tempo para conversarmos sobre o que quisessem ou achassem 

conveniente, ou fazíamos um jogo ou actividade lúdica ao seu critério. 

Desde a primeira impressão criou-se de imediato uma extrema empatia entre as 

três, que como consequência, estreitou a minha relação com as duas meninas, e para 

além disso, não me deixava ficar indiferente a situações descritas pelas mesmas 

relacionadas com o contexto familiar.   

 Na minha óptica, tal como do docente em questão, este acompanhamento teve 

um impacto significativo, na medida em que foram reconhecidas mudanças de atitude e 

melhorias a vários níveis, nomeadamente, nas tarefas diárias escolares, aumentando a 



  Dinâmicas Educativas para a Promoção da Interculturalidade com Crianças e Jovens num 
Projecto Local 

 

74 
 

sua autonomia, motivação e consequente concentração, bem como a aquisição de uma 

maior capacidade de acompanhamento dos processos de aprendizagem na turma.  

O facto de terem uma presença só para elas, que as pudesse ouvir, dar atenção, 

incentivar e acima de tudo acreditar nas suas capacidades, dando-lhes o reforço positivo 

imediato que faz com que se possam sentir valorizadas, tornou indubitavelmente estas 

crianças menos defensivas e desconfiadas e mais confiantes e afectivas. 

 

GRUPO DE JOVENS- 

O projecto Poder (Es)Colher surgiu para dar resposta a necessidades emergentes 

da comunidade onde se encontra e mais ainda proporcionar um investimento a nível 

pessoal, social e profissional dos indivíduos a que ela pertencem.  

Portanto, conta-se com a promoção de um ambiente socialmente harmonioso, 

minimizando tensões de ordem económica, cultural e contextual. 

Neste sentido, e com base no princípio basilar do Programa Escolhas tal como 

dos seus projectos associados, o combate à exclusão social e a inclusão/progressão 

escolar assume-se como a mais poderosa ferramenta das crianças e jovens para inverter 

um percurso de vida muitas vezes marcado pela exclusão escolar e social.  

Para tal propósito muito têm contribuído as actividades desenvolvidas no âmbito 

do projecto Poder (Es)Colher que pretendem contrariar posturas de negativismo, 

conformismo e apatia, condição essencial e necessária para a dinamização de uma dada 

realidade contextual, já que os sujeitos influenciam e são influenciados pelos sistemas 

em que se movem.  

Assim sendo, há a aposta na capacitação dos jovens a vários níveis, 

nomeadamente do empreendedorismo, desenvolvimento sustentável e proactividade, 

regulada ainda pela valorização dos princípios da igualdade, interculturalidade, 

pluralismo de opiniões, respeito e responsabilidade social, promovendo a descoberta e o 

contacto com outras realidades sociais. 

É como impulso a estas questões e resposta às problemáticas detectadas, que se 

desenvolve esta estratégia denominada Grupo de Jovens, um espaço destinado a jovens 

do Bairro de Povos. As actividades acontecem uma vez por semana, orientadas para 

desenvolvimento de dinâmicas com vista à mudança de atitudes, prevenção e combate 

aos comportamentos de risco e promoção de competências pessoais e sociais. 
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Em cada sessão há a presença de dois técnicos, que orientam e estruturam um 

tema a ser abordado no dia, com a realização de uma ou mais actividade(s).  

Estas decorrem quando se inicia a sessão e são a base para a discussão o tema ou 

as questões que são lhe estão associadas.  

Esta estrutura educativa o Grupo de Jovens, constitui-se como um contexto 

informal, onde os jovens se encontram voluntariamente, com o intuito de partilharem 

ideias, opiniões, discutirem problemas actuais e reais da sociedade, e do seu quotidiano, 

divertirem-se, aprofundarem conhecimentos nas áreas de interesse, ou seja, há um 

tempo disponibilizado para se trabalhar o que está devidamente planeado pelo(s) 

técnico(s) mas para além disso, existem sempre ocasiões de descontracção e troca de 

impressões. 

Os jovens que frequentam de momento o Grupo de Jovens constam de 15 com 

idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos. 

De todos os dispositivos socioeducativos com os quais, tive o privilégio de 

trabalhar, o Grupo de Jovens foi o que tive um contacto maior, sendo um dos escolhidos 

por mim para a realização das actividades que estruturei, respectivas ao meu projecto 

específico de estágio, “Educação Intercultural- Eu e a Diferença”. 

Pelo exposto mais adiante, é possível fazer uma análise mais pormenorizada do 

grupo, no sentido em que, travei com os envolvidos uma relação de maior proximidade 

e um trabalho de maior continuidade.  

A intervenção com este grupo assumiu-se como um relevante contributo para o 

meu crescimento pessoal, tendo em conta tanto as emoções experienciadas, o 

estreitamento de relações com os sujeitos, a diversidade de opiniões, pelo facto de se 

tratar de um grupo bastante diversificado a nível cultura, étnico e social, como a 

exigência que este trabalho me colocou ao nível do desenvolvimento de competências 

de planificação, de acção e de avaliação na intervenção socioeducativa. 
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PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS 

Este Programa como o próprio nome indica, visa a promoção de competências 

pessoais e sociais nos sujeitos que abrange como destinatários. Trata-se de sessões em 

contextos escolares, que desenvolvem estas competências com o sentido de minimizar a 

influência de factores de risco e ao invés disso promover factores protectores, no sentido 

de prevenir o aparecimento de dificuldades marcantes nos percursos escolares e de vida 

das crianças e jovens desta comunidade.  

Por esta razão, pretende-se desenvolver competências ao nível da comunicação, 

resolução de problemas, tolerância à frustração, resiliência, auto-estima, criatividade e 

gestão de emoções, assumindo-se estas tarefas nucleares no projecto Poder (Es)Colher. 

O Programa foi realizado na Escola Básica de Povos, na Escola Básica 2,3 

Vasco Moniz e na Escola Secundária Alves Redol, todas situadas em Vila Franca de 

Xira.  

No que concerne à minha intervenção, esta incidiu apenas no 2º ciclo e foi 

desenvolvida na Escola Básica 2,3 Vasco Moniz, designadamente uma turma do 6º ano. 

Decorreu ao longo de quartas-feiras de manhã, durante 45 minutos. O propósito 

foi o de desenvolver dinâmicas de grupo enquadradas no programa já existente, que se 

intitula “Arkhipélago”, criado pela APSDC (Associação para a Promoção da Saúde e 

Desenvolvimento Comunitário), entidade promotora e gestora do projecto Poder 

(Es)Colher. 

O programa utiliza como estratégia principal o jogo. 

O jogo seleccionado é constituído por quatro grandes temáticas: I- Eu e os 

Outros; II- Eu e os Afectos; III- Eu e a Saúde, IV- Eu e o Futuro. Cada uma delas é 

composta por “várias ilhas” sendo que em cada “ilha” estão integradas uma ou mais 

dinâmicas para serem exploradas e realizadas no grupo.  

Os participantes do jogo, estão divididos e dispostos por equipas com o número 

idêntico de elementos, cada uma delas. 

No âmbito do 6ºano que trabalhei directamente, a turma está dividida em 3 

grupos, sendo que denominam-se, Amigos Unidos, Aventureiros e Alinhavos. 

O jogo parte da seguinte situação: um grupo de quatro amigos, o Pedro, o João, a 

Joana e a Maria, que encontram-se acampados numa floresta. Numa noite de lua cheia 

decidem ir explorar a mesma, contudo, depois de algumas horas de caminho decidem 

voltar para trás. Percebem de imediato que estão perdidos e que a bússola que traziam 

consigo começou a girar loucamente, não lhes conseguindo indicar o caminho certo.  
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O Arkhipélago inicia-se com o técnico a enquadrar a história dos quatro amigos, 

lendo o excerto que inicia a mesma. Após a leitura, explica quais são as regras para a 

turma, aludindo para o facto de terem que se dividir em equipas tendo um nome 

específico, cada uma delas com o objectivo de fomentar a criação de uma identidade 

grupal.  

Posto isto, o jogo inicia-se com o lançamento do dado, tal como a escolha de 

meios de deslocação nas ilhas, (a nado, barco ou avião). Estes meios de deslocação 

servem particularmente para perceber a autonomia do grupo bem como a sua 

competitividade e tomada de decisão e forma de gerir os conflitos. 

Não menos importante, cada equipa escolherá em todas as sessões um porta-voz 

diferente, com o objectivo de permitir que todos os elementos possam ter essa posição 

no grupo. 

O momento de avaliação da tarefa realizada é no final da mesma, possibilitando 

a interacção entre as equipas e a troca de impressões. Ainda neste mesmo momento é 

postulado às 3 equipas que atribuam o nome daquela ilha, de acordo com as percepções 

que cada equipa construiu acerca da temática em análise, conclusões que retirou, etc.  
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INTRODUÇÃO DA HISTÓRIA 
Vou-vos contar uma história que aconteceu há muito, muito tempo.  

Era noite e um grupo de jovens, amigos já há muito tempo, decidiu explorar a pequena 

floresta onde estavam acampados há uma semana. Tencionavam experimentar coisas 

novas, por isso nessa noite de lua cheia decidiram pegar apenas nas mochilas e em 

algumas lanternas e ir à descoberta, sem mapa sem nada. Apesar de ser uma noite de 

verão, quando os nossos amigos estavam já bastante longe do acampamento, as 

nuvens taparam o céu, devolvendo à noite a escuridão que lhe é característica. 

Apenas com as lanternas para os guiarem, o Pedro, a Joana, a Maria e o João, eram 

estes os nomes dos nossos amigos, tentaram em vão voltar para trás, mas perderam-

se e a bússola começou a girar loucamente, como se estivesse indecisa sobre que 

direcção tomar. Quando as primeiras gotas de chuva os atingiram, perceberam logo 

que teriam que se abrigar, a noite ainda estava no princípio e o frio começava a 

chegar; se ficassem molhados, uma pneumonia seria mais que certo. Assim, 

procuraram um sítio onde se pudessem esconder e abrigar da chuva. Encontraram 

uma gruta com um aspecto convidativo; lá dentro o ar era fresco mas seco, e seria 

simples esperar pelo passar da chuva. Mas a chuva teimava em não passar, parece 

que estava cada vez mais forte, como se tentasse avisar os jovens de que não 

deveriam sair. Após algum tempo, o aborrecimento começou a surgir e decidiram 

investigar a gruta, para saber se teria uma outra saída algures. Pelo menos sempre 

era mais estimulante que ficar com medo da chuva! - Pensaram eles. Andaram 

durante vários minutos, sempre a sentir a brisa fresca que lhes mostrava que haveria 

uma saída algures. Mas, de repente, um barulho ensurdecedor atinge-os, seguido de 

uma nuvem de pó. A brisa pára. 

- Caramba… o tecto lá atrás desabou, se lá tivéssemos ficado agora estávamos em 

carne picada! – declarou ofegante o João. 

- Pois é, mas agora espero mesmo que haja outra saída, porque senão não estou a 

ver como vamos sair daqui! – disse a Maria. 

Percorreram mais alguns metros mas começaram a sentir-se com sono, era a falta de 

oxigénio que começava a tomar conta deles. Dentro em breve começariam as 

alucinações, e se não encontrassem uma saída rapidamente…Uma luz verde parecia 

subitamente emanar do fundo do túnel… As alucinações teriam começado? Um a um 

começaram a desmaiar…  

Quando acordaram, percebem que se encontram num local totalmente diferente. 

Olham em volta e tudo é azul… água… mar…. Estão no meio do oceano, numa 

pequena jangada de madeira. O mar está turbulento mas conseguem avistar terra. 
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Decidem empenhar esforços e remar, remar, remar, até chegarem a uma praia. Não 

sabem onde estão, nem conseguem entender o que vos aconteceu naquela gruta! 

Apenas sentem que, a partir de agora, tudo será diferente! 

 

FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 

 Em cada ilha será abordada uma temática, ao longo de várias sessões nas 

quais serão desenvolvidas dinâmicas de grupo.  

 Na última sessão de uma ilha, o nome desta deverá ser atribuído pelos jovens, 

de acordo com o que consideraram mais marcante na mesma. 

 Cada ilha inicia-se com o lançamento do dado, que corresponderá a uma 

pontuação virtual, de acordo com o seguinte quadro: 

 

 Dado 

Meio 6 5 4 3 2 1 

A nado 30 30 30 30 30 30 

Barco 70 60 40 20 10 5 

Avião 90 70 50 10 5 1 

 

 Cada equipa deve ponderar o meio mais adequado, tendo em conta o risco 

associado. 

 Para serem atribuídos os pontos às equipas, estas devem ter uma prestação 

que vá de encontro aos objectivos propostos, considerando-se quatro critérios 

principais de avaliação: 

- Cumprimento das tarefas  

- Cooperação  

- Respeito pelo grupo / Comunicação  

- Capacidade de resolução de conflitos  

1- Não cumpriram os objectivos (perdem todos os pontos que ganharam no inicio 

da sessão) 

2- Cumpriram parcialmente os objectivos (perdem metade dos pontos do inicio da 

sessão) 

3- Cumpriram na totalidade (Mantêm os pontos do inicio da sessão) 

4- Tiveram uma prestação de excelência (dobram os pontos do inicio da sessão) 
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ORGANIZAÇÃO DAS SESSÕES/OBJECTIVOS 
 
 

ÁREAS OBJECTIVOS SESSÕES DINÂMICAS  
 

MATERIAL  

I. 
E

U
 E

 O
S

 O
U

T
R

O
S
 

G
ru

p
o

 

- Enquadrar o Programa Arkhipélago 
no âmbito do PIPT e das suas 
acções; 
 
- Explorar as expectativas dos jovens 
face ao programa;  
 
- Promover e aumentar o 
conhecimento entre os jovens do 
grupo;  
 
- Reforçar a importância das regras 
no grupo; 
 
- Estabelecer, em conjunto, as regras 
do grupo; 
 
Trabalhar as relações de confiança 
no grupo e a identidade; 
 
- Trabalhar as relações de 
cooperação e coesão no grupo. 

Sessão 1 
Apresentação 
e expectativas 

Teia de aranha Novelo de Lã 

Sessão 2 
Trabalho de 

Equipa e 
Regras do 

grupo 
 

A entrevista 
Criação de equipas, 
definição de nome, 
lema e bandeira de 

equipa. 
Discussão de Regras. 

Folha de Entrevista 
Diários de Bordo 

Sessão 3 
Confiança e 

Conhecimento 
interpessoal 

O pêndulo 
Dia de autógrafos 

Caixa da confiança 

Folha de auógrafos 
Cartões “Caixa da 

Confiança” 

Sessão 4 
Cooperação 

O Pântano 
Os Rebuçados 

A Amiba 

Cadeiras 
Rebuçados 

Corda 
Papel Higiénico 

C
o

m
u

n
ic

aç
ão

 - Reflectir e discutir os diferentes 
tipos de comunicação (analógica, 
digital) e os seus efeitos ao nível das 
relações interpessoais;  
 
- Promover o treino de competências 
ao nível da assertividade na 
comunicação. 
 

Sessão 5
Comunicação 
verbal e não 

verbal 
 

 
Comunicar é difícil! 

O Boato 
 
 

Cartões 
“Comunicar é 

Difícil” 

Sessão 6 
Estilos de 

comunicação. 

Exposição sobre 
estilos de 

comunicação. 
Role Plays (Fila do 

cinema, Restaurante, 
etc.) 

 

R
es

o
lu

çã
o

 d
e 

P
ro

b
le

m
as

 e
 

C
o

n
fl

it
o

s 

- Reflectir sobre a problemática dos 
conflitos e incorporar estratégias de 
resolução dos mesmos;  
 
- Promover o treino de competências 
ao nível da resolução de conflitos e 
de problemas. 
 

Sessão 7 
Resolução de 

conflitos 

 
 

Role-plays 
 

 

Sessão 8 
Treino de 

Assertividade 

 
Perdidos no mar 

Abrigo subterrâneo 

Folha Perdidos no 
Mar 
Cartões “Abrigo 
Subterrâneo” 

Sessão 9 
Estratégias de 
Resolução de 

Problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

III
. 

Id
en

t
id

ad e

- Promover a reflexão acerca das 
questões relacionadas com a 
adolescência; 
 

Sessão 10
Sentimentos: 

Identificação e 
Consequência
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- Promover a reflexão acerca dos 
percursos/histórias de vida pessoais; 
 
- Promover a reflexão sobre a criação 
de estereótipos sociais; 

s 

Sessão 11 
Os 

Sentimentos 
na Relação 

com os Outros 

 

 

  

Sessão 12
Os 

Sentimentos 
na Relação 

com a Escola 
 

 

 

O
 M

eu
 E

u
 

- Trabalhar o planeamento e o 
adiamento da gratificação enquanto 
estratégias que permitem a 
orientação do comportamento para 
objectivos; 
 
- Promover a reflexão acerca da auto 
e hetero-percepção e de como, 
muitas vezes, não são coincidentes; 
 
- Contribuir para a promoção da auto-
estima. 
 
 
 
 

Sessão 13 
Auto-conceito 

 
 

 

 

Sessão 14 
Auto-estima 

 
 

 

II.
 E

U
 E

 A
 S

A
Ú

D
E
 

O
 M

eu
 C

o
rp

o
 

- Reflectir sobre o papel do corpo na 
construção da identidade e no 
relacionamento interpessoal; 
 
- Fomentar a reflexão/informação 
acerca das perturbações do 
comportamento alimentar; 
 
- Promover a reflexão sobre a 
dimensão sócio-afectiva e 
física/biológica da sexualidade; 
 
- Reflectir sobre os comportamentos 
sexuais de risco; 
 
- Prestar informação acerca dos 
métodos contraceptivos e IST’s; 
 
- Promover a reflexão sobre o 
preconceito e a discriminação das 
pessoas infectadas com VIH/SIDA. 

Sessão 15 
Adolescência 

Troca de imagem; 
Exposição teórica 

sobre as 
perturbações do 
comportamento 

alimentar; 
Aprender a Viver com 

o Nosso Corpo; 

Folhas de papel 
 

Sessão 16
Beleza e 

perturbações 
do 

comportament
o alimentar 

Brainstorming sobre o 
tema da sexualidade; 
Concordo ou talvez 

não; 
Correio Sentimental 

Cartões 
“Concordo/Discord

o” 
Cartões “Correio 

Sentimental” 

Sessão 17 
Sexualidade 

Explicação teórica 
sobre métodos 
contraceptivos; 

 

Apresentação 
powerpoint 
Métodos 

contraceptivos 
 

Sessão 18 
Métodos 

contraceptivos 
e Infecções 

Sexualmente 
Transmissíveis

Explicação teórica 
sobre doenças 
sexualmente 

transmissíveis 
Role Play – Síndrome 
da Ignorância Alheia 

 

Apresentação 
powerpoint 

Cartões “síndrome 
de Ignorância 

Alheia” 

U
so

 d
e 

D
ro

g
as

 - Informar sobre as substâncias 
psicoactivas e seus efeitos; 
 
- Reflectir acerca das crenças e 
percepções relativas à 
experimentação e efeitos das drogas. 

Sessão 19
Tipos de 

drogas e seus 
efeitos.

Brainstorming 
Explicação teórica 

sobre tipos de drogas 
e efeitos. 

Apresentação 
powerpoint 

Sessão 20
Mitos e 

verdades 
acerca do uso 

de drogas. 

Drogas Quiz 

Cartões Drogas 
Quiz 
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IV
I. 

E
U

 E
 O

 F
U

T
U

R
O

 

Id
ea

l d
e 

E
u

 e
 P

ro
je

ct
o

 d
e 

V
id

a
 

- Trabalhar as 
expectativas/aspirações/objectivos de 
vida nos vários domínios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sessão 24 

Ideal de Eu 

Brasão de armas 
 

Auto-retrato 
desenhado 

 

Sessão 25 

Expectativas, 
Objectivos e 
Projecto de 

Vida 

Procura-se emprego 
 

Entrevista comigo 
daqui a 10 anos 

 
A batata quente 

 
Balão dos sonhos 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão 21
Uso de drogas 
e a pressão de 

pares.

Role Play sobre 
pressão de pares 

 

V
io

lê
n

ci
a 

e 
D

el
in

q
u

ê
n

ci
a 

- Promover a reflexão acerca da 
violência, nas suas várias formas, no 
sentido de perceber as suas causas 
e consequências; 
 
- Reflectir acerca do fenómeno do 
bullying suas implicações; 
 
- Reflectir acerca da violência 
doméstica / violência no namoro e 
das suas implicações. 
 
- Promover a informação acerca do 
comportamento delinquente e suas 
consequências legais. 

Sessão 22 
Bullying e 

violência no 
namoro. 

Role Play sobre 
bullying 

Role Play sobre 
violência no namoro 

Jogo “Mitos e 
Preconceitos” 

 

Sessão 18 
Comportament
o delinquente 

e suas 
consequências

. 

Brainstorming sobre 
comportamento 

delinquente 
 

Exposição teórica 
sobre  medidas 

tutelares e educativas 

Apresentação 
powerpoint 
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Assim sendo, acompanhei estes grupos e desenvolvi com eles, várias dinâmicas 

abordando questões que pautam a adolescência e se apresentam fundamentais na boa 

conduta pessoal e social. 

Para além das actividades que fazem parte do programa, esta turma foi a 

escolhida para aplicar o meu projecto de estágio tal como o Grupo de Jovens, tendo 

como iniciativa ser realizado em dois contextos distintos enquanto grupo e local, sendo 

num contexto informal e um grupo heterogéneo e outro considerado mais formal, 

particularmente uma turma escolar com alunos de idades semelhantes. 

O projecto que realizei consistiu numa nova temática, Educação Intercultural- 

Eu e a Diferença, surgiu da decisão conjunta entre mim e o projecto, por ter sido até ao 

momento pouco explorada pelos envolvidos. Apresar de estar presente em algumas 

dinâmicas do programa, não existe uma ilha específica que trate exclusivamente o 

assunto.  

Pretende-se que o projecto trate este pertinente tema, tratando questões que lhe 

estão subjacentes, como é o caso da discriminação, do preconceito, do estereótipo, da 

aculturação, da xenofobia, entre outros, com vista, a analisar as representações que estes 

jovens têm do “outro” e o que pensam que o “outro” tem deles e ajudar a (des)construir 

essas representações. 

É verdade, que nem sempre lidar com uma turma inteira para realizar actividades 

se revela tarefa fácil, tendo em conta o excessivo número de participantes que 

simultaneamente, implica maior distracção, e um aumento considerável do barulho. 

No entanto, esta turma demonstrou ter um comportamento apropriado aquando 

da realização das tarefas pedidas, uma postura bastante participativa e acima de tudo, 

revelaram-se interessados em querer saber mais e aprofundar os seus conhecimentos. 

Relativamente à minha relação com a turma, foi garantidamente positiva, 

pautada pela proximidade e confiança mas de igual modo pelo respeito. (Anexo X 

Análise das Dinãmicas). 

Com esta turma, foi possível destacar inúmeras aprendizagens que obtive, 

resultantes do trabalho que fiz com eles, isto é, percebi que nem sempre a primeira 

impressão corresponde ao real, sobretudo que a união faz a força, e que em grupo o 

facto de uns puxarem pelos outros possibilita que haja um aumento de conhecimento 

mútuo, uma maior cooperação, mas também uma competitividade saudável que se 

reflecte num amadurecimento global, de todos e de cada um. 
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Todavia, deparei-me com pensamentos ainda de certo modo centrados no “eu”, 

evidenciando uma indiferença em relação aos problemas do “outro”, por vezes sendo 

patenteada na forma como os pré-adolescentes e jovens encaram as relações 

interpessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Dinâmicas Educativas para a Promoção da Interculturalidade com Crianças e Jovens num 
Projecto Local 

 

88 
 

CAPÍTULO III- PROJECTO DE ESTÁGIO  

Metodologia de Projecto 

Dimensão do projecto 

Quando percepcionamos alcançar objectivos exactos, aprendizagens eficientes e 

enriquecimento de saberes, torna-se indubitável traçar um caminho lógico, definido e 

muito bem estruturado. 

Essa estrutura deverá ter em conta pressupostos que visem a garantia de eficácia 

de um bom trabalho, efectivado numa investigação consistente e fiável, de modo a 

prevenir eventuais equívocos no que diz respeito às fases do seu desenvolvimento. 

Para tal, e tendo em conta as fases de construção de um relatório, seria 

menosprezar não referir a importância do enquadramento metodológico, sendo o 

instrumento de conhecimento que permite fornecer aos investigadores a orientação de 

como planear uma investigação, de realizar experiencias, de utilizar recursos adequados, 

de formular hipóteses e mais ainda de analisar e interpretar os resultados. 

Para Richardson (2008, p.70) “método em pesquisa significa a escolha de 

procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de fenómenos”. 

Já na óptica de Beuren (2010, p.53) afirma que “o problema formulado conduz 

ao tipo de metodologia da pesquisa a ser utilizado no desenvolvimento do trabalho 

monográfico”. 

  Assim sendo, neste ponto do relatório pretendo clarificar os aspectos de natureza 

metodológica que orientaram este projecto, fazendo uma contextualização sobre o tipo 

de processo de investigação deste projecto, apresentando a justificação e finalidade dos 

instrumentos utilizados. Nesta apresentação da metodologia do projecto pretendo ainda 

fazer um desenho do estudo (projecto) que defina a estratégias de colheita e análise de 

dados. 

Pelas razões que co-existiram na possibilidade de realizar um projecto 

diferenciado, próprio e criativo, ao longo do estágio, surge a pertinência de explicitar 

primeiramente o conceito de projecto, sendo uma garantia consistente dos pressupostos 

com que o mesmo foi concebido. 
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Conceito de Projecto  

 

Projecto é um termo ambíguo, polissémico. 

Basta uma consulta ao dicionário, um momento de 

reflexão, o escutar a linguagem corrente, para se 

verificar até que ponto se reforça esta afirmação. 

Assim, projecto é plano de acção, intenção, desígnio, 

intento, programa, projéctil, roteiro, empresa, 

esboço, lançamento… Daí a existência de: - projecto 

de vida, projecto de viagem, projecto de acção, 

projecto de orçamento, projecto de intervenção, 

projecto de uma casa, projecto de desenvolvimento 

económico, projecto urbanístico, projecto político, 

projecto educativo, etc. (Cortesão, 1990) . 

 

Tendo em conta a diversidade de designações atribuídas a este conceito, é 

fundamental encontrar um aspecto coincidente em cada uma delas. A nível geral, “um 

projecto é uma acção, com intenções bem definidas, e que resulta de uma relação entre 

o que se deseja fazer e o que, de facto, se pode e se vai fazer.” (Cortesão, 2002).  

Consiste numa construção com o intuito de incidir numa situação real, visível, 

que deve ser alterada, para uma melhoria pessoal, profissional ou social. Ou seja, o 

projecto pode recair sobre um comportamento que prejudica o indivíduo enquanto 

pessoa, numa questão profissional para melhoria do desempenho do sujeito enquanto 

ser produtivo, ou ainda sobre uma situação social, no intento de mudar uma postura 

perante a comunidade em que o indivíduo vive.  

O conceito de projecto pode ser definido, e tem sido definido, de várias 

maneiras, tendo em conta diferentes posições. Porém, há um conjunto de características 

fundamentais que lhe estão quase sempre associadas (Ponte, 1998, p.9): 

 

 Um projecto é uma actividade intencional. A sua realização pressupõe 

um objectivo, formulado pelos autores e executores do projecto ou 

apropriado por eles, que dá unidade e sentido às várias actividades, e está 

associada a um produto final que pode assumir formas muito variadas 

mas procura responder ao objectivo inicial e reflecte o trabalho realizado. 
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 Um projecto pressupõe uma margem considerável de iniciativa e de 

autonomia daqueles que o realizam, os quais se tornam co-responsáveis 

pelo trabalho e pelas escolhas ao longo das sucessivas fases do seu 

desenvolvimento. Geralmente, há um grupo de pessoas envolvidas na 

realização do projecto, pelo que a cooperação assume igualmente uma 

grande importância, ainda que haja também projectos individuais. 

 

 A autenticidade é outra característica fundamental de um projecto. 

Aquilo que se pretende fazer constitui um problema genuíno para quem o 

faz e envolve alguma originalidade. Não chamamos projecto à mera 

reprodução de um trabalho já feito por outros ou a um trabalho de 

natureza livresca. 

 

 Um projecto envolve complexidade e incerteza. São as tarefas complexas 

e problemáticas que precisam de ser "projectadas". O objectivo central 

do projecto constitui um problema ou torna-se uma fonte geradora de 

problemas. 

 

 Um projecto tem um carácter prolongado e faseado. Pela sua própria 

natureza, um projecto corresponde a um trabalho que se estende ao longo 

de um período de tempo mais ou menos prolongado e percorre várias 

fases desde a formulação do objectivo central até à apresentação dos 

resultados passando pelo planeamento e execução. 

 

Em relação ao que se encontra referido nesta parte sobre o conceito de projecto, 

poderei elucidar que o projecto que elaborei trata-se de um projecto de intervenção, 

numa realidade específica, com dois grupos heterogéneos, sendo um deles em contexto 

escolar e o outro em contexto não-formal. 

De acordo com o que foi referido anteriormente, este identifica-se por ser tratar 

efectivamente de uma execução de intenções estabelecidas que se encontram em 

harmonia com o que se deseja fazer e o que é possível realizar.  

Posto isto, resta-me referir que o meu projecto recai em três prismas que na 

minha perspectiva se revelam imprescindíveis na sua eficiente reprodução, o contributo 

pessoal, pelo facto de se tratar de uma questão de suma importância, que aprecio 
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consideravelmente trabalhar, coincidente aos meus interesses e ambições, tendo a 

oportunidade de desenvolver competências neste sentido, nomeadamente explorar e 

aprofundar conhecimento na área da Educação Intercultural, e os conteúdos que lhes são 

associados, nomeadamente o processo de aculturação, a questão das diferenças étnicas, 

das situações discriminatórias, etc, indubitavelmente no campo profissional, pela 

possibilidade de desenvolver um projecto desta dimensão, que têm em vista a 

consciencialização dos indivíduos, a mudança de atitudes impróprias, a compreensão de 

determinados processos, permitindo aumentar a aquisição de competências e fomentar 

as mesmas, no que concerne à execução e implementação de projectos, e por último no 

domínio social, tendo em conta a pertinência do tema, sendo actual e predominante a 

sua abordagem. 

  

 

 

  
 
 
Antecipação da 
situação  

Planificação da 
acção  

Realização  Produto  

Projecto visado  Projecto – Plano  Projecto – Processo   Projecto – Produto  

           Projecto “Projectado”   

                                                  
                                                
                                                 Projecto “Agido” = PROJECTO  
 

Quadro II- Fases do Projecto 

No quadro acima mencionado, é então possível verificar, de modo muito 

sucinto, as várias dimensões que um projecto pode assumir. Mas para além desta 

questão, é importante definir as fases lógicas e sequenciais pelas quais o projecto deve 

passar.  
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Não faz qualquer sentido dizermos que “já fizemos o nosso projecto”, quando 

acabamos apenas de fazer o documento em que registamos as intenções que o 

orientam, os motivos que o justificam, as actividades que estão previstas e os efeitos 

que esperamos produzir. (Cortesão, Leite e Pacheco, 2002)  

Tal como acima referido, a construção do projecto não é tudo. Existe um 

conjunto de fases pelas quais o projecto tem de passar, que vão desde o aparecimento de 

uma ideia, a planificação dessa mesma ideia, a passagem para a acção, isto é, a 

implementação, e a avaliação que, ao contrário do que o senso comum apresenta, poderá 

não constituir a última fase do projecto, mas sim o ponto de partida para o seu 

prolongamento ou, quem sabe, para o arranque de um novo problema.  

No meu caso, a escolha do tema e da temática do projecto, surgiu com o intuito 

de reforçar uma questão menos explorada e reflectida no seio do projecto que estive 

inserida, constituindo uma das lacunas do mesmo.  

A planificação do projecto em si decorreu após ter sido detectada essa carência e 

ser discutida com os elementos da equipa, mais concretamente com a coordenadora do 

projecto, de modo a estipular-se as directrizes do futuro projecto e compreender de que 

modo seria viável e fidedigno.  

 

As várias fases de um projecto devem abranger essencialmente:  

 

� Diagnóstico da situação, uma negociação de objectivos e prioridades e uma 

descrição de meios;  

 

� Planificação das actividades;  

 

� Realização propriamente dita do projecto;  

 

� Avaliação;  

 

� Divulgação dos seus resultados mais significativos. O esforço de divulgação é 

útil não só para outras pessoas como para os próprios intervenientes no projecto, 

ajudando-os a reflectir no trabalho que realizaram.  
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Avaliação de um projecto  
 

A avaliação deve “iluminar” o 

processo e a acção. E, nos nossos dias, esta 

ideia tem vindo a ser reforçada com as teses 

de que a avaliação se centre na acção e 

recolha de informações que permitam 

construir essa mesma acção. (Parlett e 

Hamilton, citados por Gomes, Leite e 

Fernandes, 2001). 

 

Neste sentido, a avaliação é considerada um “elemento central” de todo o tipo de 

programas, planos ou até mesmo de políticas, uma vez que, permite determinar até que 

ponto os objectivos foram alcançados, a sustentabilidade do projecto e os impactos que 

o mesmo provocou.  

Quando realizada durante a acção, a avaliação poderá servir ainda de 

“instrumento de apoio”, na medida em que, permite verificar se está a ser percorrido o 

caminho correcto, ou se é necessário fazer alterações na sua execução ou 

implementação.  

Consoante o momento de actuação, podemos ter uma avaliação de:  

 

� Impactes, onde é feita a comparação entre a situação inicial e o ponto 

alcançado, dando assim uma noção do que se alterou na realidade;  

 

� Realização, que corresponde essencialmente aos níveis de execução das 

actividades previstas e aos resultados produzidos;  

 

� Operacionalização e gestão, onde são analisados os processos de gestão, 

divulgação e organização do projecto, de modo a facilitar a prossecução das actividades 

e, por conseguinte, a concretização dos objectivos;  

 

� Concepção do projecto, onde se verificam os processos de planeamento, 

procurando perceber se as ideias estão adequadas e se existe rigor na sua 

implementação, no que diz respeito às técnicas utilizadas.  
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Figura 3 – As dimensões da avaliação (Capucha, 2008)  

 

 

 

 

Através da interpretação e análise da figura apresentada, é possível verificar-se 

que o sucesso do projecto dependerá da realização dos vários tipos de avaliação que os 

diferentes momentos necessitam para que, a evolução do projecto pretendido aconteça. 

Considerando que o projecto já passou pelas quatros dimensões procedimentais, 

concepção, implementação, operacionalização e impactos diagnóstico e planificação da 

acção, nestes dois momentos foram empregues avaliações de diferente carácter. 
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Projecto Educação Intercultural  
Eu e a Diferença 

 

Introdução à Temática 

Este projecto surge no âmbito do estágio académico do mestrado em Ciências da 

Educação -área de especialização em Educação Intercultural, realizado no Centro 

Comunitário de Povos, pertencente a Vila Franca de Xira, mais concretamente no 

Projecto Poder (Es)Colher, financiado pelo Programa Escolhas. 

Assim, este projecto assume-se como um dos requisitos de avaliação e, 

sobretudo, como um contributo para a entidade que me acolheu para realizar esta 

experiência bem como para o meu enriquecimento pessoal e profissional. 

O projecto resultou da análise das áreas de intervenção do mesmo, detectando as 

suas maiores necessidades e os interesses e desejos dos envolvidos, com o intuito de vir 

a representar um eficiente recurso para o trabalho desenvolvido pelos técnicos do 

projecto. 

Entendemos que educação e cultura são realidades intrinsecamente associadas. 

A cultura exerce um papel fundamental na compreensão da realidade social. Faz-se, 

portanto, necessário empreender processos educativos que contribuam para o combate 

às exclusões sociais, reconhecendo o outro em sua alteridade e acima de tudo promover 

a interacção entre os sujeitos sociais, favorecendo a integração entre eles.    

 Desta forma, devemos ter em conta a educação intercultural “não sendo uma 

disciplina, coloca-se como uma outra forma de pensar, propor, produzir e dialogar com 

as relações de aprendizagem, contrapondo-se aquelas tradicionalmente polarizadas, 

homogeneizadas e universalizantes” (Fleuri e Souza, 2003, p.73).     

 O processo sistemático de observar, detalhar, descrever, documentar e analisar 
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os padrões específicos de uma cultura ou sub-cultura, é essencial para a compreensão 

dessa mesma cultura (Leininger, 1985).  

Algumas perspectivas de educação multicultural mantêm ainda referências a 

uma concepção tradicional e estática de cultura, atribuindo ao interculturalismo as 

diferenças culturais, subvalorizando o que entre elas existe em comum. 

Porém, a perspectiva interculturalista valoriza tanto as dimensões comuns como 

as diferenças, na medida em que, são essas mesmas diferenças e características tão 

próprias que levam à identidade de cada um (Abdallah-Pretceille,1986, p.177).   

Não obstante, quando falamos do termo cultura muitas dúvidas e controvérsias 

surgem no seu âmbito, assim, devemos ter em conta que sem cultura, nada seríamos, 

uma vez que dela fazem parte todas e quaisquer características que também a nós 

caracterizam como seres iminentemente sociais que somos.  

A perspectiva de Rattner (2003, p.1) define cultura como “o conjunto de 

conhecimentos, crenças, artes, normas, e costumes, e muitos outros hábitos e 

capacidades adquiridos pelos homens em suas relações como membros da sociedade” 

O sujeito sociológico, surge como reflexo da crescente complexidade do mundo, 

tomando-se consciência de que o núcleo interior do indivíduo não é autónomo, mas sim, 

formado na relação e convivência com outras pessoas, ou seja, a identidade da pessoa é 

formada na interacção entre o “eu” e a “sociedade”. É neste sentido, que nascem todas 

as questões consideradas interculturais. 

Nesta perspectiva, devemos apelar a uma consciencialização cultural, que 

favoreça a união de diferentes culturas e possibilite a interacção entre os sujeitos sociais, 

para que haja um maior conhecimento de si mesmo e do outro. Só assim, 

conseguiremos integrar uma educação intercultural, que encare a diversidade não como 

um obstáculo mas sim como um factor de enriquecimento de identidade e de construção 

de identidades.   

A educação intercultural, vai buscar as suas raízes e encontra os seus 

fundamentos em diferentes origens, sendo este conceito um modo de conhecimento, 

introduz noções de reciprocidade nas trocas e na complexidade das relações entre as 

diferentes culturas. Neste âmbito, a educação intercultural promover o pluralismo 

cultural, o respeito pelas diferenças culturais e étnicas, põe em causa o etnocentrismo e 

promoção da verdadeira comunicação intercultural questionadora de preconceitos e 

estereótipos. 
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Atendendo a estes pressupostos não devemos deixar de parte o verdadeiro papel 

do contexto, sendo este encarado como o conjunto de variáveis que interagem com os 

indivíduos, que moldam e influenciam os seus comportamentos, atitudes e a construção 

dos seus valores.  

Desta forma, este é fundamental no marco da diversidade cultural, uma vez que, 

incute um referencial de conhecimentos, hábitos, valores e ideias que servem de base 

para a formação do indivíduo, fazendo surgir sociedades multiculturais.   

Nesta linha de pensamento, este projecto será integrado num programa já 

existente para o Grupo de Jovens do projecto Poder (Es)Colher e, mais ainda para um 

turma do 6º ano da E.B 2, 3 Vasco Moniz de Vila Franca de Xira, também englobada no 

projecto. 

O projecto tem como título “Educação Intercultural-Eu e a Diferença” e, 

organiza-se em torno de actividades devidamente estruturadas e planeadas, com o 

intuito de serem desenvolvidas com os grupos acima supracitados. Através destas 

actividades, pretende-se levar os jovens a questionarem as suas próprias opiniões e 

atitudes face às culturas, povos, países diferentes do seu, no sentido, de tomarem 

consciência da interdependência, esta que se traduz quer em termos negativos ou 

positivos, no enriquecimento e evolução das próprias culturas.  

Para a efectividade a da prática das actividades será necessário ter em conta o 

contexto em que nos encontramos e sobretudo as características do público-alvo com 

quem vamos trabalhar, estipulando directrizes/orientações que permitam utilizar e 

adaptar as ideias bem como as próprias actividades às necessidades detectadas no 

momento.  

Estas actividades foram adaptadas e planificadas tendo por base um caderno 

pedagógico, criado como uma ferramenta de apoio a profissionais que trabalham 

directamente com crianças, jovens e/ou adultos em contexto multicultural com o 

objectivo de serem trabalhadas as representações em relação a si próprio e ao “outro”. 
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Pertinência do Projecto 

Este projecto surgiu com o decorrer do estágio realizado no Projecto Poder 

(Es)Colher, tendo por base as acções dirigidas aos sujeitos da comunidade envolvente, 

ou seja, desenvolver estratégias de combate à exclusão social e escolar das crianças e 

jovens, em estreita sinergia com as entidades locais, nomeadamente através da 

dinamização de actividades estruturantes e contentoras. 

Estas actividades visam potenciar o desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais que possam revelar-se como estímulo de êxito na inserção escolar, profissional e 

social. 

Considerando a intervenção desenvolvida neste contexto, foi percebida a 

necessidade de contribuir de forma direccionada com a área de especialização, uma vez 

que, se trata de uma temática que não tem sido focada de forma sistemática. 

O facto de se tratar de um contexto consideravelmente vulnerável implica que 

nas dinâmicas desenvolvidas já se tenha abordado noções que estão associadas a esta 

área de conhecimento, no entanto, verificou-se que não havia um plano de acção 

específico com enfoque mais pormenorizado nesse campo. 

Como resposta a isto, surge a necessidade de averiguar quais os sujeitos que 

mais se adequariam e mais pertinência haveria para abordar estas questões, 

considerando que seria benéfico tratar num contexto informal, especialmente 

descontraído com sujeitos diversificados a vários níveis, onde a proximidade fosse uma 

variável permanente e a questão de ser voluntária a sua presença. Assim, foi escolhido o 

Grupo de Jovens do projecto Poder (Es)Colher, e ainda, um grupo em contexto escolar, 

mais formal, com presença obrigatória nas dinâmicas, atendendo que é realizado em 

contexto escolar, no âmbito da disciplina de Formação, consistindo o 6º ano de uma 

escola que pertence ao consórcio do mesmo projecto. 

Esta distinção de sujeitos surgiu de forma a querer experimentar/testar as 

mesmas actividades em contextos bastante diversos, sendo como já referido uma 

temática ainda pouco explorada no projecto e pela verificação de situações verbalizadas 

pelas técnicas da existência de conflitos étnicos, discriminação e preconceito nas 

crianças e nos jovens deste projecto. Para além disso mais com um carácter idealista, 

pretende-se desenvolver processos educativos orientados para a construção de uma 

cidadania activa, consciente e orientada para a justiça social e promoção de valores.  
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Assume-se desde logo, que os resultados após a realização das mesmas tarefas 

será diferenciado, contudo a principal razão é compreender a influência das 

condicionantes dessa diferença, ou seja, verificar em que medida os factores 

externos/internos implicam as decisões/opiniões dos elementos dos grupos. 

Não obstante, pretende-se acima de tudo dar a conhecer aos sujeitos esta 

temática, e sobretudo alterar posturas que possam vir a ser tendencialmente 

discriminatórias e evitar a ocorrência de comportamentos de risco. 
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Enquadramento do Projecto 

Para a realização de um projecto autónomo bem elaborado numa dada entidade, 

torna-se imprescindível detalhar e organizar o plano de acção convenientemente. 

Quando percepcionamos as características do grupo que estamos/queremos 

trabalhar, é fundamental em primeira instância ter como referência as experiências que 

cada indivíduo contém, ou os acontecimentos que têm ocorrido no contexto em análise. 

Assim sendo, o trabalho realizado implica propósitos específicos, ou seja as 

dinâmicas pretendem desvincular formas de estar/pensar desestruturadas, 

desenvolvendo uma melhor percepção do que se passa na actual sociedade em que 

estamos inseridos bem como os problemas que estão implícitos em determinados grupos 

sociais.  

Para tal, é importante que as pessoas que convivem regularmente estabeleçam 

um dos princípios de relação substancial, designadamente a empatia e, posteriormente, 

revelem uma posição activa, para que se possa produzir conhecimento e se melhorem as 

relações interpessoais, a fim de, incutir sentido de respeito pela diferença e promoção da 

dignidade individual. 

Como referido anteriormente, o projecto que decidi realizar partiu da 

necessidade de abordar de modo estruturado um tema menos explorado no contexto a 

intervir, respondendo com isto de forma complementar a uma omissão do projecto de 

terreno. 

Todavia, não fazia sentido criar um projecto sem se enquadrar nas áreas de 

intervenção do Poder (Es)Colher ou mais ainda, ser abordado de forma independente 

das restantes actividades. 

Assim sendo, verificou-se que este projecto poderia integrar um programa já 

estipulado em plano de actividades do projecto, o Programa de Promoção de 

Competências Pessoais e Sociais, desenvolvido numa entidade escolar, e mais ainda ser 

executado no plano de actividades regulares do Grupo de Jovens do projecto 

(caracterizados na pág. 74). Sendo esta a estratégia de trabalho, ou seja, integrar 

devidamente o projecto autónomo da Educação Intercultural- Eu e a Diferença num 

programa (6ºano) e num plano (Grupo de Jovens) já em desenvolvimento neste tipo de 

análise educativa e testá-lo, no sentido de alcançarem-se os objectivos propostos. 

A escolha incidiu nestes dois grupos também como já enunciado anteriormente, 

pelas razões de, se tratarem de dois grupos verdadeiramente distintos na relação que 
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estabelecem entre eles e particularmente díspares nas características que apresentam, no 

que diz respeito, à idade, cultura, contexto social e familiar, entre outras.   

Considerando o Grupo de Jovens, este trata-se de um contexto informal, onde os 

jovens se encontram voluntariamente, uma vez por semana, no espaço destinado no 

Centro Comunitário com o intuito de desenvolverem dinâmicas, que possibilitem o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais que se constituam como factores 

de protecção em detrimento dos factores de risco associados aos destinatários, 

recorrendo a estratégias de educação não-formal. 

Analogamente, o Programa de Promoção de Competências Pessoais, Sociais e 

Escolares, é como o próprio nome designa, um programa que visa o incremento dessas 

competências indicadas, tendo como destinatários alunos de turmas de 1º, 2º e 3º ciclos 

de instituições escolares.  

A turma escolhida foi um 6º ano que é composta por 22 alunos, cujas idades são 

compreendidas entre os 11 e os 13 anos, sendo considerada uma turma de rendimento 

escolar médio (apresentam resultados escolares consideravelmente satisfatórios, a nível 

do comportamento foi identificada como apresentando recorrentemente algumas 

situações de tensão entre os alunos, uma vez que, resulta da junção de dois grupos-

turma.  

O 6º ano, na realização das dinâmicas está disposto em três equipas distintas, (como 

referido na pág.76), os Alinhavos, os Aventureiros e os Amigos Unidos, de forma, a 

tornar a execução viável das mesmas, uma vez que são muitos elementos e mais ainda, 

promover o trabalho em equipa e coesão grupal. 

Neste pressuposto, são enunciados alguns princípios que orientam e regulam o 

modo como se procedem as dinâmicas para que se possam desenvolver de forma 

pertinente e consistente, estipulando neste sentido orientação para a gestão de conflitos 

e/ou mal entendidos dentro do grupo.       

 Como referido anteriormente, o primeiro princípio de valorização da experiência 

pessoal, ou seja, a ter em conta é, começar a dinâmica a partir daquilo que cada um já 

sabe, da sua opinião e experiência própria, somente dessa forma se pode capacitar o 

grupo a querer saber mais, a procurar e a descobrir em e no grupo. 

O segundo princípio de participação e da troca de conhecimento, ou seja, 

compete encorajar as crianças ou jovens/adultos a participar activamente com vista à 

troca de conhecimentos, proporcionando também aos técnicos aprender com eles. 
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O terceiro princípio da relação da formação com a vida, consiste em 

compreender a forma como as pessoas traduzem o seu processo de aprendizagem em 

acções simples, evidenciando ou não, a rejeição aos processos de marginalização, 

discriminação e exclusão. 

Por último, é importante reforçar no grupo o bom ambiente e estimular a 

criatividade, sendo uma forma de se valorizar o empenho e o contributo de cada um, 

retirando inferências essenciais neste estudo. 

A discussão no grupo é sem dúvida outras das particularidades que se pretende 

com estas dinâmicas, considerada fundamental no processo educativo, permite avaliar a 

actividade que foi realizada. Ou seja, através da avaliação poder-se-á fazer uma balanço 

geral, concretamente, destacar os pontos fracos e positivos da mesma, repensar no que 

se poderia alterar e melhorar, bem como constatar as mudanças de opiniões e posições 

face a este propósito.  

 

Público- Alvo:  

-  Pré-Adolescentes do 6º ano de escolaridade, da Escola Vasco Moniz, em Vila 

Franca de Xira, com idades compreendidas entre os 11 e 13 anos; 

- Grupo de Jovens do Projecto Poder (Es)Colher com idades compreendidas 

entre os 15 e os 21 anos. 

 

Objectivos do Projecto 

 

Objectivos Gerais 

 

1)Promover a educação intercultural, através do reforço da participação em boas 

práticas, considerando as vulnerabilidades do contexto. 

 

2)Desenvolver um contexto de interculturalidade e diversidade, reforçando as 

capacidades de comunicação e dinâmica grupal. 
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3) Explorar as imagens que os grupos concebem de pessoas de origens sociais, 

étnicas, culturais e sociais diferentes da nossa. 

4) Analisar mecanismos sociais, económicos, culturais ou educacionais em que 

assentam as situações de discriminação, exclusão ou marginalização. 

5) Consciencializar os envolvidos para a importância da cultura, como forma de 

identitidade, sub-valorizando o processo de aculturação. 

6) Estimular as pessoas a actuar no seu meio tendo por base valores de igualdade 

e de aceitação da diferença. 

Objectivos Específicos 

1) Analisar as perspectivas familiares relativamente a pessoas com origem cultural 

e social diferente. 

2) Identificar os preconceitos e estereótipos dos participantes em relação às 

minorias, explorando as imagens e associações que criamos das mesmas. 

3) Compreender a realidade da exclusão e da integração bem como a percepção dos 

imigrantes no nosso país. 

4) Reflectir sobre as atitudes/comportamentos face às diferenças sociais e étnicas. 

5) Reflectir sobre as condicionantes da diferença face à tomada de decisão e 

atitude. 
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Metodologia  

A implementação destas dinâmicas pretende-se que seja feita em grupo, uma vez 

que, é consideravelmente o melhor meio na troca de saberes, conhecimentos e 

experiências, sendo imprescindível que haja uma participação colectiva.  

Todavia, a base que sustenta estas dinâmicas é indubitavelmente as experiências, 

emoções e conhecimentos de cada jovem/pré adolescente. Todo o processo parte desta 

realidade e visa a desconstrução de atitudes discriminatórias, a aceitação e valorização 

da diferença e a compreensão e consciencialização do que é comum. 

Só através da relação interpessoal, ou seja, quando interagimos com os outros, é 

que temos contacto com novas formas de estar, de encarar algo que nos faça sair da 

nossa zona de “conforto” e experienciar, levando a que gradualmente sejamos capazes 

de compreender a diferença e, consequentemente encarar a mudança de atitudes, 

comportamentos e valores. 

Cada uma das dinâmicas propostas abordam um tema inerente à educação 

intercultural, nomeadamente, o preconceito, estereótipo, discriminação, diversidade 

cultural, aculturação, etnocentrismo, e, apresentam objectivos específicos e instruções 

para a sua realização, de modo a facilitar o papel desempenhado pelo técnico e também 

facilitar a replicação das actividades. 

Assim, é necessário estipular regras e directrizes com o intuito de se obter 

“resultados” positivos, ou seja, que consigamos alcançar acima de tudo, os momentos 

de partilha e reflexão entre todos. 

 Este projecto terá um desenvolvimento integrado nas actividades planificadas 

que realiza. Primeiramente é realizada a dinâmica dedicada aquele dia, o(s) técnico(s) 

explicam como se procede à mesma e dá inicio à tarefa, posteriormente dedicará um 

tempo para a discussão do que foi feito, compreendendo o que os envolvidos sentiram, 

manifestando a sua opinião, e após esta partilha pessoal desenvolve-se a reflexão sobre 

o tema abordado, fomentando a discussão no grupo. 

No plano das actividades, de forma a auxiliar o técnico que as irá executar, há 

uma fundamentação sobre como deverá ser realizada a avaliação e em que moldes se 

deve assentar, destacando algumas questões-problema que poderão ser colocadas ao 

grupo com o intento de serem debatidas e reequacionadas. 
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O momento de reflexão/discussão no grupo é determinante na percepção do 

impacto da dinâmica nos envolvidos, sendo a ocasião indicada para serem consideradas 

as acções que realizaram. 

Estas dinâmicas no 6º ano são integradas no Programa de Promoção De 

Competências Pessoais e Sociais, apresentado na figura de um dispositivo educativo 

inovador, na medida em que, aborda temas essenciais e actuais na prevenção de 

comportamentos desajustados a nível escolar, social e pessoal, representado num jogo. 

O jogo trata uma história sobre quatro jovens amigos que se encontram perdidos 

na floresta, e é aqui que a aventura começa e os amigos vão poder experienciar 

momentos nas diversas ilhas que o jogo contém, sendo o mesmo intitulado Arkhipélago. 

(explicado na pág.76) 

Primeiramente o técnico lê a história em voz alta que pertence ao tema que vai 

ser abordado no dia.  

Depois, a turma por equipas, lança o dado e aponta a pontuação que obteve, 

escolhendo um meio de deslocação da ilha. 

Seguidamente, o técnico explica a actividade que se vai realizar e no que se 

baseia, ou seja, dá as instruções necessárias. 

No final de cada actividade há sempre um momento de avaliação e discussão no 

grupo sobre o que foi feito e sentido pelos participantes. Pretendem-se que os 

envolvidos destaquem os seus sentimentos, emoções, aprendizagens, conhecimento 

partilhado resultado da realização das mesmas.   

Esta avaliação reflexiva possibilita fazer um balanço geral da dinâmica, perceber 

os pontos negativos e positivos, o que se deve melhorar e alterar bem como a satisfação, 

as dificuldades e as competências que surgiram na e com a sua realização. 

No Grupo de Jovens, estas dinâmicas estão integradas no plano de actividades 

regulares do Projecto Poder (Es)Colher e são desenvolvidas da mesma forma que o 

grupo anterior, tendo apenas uma diferença inicial, o facto de não se ler  o excerto da 

história associado à actividade do dia. 

Esta história é característica do Arkhipélago e não do plano de actividades de 

Grupo de Jovens. 

Relativamente aos técnicos que irão desenvolver as dinâmicas, espera-se que 

estes consigam criar verdadeiros momentos de partilha e reflexão no grupo, de forma a 

serem debatidos os temas em questão, perspectivando o espírito crítico nos envolvidos.  
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Para além disso, espera-se que se desenvolva a consciencialização nos 

indivíduos, para que, possam vir a ser cidadãos activos e predominantemente 

congruentes nas suas atitudes. 

De igual modo, pretende-se promover competências ao nível da criatividade, 

empreendedorismo e inovação, numa perspectiva de empowerment, tendo em vista o 

desenvolvimento de acções dirigidas à comunidade. 

O momento de avaliação da tarefa realizada é igualmente no final da mesma, 

possibilitando a interacção entre as equipas e a troca de impressões. Ainda neste mesmo 

momento é postulado aos grupos que atribuam o nome daquela ilha, de acordo com as 

percepções que cada equipa construiu acerca da temática em análise, conclusões que 

retirou, etc.  
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 Avaliação  

Em articulação e como parte crucial deste trabalho, a avaliação constitui uma 

vertente de extrema importância para a análise da interculturalidade. Dado que a 

avaliação deve ser entendida como um conjunto de procedimentos de recolha, análise, 

apreciação e utilização de informação adquirida através do processo de ensino-

aprendizagem com o propósito de se melhorar, é sempre difícil desvinculá-la, em 

termos práticos, dos outros elementos da investigação.  

Com efeito, durante a realização destas actividades, o individuo pode 

desenvolver atitudes críticas face ao processo de resolução de problema, competências 

de comunicação, de organização, de sistematização, de aplicação de conhecimentos a 

novas situações. A avaliação é o suporte para a tomada de decisões e parte integrante do 

processo de ensino-aprendizagem e, para haver equidade neste processo, tem de estar 

ajustada às metodologias utilizadas e conteúdos tratados e estes adequados com as 

características do grupo a trabalhar.  

Isto pressupõe ter em conta cada pessoa do grupo como individuo, os seus 

contextos, a sua cultura, os seus interesses e principalmente, o direito à mudança. 

Contudo, para ter tudo isto em consideração exige-se que haja o recurso a princípios 

com base da diversidade e o apoio a métodos e técnicas de avaliação em grupo e 

individual. 

As listas de observação, os inventários, as entrevistas, os questionários, são 

alguns instrumentos ajustados a esse processo de avaliação. Em conformidade com esta 

diversidade de técnicas a avaliação adquire ainda maior relevância em contextos 

etnicamente heterogéneos dada a necessidade de acompanhar e avaliar, com meios 

adequados e variados, a diversidade de interesses, de ritmos de aprendizagem e estilos 

de aprendizagem. 

Quando fazemos algo no nosso quotidiano, deveremos ter em conta se aquilo 

contribui de alguma forma para o que somos, ou o que ambicionamos, ou seja, é 

fundamental que tenhamos uma posição critica sobre nós mesmos e sobre as nossas 

experiências. 

Com o mesmo propósito, no final de cada actividade realizada haverá um 

momento disponível para a avaliação/ reflexão do que foi feito, para conversar com o 

grupo sobre aquilo que sentiram, do que mais gostaram de fazer, sobre o seu papel, a 
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sua aprendizagem, e sempre que possível relacionando com as suas vidas, o 

contexto/cultura a que pertencem e a sociedade em que estamos inseridos. 

Assim sendo, haverá questões de destaque, focadas nessa avaliação crítica que 

deverão ser devidamente enquadradas e abordadas no grupo, nomeadamente: 

- O que aconteceu no momento da dinâmica;  

- Como se sentiram/ focar no papel individual de cada um; 

- O que aprenderam sobre si mesmos e com a dinâmica; 

- Se a dinâmica alterou a sua forma de estar/pensar; 

- O que correu melhor e pior (pontos fracos e fortes) e o que se podia 

modificar/melhorar na concepção/realização da dinâmica. 
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Planificação das actividades  
 

Estas actividades pretendem integrar o Programa de Promoção de Competências 

Pessoais, Sociais e Escolares do Projecto Poder Es(Colher) para desenvolver com o 6º X 

da E.B 2,3 Vasco Moniz, situada em Vila Franca de Xira e o plano de actividades 

destinadas para o Grupo de Jovens do mesmo projecto. 

Assim sendo, as actividades estarão devidamente organizadas, compostas por 

uma estrutura lógica e explicitamente descritas de forma a auxiliar o(s) técnico(s) que as 

irão desenvolver e trabalhar. 

Para o primeiro público mencionado, foram igualmente criados novos excertos 

de continuação da história respeitante ao Arkhipélago, com vista a enquadrar a nova 

temática da Educação Intercultural- Eu e a Diferença, no conjunto das restantes ilhas. 

No que diz respeito ao segundo público, os excertos da história não serão lidos 

no início das actividades, contudo, haverá um recurso introdutório do tema em questão, 

como é o caso dos vídeos bem como algumas descrições/excertos de situações. 

É de ressalvar que, algumas das actividades abaixo descritas foram retiradas de 

um caderno pedagógico designado de Cadernos Pedagógicos, jogos volume III  da 

Associação para a Cooperação entre os povos, Projecto Cidade Comum, sendo 

posteriormente alteradas e ajustadas ao contexto e público-alvo identificados. 

O projecto conta assim com cinco diferenciadas actividades, tendo igualmente 

um tema divergente porém, advêm todos do tema da Educação Intercultural, isto é, a 

estrutura apresenta-se da seguinte forma, a primeira dinâmica intitula-se de, 

“Representações Parentais”, com o propósito de compreender de que forma o papel da 

família influencia na tomada de decisão, identificando as imagens e valores culturais 

que resulta da mesma, tendo como metodologia a realização de uma dramatização que 

patenteia uma discussão familiar; a segunda dinâmica cujo nome é, “Preconceito e 

limite da tolerância - Com quem é preferível partilhar a casa?”, pretende identificar e 

relacionar os estereótipos e preconceitos dos sujeitos em relação às minorias, assume-se 

em duas tarefas, a primeira consiste na visualização de um vídeo que introduza o tema 

em questão e a segunda solícita aos elementos do grupo que enumerem através do grau 

de preferência de 1 a 10 as possibilidades apresentadas em resposta a, “Com quem 

gostarias de partilhar a casa?”; a terceira dinâmica, é “Caso de nacionalidade- vítima 

de discriminação”, que proporciona aos envolvidos uma reflexão sobre questões pouco 

abordadas em contextos agrupados, as consequências do nacionalismo, tratando um 
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caso real que relata uma situação de discriminação; a quarta dinâmica, tem como título 

o “Etnocentrismo e desinteresse por outras culturas- Carta imaginária”, que questiona 

o desinteresse por outras culturas diferentes da nossa, nomeadamente a abordagem que 

temos com os nossos imigrantes, desenvolve-se assim uma tarefa que resulta de um 

excerto sobre um imigrante, solicitando aos sujeitos que completem uma carta já 

iniciada como se fosse esse mesmo imigrante; a quinta e última sessão, “A união faz a 

força”, perpetua o tema inerente a este projecto bem como as noções que lhe estão 

agregadas, fazendo um balanço geral do que foi abordado, mais ainda, será visto um 

vídeo que representa a força da atitude e motivação, pedindo ao(s) grupo(s) que 

atribuam um título ao mesmo, e por fim espera-se que se debata as condicionantes da 

atitude. 

De forma a tornar-se mais perceptível a dimensão e enquadramento do projecto, 

seguirá na sua estrutura o índice do programa Arkhipélago,a introdução da história, o 

funcionamento do programa e a organização das sessões, onde estará patente a 

componente da Educação Intercultural- Eu e a Diferença.  

 

 

Tema  

V. EU E A DIFERENÇA 

 

5.1. Ilha 10 – Educação Intercultural 

Sessão 28 – Representações Parentais 

  Sessão 29 – Preconceito e limite da tolerância     

  Sessão 30 – Caso de Nacionalidade-Discriminação 

Sessão 31 – Etnocentrismo 

Sessão 32 – A União faz a Força- Atitude 
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- Analisar as perspectivas familiares 
relativamente a pessoas com origem 
cultural e social diferente. 
 
 
 
 
 
- Identificar os preconceitos e 
estereótipos dos participantes em 
relação às minorias, explorando as 
imagens e associações que criamos 
das mesmas. 
 
 
 
- Reflectir sobre as 
atitudes/comportamentos face às 
diferenças sociais e étnicas. 
 
-Incentivar ao relacionamento entre 
pessoas de culturas e origens 
diferentes. 
-Compreender a realidade da 
exclusão e da integração bem como 
a percepção dos imigrantes no nosso 
país. 
 
- Reflectir sobre as condicionantes da 
diferença face à tomada de decisão e 
atitude. 
 

Sessão 26 

Representaçõe
s Parentais  

Discussão familiar 

 
Cópia dos papéis a 
representar, papel 
e caneta para os 

observadores 
especiais 

Sessão 27 

Preconceito e 

limites de 

tolerância 

Com quem é 
preferível partilhar a 

casa? 

 
Folha com lista de 
possibilidades para 

cada grupo, 
canetas 

Sessão 28 

Nacionalismo 
Vítima de 

Discriminação 

 
Folha com o caso 
da nacionalidade 

Sessão 29 

Etnocentrismo 
Carta Imaginária 

 
Exemplares da 

carta para todos os 
participantes 

Sessão 30 

Condicionante
s da atitude 

A união faz a força 

 
Papel e canetas 
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V. EU E A DIFERENÇA 
 

5.1. ILHA  11– EDUCAÇÃO INTERCULTURAL 

 

SESSÃO 26 – REPRESENTAÇÕES PARENTAIS 

 

Nesta sessão pretende-se reflectir sobre o papel e impacto da família nas nossas 

decisões pessoais, tendo em conta a transmissão de imagens relativamente a pessoas que 

pertencem a outros grupos sociais ou culturais. A dinâmica consistirá num role-play, e 

espera-se que primeiramente, o técnico explique ao grupo a diferença de representar e 

actuar, ou seja, quando representamos, continuamos a ser nós próprios, mantendo a 

nossa atitude, enquanto apresentamos um papel pré-determinado que apresenta 

directrizes que nos possam orientar nessa mesma representação. Através desta 

actividade irá abordar-se a questão do preconceito e discriminação, analisando a atitude 

que cada grupo revela perante a situação que lhe é dada. 

Após a realização da actividade é necessário fazer uma reflexão sobre a mesma, 

para que, os intervenientes possam expressar o que sentiram com a realização da tarefa 

bem como, discutir os papéis que tiveram de representar, e confrontar as várias 

posições. 

Não obstante, é importante referir que independentemente da situação ser a 

mesma para os três grupos, naturalmente será apresentada de forma distinta, uma vez 

que, as pessoas são diferentes e vivenciam as experiências igualmente de forma 

diferente.  
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Chegados a uma nova ilha, os quatro amigos reparam que esta evidenciava maior densidade 

de árvores em relação às outras, tornando-se assim, mais escura e impossibilitando que 

vissem para além da vegetação. Um som estranho e longínquo vinha de algures no meio da 

ilha. Inicialmente parecia o som de animais mas conforme iam entrando na mesma, percebiam 

que seria de humanos pelas vozes que se sentiam e pelo som que vinha semelhante ao de 

bater com as mãos num jambé.   

A curiosidade tomava conta dos quatro amigos, e juntos, decidem ir perceber o que se 

passava. À medida que iam caminhando, os ramos das árvores batiam-lhe na cara, parecendo 

estar fixados uns nos outros, como se nunca tivesse passado por ali alguém.  

O som aproximava-se e uma luz amarela resplandecente parecia surgir no meio da floresta. 

Baixaram-se e de longe viam o que se passava. Os olhos deles arregalaram-se e não queriam 

acreditar no que estavam a ver. Era uma tribo de índios, que estavam concentrados a dançar à 

volta de uma fogueira e batiam com a mão na boca, saindo o som “Uhuhuhuhuh”. Traziam 

penas de cor laranja postas no cabelo, tinham desenhos pintados no rosto e no peito e, 

usavam um traje feito de palha à volta da cintura. Havia mulheres, homens e crianças e, 

notava-se que deviam viver ali, uma vez que, se viam cabanas feitas de ramos secos de 

árvores.  

- Podíamos ir até lá, e passar ali com eles a noite. Parecem tão divertidos. 

- Estás doido, nem pensar, aposto que nos iam comer vivos, isto é gente muito perigosa, não 

vês?! 

- Eles estão simplesmente a dançar, a fazer o ritual deles, lá por serem diferentes de nós, não 

quer dizer que sejam uma ameaça, e nos façam mal. 

- Eu continuo a achar que é perigoso, têm um ar mesmo agressivo. Se queres ir vais sozinho e 

pronto! 

- Calma pessoal, a decisão tem de ser tomada em grupo, porque cada um de nós terá uma 

opinião diferente sobre pessoas que aparentemente são diferentes de nós, não podemos é 

começar já a discriminar e a ser preconceituosos com esta raça, porque não os conhecemos e 

nem sabemos como eles são na verdade. 

- Concordo contigo, e penso que é muito bom podermos conviver com pessoas de raças e 

culturas diferentes da nossa, podemos acima de tudo, aprender com elas coisas novas. 

Contudo, acho que temos de pensar bem se devemos e como nos devemos aproximar.  
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Objectivos: Analisar as perspectivas familiares relativamente a pessoas com origem 

cultural e social diferente. 

Material: Cópia dos papéis a representar, papel e caneta para os observadores especiais. 

Duração: 45 minutos. 

Concretização: Explicar ao grupo que a dinâmica é uma representação que explora o 

papel da família na transmissão de imagens sobre pessoas que pertencem a outros 

grupos sociais e culturais. Pedir a 4 voluntários para representarem os papéis (de 

preferência 2 de cada sexo) e outros 4 para observadores especiais.  

 Pedir a cada um dos observadores especiais para observar o papel de cada 

“actor” e tomar nota de todos os argumentos que eles utilizam. Decida quem vai 

observar quem.         

 Dar um guião a cada um dos “actores” e deixar conhecer o papel durante 3/ 4 

minutos.         

 Preparar a cena: colocar 4 cadeiras num semi-círculo e explique a todos que isso 

é a sala de estar de uma casa e que eles vão ver uma discussão familiar.    

 Decidir o tempo estipulado para a representação. (aprox.15 min.) 

 

Dimensão do grupo: Não há um número imposto. 

 

Debate e Avaliação   

 O que sentiram os actores durante a representação? 

 Quais os argumentos que o actor utilizou para persuadir os outros dos 

seus pontos de vista? (pergunta para os observadores)  

 Teria sido diferente se o namorado em vez de ser negro, fosse da mesma 

cor da rapariga? 

 Teria sido diferente se em vez da rapariga ter levado o namorado fosse o 

rapaz a levar a namorada? 
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 Acham que este tipo de conflito ainda é normal actualmente ou é coisa 

de passado? 

 Alguma vez se passou uma situação semelhante convosco ou com 

alguém que conheçam? Se sim, como se resolveu a situação? 

 Como poderíamos resolver esta situação representada? (dar ideia para 

ajudar a filha, pai, mãe, irmão) 

 O que diriam aos membros desta família? 

 Porque é que acham que o pai tem esta postura tão irredutível em 

relação à raça negra? 

 Acham que a influência familiar pode alterar as nossas 

decisões/opinões? 
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Papel do Pai  
 

A situação: A sua filha tem um namorado 

negro com quem está a desenvolver uma relação 

muito íntima.          

Você é a autoridade em casa e não aprova a 

relação da sua filha. Representa a moral 

dominante e preocupa-se com o que as pessoas 

vão dizer. Não se considera racista mas a sua filha 

casar com um negro é outro assunto. Pensa como 

um pai rígido, intolerante e argumenta como tal 
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Papel da Mãe 
 

A situação: A sua filha tem um namorado 

negro com quem tem uma relação muito íntima. 

Você adora a sua filha mas não compreende 

como é que foi possível, ela fazer-lhe isto. Está de 

acordo com o seu marido em tudo que ele diz. Não 

ameaça a sua filha, sente pena pela dor que ela 

lhe causou. Pensa que o rapaz negro a vai 

abandonar e ela irá sofrer muito.     
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Papel do Irmão mais velho 
 

A situação: A tua irmã tem um namorado 

negro com quem tem uma relação muito íntima. 

Por princípio não te importas se a tua irmã sai 

com um tipo negro e defendes o direito das pessoas 

serem livres nas suas relações. 

Mas quando a tua mãe diz que é provável que ele 

a vá abandonar começas a pensar que talvez ele a 

esteja apenas a usar. Mostras a tua preocupação e 

queres proteger a tua irmã. 
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Papel da Filha  
 

A situação: Decidiste enfrentar a tua família e dizer 

que queres viver com o teu namorado negro. 

Começa a representação. Anuncia à tua família 

que vais viver com o teu namorado que é negro. Tenta 

defender a tua decisão e argumenta que vais combater 

os preconceitos contra as relações entre jovens e 

especialmente as relações entre jovens de origens 

diferentes.     
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SESSÃO 27 – PRECONCEITO E LIMITE DA TOLERÂNCIA- COM QUEM É PREFERÍVEL 

PARTILHAR A CASA? 

 

Nesta sessão pretende-se explorar as questões do preconceito bem como as 

imagens e estereótipos que criamos relativamente às várias minorias. A actividade 

divide-se em duas partes distintas. Em primeira instância, irá visualizar-se um vídeo de 

publicidade pertencente à Amnistia Internacional, que aborda a dimensão do 

preconceito. Posteriormente, será realizada a dinâmica, que terá como principal 

objectivo que cada grupo analise uma lista com 14 possibilidades, enumerando-as de 1 a 

14, tendo em conta o seu grau de preferência. 

Assim sendo, o número 1 representa a sua principal escolha, ou seja, com quem 

eles mais gostariam de partilhar a casa e o número 10, com quem nunca gostariam de 

partilhar a casa. Após a visualização do vídeo, espera-se que o técnico, explore o 

mesmo, no sentido de reflectirem sobre a situação que está explícita.   

 Antes da visualização do vídeo será relevante perguntar à turma se eles se 

consideram preconceituosos, tal como no final da dinâmica questioná-los com a mesma 

pergunta, de forma a verificar se há ou não mudança de opiniões.     

 Não obstante, depois de ter sido realizada a dinâmica, será pertinente discutir o 

grau de preferência referente à escolha dos grupos, pedindo que justifiquem a mesma, 

com o intuito de se reflectir sobre as percepções que eles têm das minorias bem como 

constatar os diferentes valores e estereótipos em relação aos mesmos. 
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Quando decidem em grupo aproximar-se, os amigos esperam que tudo possa correr bem 

mas o medo e a ansiedade apodera-se deles.                    

Cuidadosamente vão indo, pondo os pés em cima dos ramos de árvores caídas, de forma 

a não fazerem muito barulho.                                         

Chegam perto da fogueira e são observados de alto a baixo pelos membros da tribo.       

- Olá, nós estamos perdidos nesta ilha, falam Português? -pergunta um deles.             

- Somos um grupo de amigos, friends, amis… não sabemos onde estamos, nem temos 

de comer e beber. Enquanto fala vai gesticulando, pensando que não os estavam a 

perceber.                                                  

O grande mestre da tribo aproxima-se, sorri e diz-lhe: Sejam muito bem-vindos amigos, 

juntem-se a nós, vamos tratar de vos dar de comer e beber.             

Todos ficam impressionados e perplexos, olhando uns para os outros, verdadeiramente 

surpresos por falarem a mesma língua que eles e, sobretudo pela reacção tão distinta do 

mestre. Percebem de imediato que nem sempre os juízos que fazemos dos outros, tal 

como a primeira impressão correspondem à realidade.  

 

Objectivos: Identificar os preconceitos e estereótipos dos participantes em relação às 

minorias, explorando as imagens e associações que criamos das mesmas. 

Material: folha com lista de possibilidades para cada grupo, canetas. 

Duração: 45 minutos/1 hora. 

Concretização: Perguntar inicialmente ao grupo se se consideram preconceituosos, não 

discutindo as suas respostas. Posteriormente, visualiza-se o vídeo “A força dos 

preconceitos”, cujo link http://www.youtube.com/watch?v=ZbVP4Q5hoU0, e discute-se no 

final a situação vista, atribuindo em grupo um título para o filme. (os títulos terão de ser 

diferentes nos grupos).         

  Na segunda parte da sessão, o técnico deve dar a cada grupo um 



  Dinâmicas Educativas para a Promoção da Interculturalidade com Crianças e Jovens num 
Projecto Local 

 

122 
 

exemplar da lista de possibilidades. Explicar que em grupo irão analisar a lista e 

classificar as mesmas, numerando-as de 1 (a preferida) a 10 (nunca). Disponibilizar 10 

minutos para a discussão da tarefa.        

  Em seguida, são expostas as escolhas de cada grupo oralmente e 

discutidas as três primeiras escolhas e as 3 últimas, enunciando devidamente as suas 

razões e os argumentos para as mesmas.  

Dimensão do grupo: Não há um número imposto. 

Debate e Avaliação: 

 

Filme “A força dos preconceitos”:   

 Que situação, consideram estar representada no vídeo? 

 Acham que foi importante que tivesse acontecido aquilo ao senhor para que ele 

mudasse ou pensasse na sua atitude? 

 Consideram um acto de justiça o que lhe aconteceu? 

 Como podemos confrontar/abordar pessoas que tenham este tipo de preconceito?  

 

Actividade:  

 Porque temos escolhas diferentes? 

 O que é ser diferente? Ser diferente é mau?  

 Em que factores se basearam para fazer as vossas escolhas? 

 Nas vossas escolhas foram preconceituosos? Em que sentido?  

 O que para vocês é o preconceito? 

 O preconceito está relacionado apenas e exclusivamente com a conotação 

negativa das coisas?  

  Porque é que as pessoas são preconceituosas? 
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Lista de possibilidades 

1)Uma mãe solteira com um filho de três anos cujo pai é cabo-verdiano e encontra-se a 

cumprir 7 anos de pena de prisão por alegado tráfico de estupefacientes;  

2)Uma família de trabalhadores imigrantes romenos com 5 filhos, de um a doze anos de 

idade o homem trabalha na construção civil e a esposa é empregada de limpeza em 

várias habitações privadas; 

3)Uma família com uma filha de 17 anos, aluna do ensino secundário, cujo pai é gestor 

num banco e a mãe enfermeira; 

4)Uma senhora de 70 anos que vive de uma pequena reforma; 

5)Um grupo de 4 refugiados angolanos que trabalham num bar nocturno de strip; 

6)Três estudantes muçulmanos politicamente activos; 

7)Uma família de ciganos de 5 pessoas, em que o pai trabalha ocasionalmente. 

Pertencem a uma família numerosa com a qual mantêm laços muito estreitos e gostam 

de fazer festas regularmente; 

8)Um casal americano sem filhos; o marido trabalha na Caixa Geral de Depósitos e a 

mulher trata da casa e dos seus 3 caniches; 

9)Uma família jamaicana com 5 filhos, são bastante unidos e praticam yoga todas as 

sextas-feiras; 

10)Um grupo de 3 jovens estudantes que frequentam o curso de Comunicação Social, 

fãs de rap e de vídeo-clips. 
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SESSÃO 28 – CASO DE NACIONALIDADE- VÍTIMA DE DISCRIMINAÇÃO 

 

Nesta sessão deseja-se reflectir sobre as questões do nacionalismo, mas 

sobretudo, comportamentos discriminatórios que manifestamos a pessoas de 

nacionalidade diferente da nossa, abordando assim, o conceito da xenofobia, da 

diferença e exclusão social. 

Do mesmo modo, espera-se que se possa salientar as causas e consequências 

destas atitudes, promovendo a empatia e sentimento de solidariedade perante situações 

de imigrantes ou refugiados. 

 Esta actividade consiste na análise e discussão de um caso verídico que 

representa uma situação de discriminação e não menos considerável revela também 

problemas relacionados com a nacionalidade, designadamente, o processo de 

regularização da situação num país diferente do nosso país de origem.  

Aquando da realização da actividade, é importante revelar os sentimentos, 

conhecimentos e opiniões que manifestamos, em relação a pessoas imigrantes bem 

como os direitos que estes contêm, nomeadamente o respeito pela diferença, sendo 

considerado um factor de enriquecimento e de evolução social.  

Após a execução da dinâmica pretende-se que haja uma reflexão/discussão do 

que foi feito, comparando as opiniões distintas relativamente aos valores, costumes ou 

concepções de pessoas de outras culturas.    
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Sentados à volta da fogueira com a tribo, os amigos comem com as mãos uma espécie 

de pápa, e bebem por uma tigela feita de tronco duma árvore, água fresca. 

Em pouco tempo, já se sentem tão á vontade com aquelas pessoas que nem denotam as 

inúmeras diferenças que têm deles. Nem a roupa, a comida, a forma como falam se 

revela uma barreira à comunicação e ao convívio entre eles, pelo contrário, torna-se 

uma experiência única e inesquecível. A curiosidade dos amigos em relação à tribo era 

tanta que, os sobrecarregam de questões a todo o instante.      

O mestre da tribo sugere que os amigos passem a noite com eles, propondo que quando 

sol nascesse, os orientavam a encontrar o caminho certo. 

Os mesmos aceitam, agradecem de imediato sorrindo sistematicamente para os 

membros da tribo que se encontravam sentados mais próximos deles. 

Depois de uma conversa cheia de gargalhadas e gestos entre todos no meio daquela 

noite tão estrelada que iluminava as entradas das cabanas de palha, chega a hora de se 

recolherem e fazerem silêncio absoluto, sendo uma das regras daquela ilustre 

comunidade.  

Deitados em cima de peles de animais, os amigos estavam divididos, as raparigas para 

um lado e os rapazes para o outro, contudo encontravam-se na mesma cabana cheia de 

flores secas de alecrim que deliciava o olfacto de cada um deles. 

Murmuravam entre eles de forma a não serem ouvidos pela tribo. 

-Tivemos mesmo muita sorte em serem tão simpáticos connosco. -diz um deles. 

-Foi sem dúvida uma noite muito divertida, nunca pensei que eles fossem assim e 

falassem alguns tão bem como. 

- É verdade, e repararam que mesmo tão diferentes, foi tão giro comer e conversar com 

eles?! Adaptamo-nos tão bem, quase que nos via a morar aqui neste lugar, isto é tão 

tranquilo ahahah –enquanto falava ria-se baixinho.  

- Bem pessoal, é melhor dormirmos porque amanha mal o sol se levante, temos de nos 

fazer ao caminho e nem noção temos de onde estamos ao certo.- conclui a conversa. 
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Objectivos: Reflectir sobre as atitudes/comportamentos face às diferenças sociais e 

étnicas. 

Material: folha com o caso da nacionalidade  

Duração: 45 minutos/1 hora. 

Concretização: Entregar exemplares do caso da nacionalidade e ler em voz alta de 

forma a ser acompanhado pelos grupos.  

De seguida, discutir e resolver a situação que se apresenta, respondendo às questões 

colocadas, chegando a um consenso entre os grupos. Deve-se desenvolver o debate e 

avaliação da dinâmica, com o intuito de se discutirem os pontos fulcrais da mesma, ou 

seja, as diferenças sociais, os valores morais e étnicos bem como as atitudes e 

comportamentos discriminatórios.    

Dimensão do grupo: vários grupos de pelo menos 5/6 pessoas. 

Debate e Avaliação:          

 Pensam que toda esta situação teria acontecido se Ariana fosse filha de pais 

portugueses? O comportamento de Patrícia foi correcto? Em caso negativo, o 

que pode/deve Ariana fazer? 

 O que podemos considerar que aconteceu a Ariana, foi vítima de discriminação? 

 O que para vocês é ser discriminado?  

 Quais são as razões mais comuns pelas quais as pessoas são discriminadas? 

 Pela sua idade, cor da pele ou pela roupa que usam? 

 Porque se discrimina os que são diferentes? 

 Onde é que se aprende estes comportamentos? 

 Em que medida é importante combater a discriminação? 
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Questões da nacionalidade: 

 Poderia a escola ter recusado a matrícula de Ariana com fundamento na situação 

de irregularidade identificada dos país em Portugal? 

 Tendo nascido em Portugal, Ariana não poderá ser considerada portuguesa? 

 Consideram que Ariana pode adquirir a nacionalidade portuguesa ou não? 
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CASO DE NACIONALIDADE 

Ariana, de 12 anos é filha de João e Érica, pais de origem angolana que estão a viver em Portugal, 

nomeadamente em Lisboa há sensivelmente 13 anos, sendo que, Ariana nasceu já em Portugal. Ao 

longo destes anos Ariana e os seus pais viviam em casa dos avós maternos. Todavia, este ano 

decidiram ir viver para Vila Franca de Xira, consequência de motivos profissionais do seu pai. 

Neste sentido, Ariana necessitava de mudar de escola para a zona da sua nova residência, e, para se 

poder matricular reuniu os documentos que achava necessários para fazer a sua matrícula. 

Quando Ariana chegou à secretaria, identificou os documentos que levava, designadamente o 

boletim de matrícula devidamente preenchido, o passaporte, o boletim de vacinas actualizado, e o 

cartão de centro de saúde. Pelo facto dos seus pais estarem a trabalhar nesse mesmo dia Ariana teve 

de ir à escola sozinha. 

Porém, nada correu como previsto, uma vez que, a funcionária disse que só poderia matricular-se se 

tivesse consigo o seu bilhete de identidade, ou o dos seus pais, mas, como os seus pais são de origem 

angolana explicou que não tinham, apenas o seu passaporte. Perante esta informação, a funcionária 

pede-lhe o documento comprovativo de residência dos pais. Contudo, foi neste momento, que Ariana 

ficou angustiada porque os pais não tinham tal documento, uma vez que, estavam em situação 

irregular em Portugal. Não querendo explicar isto, Ariana decidiu sair da escola, ir para casa esperar 

pelos pais, de forma a eles arranjarem uma solução.  

Incomodada com o que se tinha passado e já cansada de tanto andar a pé, Ariana repara que tem 2 

euros e, decide apanhar o autocarro em direcção a casa. Estava ansiosa por chegar e contar à mãe o 

que acontecera, esperando ouvir dos pais uma resposta positiva. Quando se encontrava na paragem 

de autocarro, estava também um casal de idosos bem como, 3 raparigas e 2 rapazes. Pensando que 

poderiam ser da sua futura escola, decide meter conversa, perguntando a uma das raparigas: “Andas 

nesta escola?”. Filipa, a rapariga ao seu lado, de 14 anos, não respondeu, virou-lhe as costas e 

chamou as outras raparigas, Patrícia e Beatriz. Ariana não percebeu o que se estava a passar… o seu 

pensamento foi interrompido pela chegada do autocarro. Ariana deixou passar o casal de idosos que 

já estava na paragem. Quando chegou a sua vez, foi empurrada por uma das raparigas e 

impossibilitada de entrar. Patrícia olhou para ela e disse: “Ainda não percebeste que os autocarros 

não são para pessoas como tu?”. Pelo menos este não é certamente, vais no próximo se queres”. 

Ariana tenta entrar no autocarro ao mesmo tempo que respondia e dizia: “ Mas qual é a diferença 

entre mim e ti?”. As raparigas começaram a rir desmesuradamente. Patrícia acrescentou: “As 

pessoas como tu, andam a pé e é se querem… vê lá se encontras de uma vez o caminho para a tua 

terra”. 

Ariana ficou perplexa e sem saber o que fazer. Até àquele dia, nunca lhe tinha acontecido uma 

situação deste género. Sentia-se tão mal, tão triste. Olhou para o sr.(o) motorista do autocarro à 

espera que ele fizesse alguma coisa e contrariasse o que elas tinham feito. Este, nada fez, limitando-

se a desviar o olhar, fechando as portas, pondo de seguida o autocarro em andamento. 
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SESSÃO 29 – ETNOCENTRISMO E DESINTERESSE POR OUTRAS CULTURAS- CARTA 

IMAGINÁRIA 

 

Nesta sessão pretende-se continuar a trabalhar a questão do desinteresse por 

outras culturas diferentes da nossa, nomeadamente a abordagem que temos com os 

nossos imigrantes, a forma como os recebemos e os acolhemos no nosso país.  

Para tal, é inerente incentivar os participantes a reflectir sobre as possibilidades 

de relacionamento entre pessoas de culturas e origens diversificadas, na medida em que, 

só evoluímos enquanto sociedade e, seres iminentemente sociais que somos, através da 

interacção e integração no nosso meio de pessoas culturalmente diferentes de nós, 

aumentando o nosso conhecimento e estreitando as relações pessoais. 

Neste sentido, a actividade consiste na leitura do pequeno excerto da história de 

António, tendo como complemento, o preenchimento da carta imaginária ao 

Sr.Imigrante, ou seja, o técnico deverá explicar aos participantes que deverão imaginar 

que são alguém imigrado de outro país que se encontra de momento em Portugal a 

residir, explicando os seus sentimentos e reacções relativamente ao nosso país e às 

pessoas com que se tem deparado/confrontado, manifestando, assim, a sua opinião 

crítica. 

Quando terminada a carta imaginária, os grupos deverão expô-la em voz alta, 

discutindo as diferentes opiniões, será efectuada a reflexão da dinâmica com questões-

problema, referentes às expectativas, percepções, causas, ambições, em relação às 

pessoas que abandonam o seu país de origem. 

 

Objectivos: Incentivar ao relacionamento entre pessoas de culturas e origens diferentes. 

Compreender a realidade da exclusão e da integração bem como a percepção dos 

imigrantes no nosso país. 

 

Material: exemplares da carta para todos os participantes. 

 

Duração: 1 hora  

 

Concretização: Ler em voz alta a situação de António.      

 Entregar exemplares da carta imaginária, pedindo que a preencham em grupo, 
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supondo que são alguém de outro país que se encontra a viver em Portugal. Devem 

pensar como se poderiam sentir em relação ao país, às pessoas e à forma como são 

recebidos e encarados no mesmo e pelas mesmas.            

Dar cerca de 10 minutos para a execução da tarefa.       

Depois de terminarem a carta, cada porta-voz dos grupos tem de ler a mesma em voz 

alta, para que o técnico(os) possam escrever no quadro as respostas, com vista a que se 

consiga no final elaborar uma carta conjunta.             

Esta carta deverá ter em conta as diversas perspectivas apresentadas, conseguindo deste 

modo, chegar-se a um consenso. 

Dimensão do grupo: Mínimo 8 pessoas. 

Debate e Avaliação: 

 Se estivéssemos na situação do António de que modo gostaríamos de ser 

recebidos/tratados? 

 Quais as principais dificuldades que deverá sentir? Se consideram que tem o 

apoio necessário? 

 O que acham que pensa de nós? 

 Quais as principais diferenças que encontramos em pessoas que não pertencem à 

nossa cultura?  

 As concepções que temos dos valores, costumes, religiões de pessoas de outras 

culturas é através dos meios de comunicação, da escola, amigos?  

 O relacionamento com pessoas consideradas diferentes é positivo? Em que 

sentido? Como pode acrescentar algo à nossa vida? 

 

“António tem 33 anos, é um refugiado nesta cidade (Lisboa). Chegou há dois meses do 

seu país natal onde as condições económicas e convicções políticas não eram as mais 

favoráveis. Receia com o que poderá encontrar aqui e acima de tudo com a forma que 

vai ser tratado…” 



  Dinâmicas Educativas para a Promoção da Interculturalidade com Crianças e Jovens num 
Projecto Local 

 

131 
 

Carta Imaginária 

Caro Branco/Europeu 

Habitualmente quando nos cruzamos na rua, sinto que me olhas e pensas que sou 

alguém________________________________________________________________

____________________________ e para além disso, parece que em relação aos meus 

problemas, ás minhas necessidades e os meus interesses que tu 

______________________________________________________________________

____. 

De mim, os meus sentimentos e forma de pensar, sabes  que 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

Talvez nunca pensaste, que poderias estar numa situação como a  minha, ser um 

estrangeiro num lugar onde os outros são de outra cor que eu, falam outra língua, 

gostam de outra comida, têm  outros hábitos e formas de vestir diferentes dos meus. Se 

tu te encontrasses nesta situação, o que desejarias, tal como eu, seria que 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___ e acima de tudo que, os teus valores, capacidades, conhecimentos e atitutes fossem 

______________________________________________________________________ 

e pensarias certamente como eu, que todos temos o direito de 

______________________________________________________________________. 

Aquilo que desejas para ti é o que espero de ti neste momento, ou seja, 

______________________________________________________________________. 

Não ficarias surpreendido se eu_____________________________________________. 

Alguém diferente. 
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SESSÃO 30– CONDICIONANTES DA ATITUDE- A DIFERENÇA FAZ A FORÇA 

 

Nesta última sessão espera-se duma forma integrada e global abranger e 

mencionar tudo que foi abordado nas sessões anteriores não menosprezando o tema 

desta mesma sessão. 

Assim sendo, ir-se-á discutir o tema da diferença face à atitude e motivação das 

pessoas, demonstrando que não se associa apenas à idade, ao sexo, à raça ou religião, ou 

seja, independentemente destas condicionantes quando existe união entre as pessoas, a 

nível moral e social tudo se torna mais simples e fácil de se concretizar. 

Esta actividade consta da visualização de um pequeno vídeo que, alude às 

questões da força interior, da tomada de decisão e mais ainda, da diferença, da iniciativa 

e união entre os povos como uma forma de crescimento e mudança social. 

Neste sentido, após a visualização do mesmo, será disponibilizado um tempo 

para comentários gerais e opiniões do que foi visto, seguidamente, cada um dos 

intervenientes terá de forma sigilosa imaginar num título para o mesmo vídeo. 

Estes mesmos títulos serão expostos para o grupo e a pessoa terá de apresentar 

uma justificação credível e fundamentada se fosse a pessoa que escreveu o mesmo. 

Depois de todos os elementos terem lido um dos títulos e ter justificado a sua 

“suposta” escolha, haverá um momento de partilha e discussão com o propósito de se 

chegar acordo entre o grupo sobre o título mais apropriado e indicado para o vídeo. 

Não obstante, e de modo a finalizar a dinâmica o técnico fará um balanço geral 

do que foi abordado em todas as sessões, explicando a importância que cada um dos 

temas contêm e a forma como se relacionam e estão implicitamente interligados, 

resultado da grande ciência da educação intercultural.  
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Iam em fila indiana pela floresta a dentro os quatro amigos com alguns índios da tribo, 

tal como o seu mestre. O sol rompia as aberturas que havia entre as árvores altas com 

ramos fortes cobertos de folhas e frutos exóticos. Um som ao longe parecia suavizar as 

mentes deles, apurando os seus sentidos. Parecia o som da água a correr vigorosamente 

arrastando pedras. O mestre avisa que vão ter de seguir aquele som, só quando se 

encontrarem próximos dele estarão no caminho certo, pois, a única forma de 

conseguirem ir embora daquela ilha é conseguirem chegar até à ilha mais próxima, 

tendo em conta que só nessa conseguem apanhar um barco que passa todas as semanas 

para a cidade deles. A insegurança invadiu o pensamento dos amigos, não sabendo o 

que os esperavam. 

Caminharam horas a fio, já cansados e fracos, avistam mar com ondas suaves a bater 

nas rochas sobre o extenso areal dourado. Já tinham visto paisagens deslumbrantes mas 

nada daquele género. O sol cintilava na água transparente e límpida, o som dos 

papagaios surgia dos ramos das árvores pintados a vermelho e amarelo, o bico 

pontiagudo sobressaía e soltavam sons estridentes. Parecia tudo tão puro que, nunca 

imaginavam que existisse um lugar assim. Perceberam que estavam do outro lado da 

ilha de quando ali tinham chegado, por isso tiveram que atravessar tudo para chegar 

àquele lugar mágico.  

O mestre avisou que não teriam muito tempo até o sol se pôr e sem luz nada se 

conseguiria fazer. Propôs que construíssem umas jangadas para sair dali porque por 

mais que se avistasse a outra ilha a nado seria impossível lá chegar.  

Os amigos olharam uns para os outros perplexos, não percebiam como poderiam no 

meio do nada encontrar comida quanto mais arranjar material para fazer um barco. O 

medo e a incerteza consumiu-lhes os olhares trocados mas, de imediato os índios 

corriam pela margem em busca de ramos de árvores, enquanto apenas dois deles se 

aproximavam do mar com dois paus pontiagudos com o intuito de pescar peixe para 

eles comerem. 

O mestre pediu aos rapazes que ajudassem os índios a dobrar os ramos das árvores 

atando-os uns aos outros em cima dos troncos, às raparigas sugeriu que fizessem uma 

fogueira que ele ateava fogo com duas pedras para conseguirem assar o peixe e comer 

antes de irem embora.  
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Em pouco tempo e trabalhando conjuntamente, a jangada ficou pronta tal como o peixe 

brilhante assado. Comeram num ápice e por fim sugaram o sumo de alguns abacaxis 

suculentos que colheram. 

 O sol tinha acabado de se pôr, o céu estava laranja e a iluminação já não era tanta, 

chegava a hora de partirem porque pelas contas do mestre demorariam duas horas a 

chegar à ilha e deveriam aproveitar o mar calmo do fim de tarde. 

Todos os ajudaram a subir e a pôr a jangada no mar. As raparigas ficaram de cócoras e 

os rapazes pegaram nos paus sentando-se em cada um dos lados para conseguirem 

remar. Iam avançando pelo mar a dentro e acenando para os seus já amigos índios.  

- É uma experiência que nunca vou esquecer!- retorquiu uma delas. 

- Foi maravilhoso conhecer pessoas assim, tão unidas e acolhedoras.- remata a amiga. 

-Tens razão nem nos conheciam de lado nenhum e ver-nos assim, podiam até ter 

pensado que seriamos uma ameaça para eles, e na verdade receberam nos da melhor 

forma, como se fossemos um deles.- acrescenta um dos rapazes. 

- Graças a eles que conseguimos encontrar o caminho certo, sem o esforço e trabalho 

deles nunca estaríamos aqui nem sequer imaginaríamos fazer uma jangada assim. 

- Vai-nos ficar na memória tudo isto, e que sem dúvida a união faz a força e juntos 

somos sempre mais fortes.- conclui um deles. 

  

Objectivo: Reflectir sobre as condicionantes da diferença face à tomada de decisão e 

atitude. 

 

Material: papel e canetas. 

 

Duração: 1h30. 

 

Concretização: Primeiramente o técnico refere que será a última sessão e que seria 

importante irem se lembrando do que foi dito naquelas 5 sessões.  

Em seguida faz a apresentação do vídeo “Aforça da atitude”, cujo link 

http://www.youtube.com/watch?v=7yRFNxzwrsU, dando 2/3 minutos após a visualização 

do mesmo para a discussão do que foi visto. 
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Seguidamente pede a cada um dos intervenientes que escrevam num papel que será 

dado pelo técnico, um título para aquele vídeo, ou seja, como se fossem eles os 

criadores do mesmo. Disponibilizar cerca de 5 minutos para esta tarefa. 

De seguida, pede aos mesmos que dobrem em 4 o papel e ponham sobre a mesa, só 

quando estiverem todos os papéis se inicia a outra fase da dinâmica. O técnico baralha 

todos os papéis e pede a cada um que retire um dos papéis, o mesmo será lido em voz 

alta e posto isto, terá que imaginar que foi a pessoa que escreveu o título que lhe saiu 

arranjando uma justificação para o mesmo. Ou seja, nunca irá dar a sua opinião própria 

sobre o vídeo mas sim terá que se pôr na posição da pessoa que escolheu aquele título, 

pressupondo o que ela acha do mesmo para escrever o que escreveu. 

Posteriormente, será discutido em grupo todos os títulos e opiniões que foram dadas e 

será escolhido o título mais indicado. 

Para finalizar a actividade o técnico fará um balanço geral, serão focados todos os temas 

das antigas sessões e será discutida a forma como se relacionam. 

 

 

Dimensão do grupo: Não há número imposto. 

 

Debate e Avaliação:  

 Que situação está representada no vídeo? 

 Porque será que a criança decide sozinha ir tentar retirar a árvore do caminho? 

 Porque acham que as pessoas não se predispõem a ir e só vão depois de ver a 

criança? 

 O que as fez mudar de atitude? 

 O que é ter atitude? 

 Para além da atitude o que se evidencia na posição da criança?(motivação, 

iniciativa) 

 Em que medida se diz ser importante viver em sociedade, o que isso significa? 

(porque é importante vivermos em união e darmo-nos uns com os outros?) 

 O que se retira do provérbio “A união faz a força”?  
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Glossário 

Discriminação: consiste no tratamento diferenciado, geralmente desfavorável, de 

indivíduos ou grupos baseado em categorias como “raça”, etnicidade sexo, religião, 

preferência sexual, classe social, etc. 

 

Racismo: é baseado na crença de que os elementos desses grupos são, por inerência, 

moral, cultural ou intelectualmente inferiores (Foster, 1990). 

Expressa-se em práticas sociais que restringem as oportunidades dos indivíduos de 

qualquer grupo racial ou étnico, no acesso a bens sociais, culturais ou materiais 

(educação, emprego, habitação digna, cuidados de saúde, etc). 

 

Grupo étnico: refere-se a um conjunto de indivíduos que, no contexto de sistemas 

culturais alargados, se reconhecem e são vistos como culturalmente diferentes com base 

em elementos distintivos não visíveis –a língua, forma de vestir, história, características 

físicas, etc (Cardoso, 1996, p.18) 

 

Minoria étnica: é um grupo étnico numericamente em minoria ou em maioria a que é 

atribuído um status menor/inferior em termos de poder e de direitos, no contexto da 

sociedade alargada. (Cardoso, 1996, p.18) 

Estereótipo: o termo refere-se a crenças compartilhadas acerca de atributos – 

geralmente traços de personalidade – ou comportamentos costumeiros de certas pessoas 

ou grupos de pessoas. Mais especificamente, seja através de uma representação mental 

de um grupo social e de seus membros, ou de um esquema – uma estrutura cognitiva 

que representa o conhecimento de uma pessoa acerca de outra pessoa, objecto ou 

situação – tendemos a enfatizar o que há de similar entre pessoas, não necessariamente 

similares, e a agir de acordo com esta percepção. (Rodrigues e cols., 2000, p.152) 

Preconceito: é considerado um “pré juízo” acerca de alguém, ou alguma coisa, 

formando uma opinião, atribuindo valor na ausência de experiência ou evidência 

directa. Terá sido Gordon Allport, (citado por Augoustinos et al) no seu livro de 1954, 

“A natureza do preconceito”, o autor da definição clássica de preconceito, a saber: “O 

preconceito étnico é uma antipatia baseada numa generalização falsa e inflexível, que 
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pode ser sentida ou expressa directamente em relação a um grupo ou um indivíduo por 

ser membro desse grupo.”        

 São opiniões pré-concebidas rígidas, geralmente desfavoráveis, em relação, a 

indivíduos ou grupos, sem suporte em factos, experiências, ou informação real e 

consistente, levando, em geral, a atitudes discriminatórias. 

Representações Sociais: são elaborações mentais construídas socialmente a partir da 

dinâmica que se estabelece entre o sujeito e o objecto do conhecimento. São 

conhecimentos partilhados pelos membros de uma colectividade, orientadores parciais 

de comportamentos sociais (Cortesão et al, 2005). 

Multiculturalismo: é uma nova maneira de pensar o choque de culturas, propondo 

reflexão sobre as situações de desigualdade e opressão, apresentando uma justa 

reivindicação de direitos humanos, de igualdade e equidade de oportunidades, que 

implica necessariamente equilíbrio entre o respeito pela diferença linguística, religiosa, 

de educação e os valores universais no acesso ao bem público, ao emprego e ao 

alojamento (Vieira da Silva, 2008) 
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Descrição e Análise das Dinâmicas Desenvolvidas 

Técnica de Recolha e de Análise de Dados 

Para uma melhor caracterização e análise do estudo que se realizou na pretensão 

de realizar um projecto de intervenção, adequa-se explicitar e fundamentar o método de 

investigação empregue, tal como as técnicas de recolhas de dados que foram 

seleccionadas com vista a um resultado considerável.    

 Concernente ao método de investigação, este incidiu no qualitativo e 

quantitativo, atendendo ao tema circundante ao longo do estágio “Dinâmicas Educativas 

para a Promoção da Interculturalidade com crianças e jovens num Projecto Local”. No 

que diz respeito à recolha de informação foi utilizada a técnica do questionário e da 

observação participante.       

 Relativamente ao tratamento de informação optou-se por trabalhar com a análise 

de conteúdo das observações e da análise gráfica e interpretativa para os questionários. 

Desta forma, foi possível aprofundar conhecimentos no que diz respeito, ao método e às 

técnicas de recolha e tratamento da informação obtida. 

 

Método Qualitativo 

A investigação qualitativa, ao contrário da investigação quantitativa actua com 

os valores, as crenças, as representações, os hábitos, as atitudes e as opiniões de 

determinados sujeitos. Este tipo de investigação é encarado como indutivo, descritivo, 

holístico, humanístico e naturalista, visto que os investigadores analisam a informação 

não procurando essa mesma informação com o intuito de verificar as hipóteses; a sua 

teoria é desenvolvida partindo da análise dos dados obtidos (indutiva).  

Podemos caracterizá-la por ser descritiva pois a descrição é rigorosa e resulta, 

directamente, dos dados recolhidos; estes podem ser transcrições de entrevistas, registos 

de observações, documentos escritos, ou até gravações de vídeo. Relativamente a ser 

considerada holística, prende-se com o facto de os investigadores terem uma percepção 

da realidade no seu “todo”, sendo que o passado e o presente dos sujeitos de 

investigação são tidos em conta na investigação realizada.  

Denomina-se também por ser humanística, uma vez que os investigadores 

qualitativos preocupam-se em tentam conhecer os sujeitos da investigação na sua 

essência humana, isto é, procuram conhecê-los como “pessoas”, experimentado as 
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mesmas vivências, tentando compreender as suas acções, as suas palavras, os seus 

gestos. Por fim, designa-se por ser naturalista porque os dados são recolhidos através de 

situações que se consideram “naturais”, existindo também por parte dos investigadores 

a preocupação em interagir com os sujeitos de forma mais “natural” possível e visando a 

máxima discrição. Embora estes métodos sejam menos estruturados proporcionam, 

todavia, um relacionamento mais extenso e flexível entre quem entrevista e os 

entrevistados. O entrevistador é, portanto, mais sensível ao contexto. Neste sentido e 

segundo Bogdan e Biklen (1994) “os investigadores qualitativos frequentam os locais 

de estudo porque se preocupam com o contexto. Entendem que as acções podem ser 

melhor compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de ocorrência. 

Os locais têm de ser entendidos no contexto da história das instituições a que pertencem 

(…) Para o investigador qualitativo divorciar o acto, a palavra ou o gesto do seu 

contexto é perder de vista o significado”. (p. 48).  

Em suma, o método qualitativo aplica, na sua generalidade, procedimentos 

interpretativos, não experimentais, com valorização dos pressupostos relativistas e a 

representação verbal dos dados (privilegia a análise de caso ou conteúdo), por 

contraposição à representação numérica, à análise estatística, proporcionada pelo 

método qualitativo. O método qualitativo tem maior validade interna (uma vez que 

traduz as especificidades, as características do grupo estudado), embora seja fraco em 

termos da sua possibilidade de generalizar os resultados para toda a comunidade 

(validade externa). Assim sendo, o problema “central” no uso do método qualitativo 

reside no facto de o investigador ser o “instrumento” de recolha de dados. Tal facto, 

implica que a fiabilidade dos dados dependa, exclusivamente, da sua sensibilidade e, 

ainda, da sua experiência. A objectividade deste tipo de investigação encontra-se, 

associada ao investigador, nomeadamente ao seu papel. Por esta razão, a validade dos 

trabalhos realizados tem importância fulcral neste tipo de investigação. 

O método quantitativo, segundo Richardson (1989), caracteriza-se pelo 

emprego da quantificação tanto nas modalidades de recolha de informações, quanto no 

tratamento dessas através de técnicas estatísticas. Por norma, a recolha de dados é 

efectuada nestes estudos por questionários e entrevistas que apresentam variáveis 

distintas e relevantes para a investigação. São usadas medidas numéricas para testar 

hipóteses, mediante uma rigorosa recolha de dados, ou procura de padrões numéricos 

relacionados com conceitos quotidianos. Numa fase posterior, os dados são sujeitos a 

análise estatística, no sentido de testar as hipóteses levantadas. Como desvantagem 
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podemos afirmar que este método é fraco no que toca à validade interna, todavia é forte 

em relação à validade externa, visto que, os resultados obtidos são generalizados para o 

conjunto da comunidade. Devido à sua natureza rigorosa, implica um aprofundamento 

na revisão literária bem como, uma elaboração pormenorizada de um plano de 

investigação tendo em conta os objectivos e a sua devida estrutura. 

 

 

 

Observação Participante 

“A observação participante é uma 

técnica de investigação qualitativa 

adequada ao investigado que pretende 

compreender, num meio social, um 

fenómeno que lhe é exterior e que lhe vai 

permitir integrar-se nas actividades/ 

vivências das pessoas que nele vivem” 

(Evertson e Green, 1996). 

 

 A observação participante surgiu como a técnica de observação mais adequada 

e viável no contexto em questão, pois trata-se de uma técnica de eleição para o 

investigador que visa compreender as pessoas e as suas actividades no contexto da 

acção, podendo reunir na observação participante, uma técnica de excelência que 

permite uma análise indutiva e compreensiva.    

A Observação Participante foi realizada em contacto directo, frequente e 

prolongado do investigador, com os actores sociais, nos seus contextos culturais, sendo 

o próprio investigador instrumento de pesquisa. Para tal, foi necessário eliminar 

deformações subjectivas para que possa haver a compreensão de factos e de interacções 

entre sujeitos em observação, no seu contexto. É por isso desejável que o investigador 

vá adquirindo treino nas suas habilidades e capacidades para utilizar a técnica. Assim 

sendo, este método garantiu-me maior contacto com os observados, não provocando 

neles qualquer tipo de alteração no seu comportamento ou constrangimento que pusesse 

em causa a sua espontaneidade e, consequentemente produzisse resultados pouco 

fiáveis.  
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Em suma, este tipo de observação confere uma aproximação directa com os 

sujeitos, possibilitando a que o observador efectue interpretações sobre o seu objecto de 

estudo com maior correspondência.  

Leininger (1985) refere-se á necessidade do etnógrafo saber estar com as pessoas 

em campo e consigo mesmo, despojado de preconceitos e capaz de desenvolver um 

novo olhar sobre os participantes, sem o prévio rótulo de certo ou errado. Considera que 

o processo sistemático de observar, detalhar, descrever, documentar e analisar os 

padrões específicos de uma cultura ou sub-cultura, é essencial para a compreensão dessa 

mesma cultura. 

 

Questionário  

Como já referido outra das técnicas privilegiadas foi o questionário, sendo um 

instrumento de investigação que visa recolher informações baseando-se, geralmente, na 

inquisição de um grupo representativo da população em estudo. Para tal, coloca-se uma 

série de questões que abrangem um tema de interesse para os investigadores, não 

havendo interacção directa com os inquiridos. A ideia de introduzir o questionário neste 

trabalho surgiu por ser extremamente útil quando se pretende recolher informação sobre 

um determinado tema; pela facilidade com que se interroga as pessoas, num espaço de 

tempo relativamente curto.  

Quando nos centramos no questionário realizado, podemos verificar que este foi 

composto maioritariamente por questões fechadas, em que segundo Hill & Hill (2000), 

neste tipo de questões, o respondente tem de escolher entre as respostas alternativas 

fornecidas pelo autor, permitindo assim, uma análise dos dados muito mais precisa que 

as questões abertas. Ao longo da execução do mesmo, tentei atender ao tipo de questão 

a colocar, de forma a conseguir obter o maior número de informação sobre o tema e os 

objectivos pretendidos. No entanto, em determinadas questões os inquiridos tiveram a 

oportunidade de identificar outras opções que não estavam contempladas.  

Este questionário teve como intuito compreender o grau de satisfação em relação 

às actividades desenvolvidas no âmbito do projecto bem como, perceber a importância e 

o impacto das mesmas e a prestação da técnica.   
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 Diário de Campo 

Enquanto processo investigativo, o desenvolvimento deste trabalho implica a 

utilização de métodos que permitam uma recolha de dados sistemáticos e devidamente 

adequada ao contexto institucional em estudo. 

Deste modo é de evidenciar a importância da elaboração do diário de campo, 

que se apresenta como um método de reflexão sobre as práticas, constitui um 

instrumento de registo de observações, práticas e desenvolvimento pessoal enquanto 

investigadora. 

No meu diário de bordo, enquanto processo sistemático, pretendi ter em conta as 

duas vertentes relacionadas com as notas de campo, destaco as notas descritivas, aquelas 

que pretendem relatar os acontecimentos, se possível na dada altura ou logo após à 

mesma, e as notas analíticas que consistem nas minhas reflexões pessoais, dizem 

respeito aos meus sentimentos, emoções, percepções, despoletadas através do 

acontecimento, da acção, e nas aprendizagens que venho adquirindo ao longo deste 

estágio.  

Na verdade, as notas de campo permitem alinhavar caminhos metodológicos 

alternativos e perspectivar a mobilização de técnicas não previstas no dispositivo de 

pesquisa inicialmente programado. Devendo, estas ser encaradas como ferramentas de 

trabalho, as notas de campo acabaram por revelar-se igualmente um óptimo “arquivo de 

ideias”6 e um ponto de apoio precioso da redacção do relatório final. 

Em termos práticos, é essencial reter alguns conselhos úteis a uma redacção 

frutífera de notas de campo, pois vamo-nos apercebendo de erros que cometemos e da 

melhor forma para proceder neste processo de recolha de informação. Atendendo ao 

meu percurso, penso que nos devemos preocupar em: 

- evitar a redacção das notas/diário de campo durante o processo de observação 

(pode ser embaraçoso e causar mal-estar junto dos observados), procurar elaborar notas 

mentais e criar mnemónicas para mais tarde escrever. De todo o modo, um pequeno 

bloco de notas será sempre um instrumento a levar para o terreno;  

- redigir o diário de campo na manhã seguinte, quando as observações são à 

noite ou na noite do mesmo dia, quando as observações são de manhã ou à tarde; 

- aproveitar tempos mortos, momentos de espera, deslocações nos transportes 

públicos para escrever; 

                                                            
6 Robert Burgess, op. cit., 2001, p. 182. 
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- evitar a “autocensura”: devemos escrever tudo o que se nos afigura importante, 

a redacção de notas de campo deve ser assumida como uma tarefa séria e como um 

processo criativo; (Queiroz & Rodrigues, 2006, p.7). 

- evitar o sobreuso do estilo narrativo: não se trata de escrever um romance, mas 

sim de desenvolver um processo analítico; 

- a redacção das notas/diário de campo demora tempo e pode constituir uma 

tarefa aborrecida. É importante sermos pacientes e perseverantes. 

 

 Conversas Informais  

 

“Comunicar significa partilhar, isto 

é, compartilhar com alguém um certo 

conteúdo de informações, tais como, 

pensamentos, ideias, intenções, desejos e 

conhecimentos. Através da participação em 

processos de comunicação experimentamos 

uma sensação de comunhão com aquele a 

quem nos dirigimos, porque, com ele, 

passamos a ter algo em comum.”  (Adriana 

Casali, 2005) 

 

A comunicação é cada vez mais uma actividade inerente ao ser Humano, a 

oralidade como uma das suas ferramentas assume um papel primordial nas mínimas 

acções do nosso quotidiano, é assim um meio de conseguirmos a informação de que 

necessitamos para atingir qualquer objectivo. É, também através da oralidade que 

conseguimos ter acesso a dados que nos permitirão tirar conclusões ou estabelecer 

parâmetros acerca de qualquer tema, assunto, actualidade ou até mesmo pessoa. 

Retomando esta ideia percebe-se a grande necessidade das trocas de informação á 

maioria dos sujeitos, que se mostra benéfica para a sua socialização. Desta forma como 

auxílio na minha recolha de informação tenciono reter grande parte das conversas 

informais que fui tendo ao longo do estágio bem como os processos inferenciais. Estas 

permitiram-me ter maior consciência da realidade profissional, ganhar mais 

proximidade com as crianças, descobrir os seus interesses e aquilo que as identifica 

umas das outras, assimilar de forma mais autónoma e natural, informações relevantes á 

realização do meu diário de campo. 
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Técnica de tratamento da informação 

Segundo Estrela (1994), a expressão “análise de conteúdo” tem sido muito 

empregada em sentido conciso, pois refere-se às práticas que têm sido utilizadas pelas 

Ciências Sociais para a exploração de documentos. Apesar da análise de conteúdo não 

tenha parado de evoluir nos últimos tempos, os objectivos limitados dos trabalhos e a 

falta de treino dos analistas levam-nos a optar por concepções e práticas tradicionais, 

inspiradas em trabalhos de Berelson. 

Segundo Berelson (1954, citado por Estrela, 1994), a análise de conteúdo é 

“uma técnica de investigação que visa a descrição objectiva, sistemática e quantitativa 

do conteúdo manifesto da comunicação”.(p.455). Estrela, partindo da definição de 

Berelson, estabelece que são necessárias algumas regras para a concretização das etapas 

que seguem a análise de conteúdo: leitura inicial dos documentos, para que seja 

permissível uma captura global do seu conteúdo, e a elaboração das possibilidades de 

análise; determinação dos objectivos da análise conforme as hipóteses emitidas; e 

determinação de regras de codificação que nos leva a considerar determinada expressão 

uma unidade de enumeração ou de contagem. 

Em 1979, Laurence Bardin aponta outra definição para o conceito de análise de 

conteúdo, como sendo um agregado de técnicas de análises das comunicações. Estas 

utilizam procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens. Segundo este mesmo autor, a análise de conteúdo não possui um carácter 

quantitativo, mas sim qualitativo. Na opinião de Bardin (1979), o indispensável não é a 

descrição dos conteúdos das mensagens, mas sim as ideias que elas nos podem 

comunicar e ensinar, isto é, tentar obter a interpretação mais pura das mensagens. Este 

processo é utilizado de acordo com os objectivos do nosso trabalho. Assim, o 

investigador, ao realizar os seus trabalhos, tem como objectivo desvendar o verdadeiro 

significado das mensagens, partindo das suas hipóteses e determinando as técnicas a 

utilizar e o sentido da análise. Outra consideração que Bardin (1979) destaca, tem a ver 

com a categoria de importância dos contextos em que ocorrem as relações. Por esta 

razão, torna-se essencial ter conhecimento destes mesmos encadeamentos, para que se 

torne mais fácil assimilar a interpretação, as causas e os efeitos das mensagens e, assim, 

se poder realizar uma intervenção mais rica.  
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Apresentação e Leitura dos Dados Qualitativos 

Análise da Dinâmica “Representações Parentais”- Grupo de Jovens 

O projecto Educação Intercultural- Eu e a Diferença estava pronto, devidamente 

estruturado e alinhado, era o momento certo para se iniciar um novo percurso, um 

caminho pautado de novas aprendizagens e conhecimentos, que trouxesse algo novo a 

mim e ao Projecto Poder (Es)Colher bem como aos sujeitos do público-alvo que o iriam 

integrar.  

Tudo a postos, misturado com a miscelânea de emoções e sentimentos de 

ansiedade e nervosismo, iniciaram esta dinâmica com grandes expectativas criadas pelo 

conhecimento que já havia adquirido do grupo em questão. 

O facto de já colaborar com as actividades regulares que se desenvolvem todas 

as quintas-feiras para e com este grupo, possibilitou-me uma maior percepção do grupo, 

mas também um maior à vontade, pela razão de já me encontrar integrada no mesmo. 

Para além disso, ainda diminui o meu receio no que toca à má concretização das 

tarefas, uma vez que, não era a única técnica, havia ainda o Bruno, um técnico, do 

Projecto Poder (Es)Colher. 

Não obstante, não se tratava da primeira vez que eu dava orientações sobre a 

realização da dinâmica, tendo em conta que, já o havia feito com a colaboração do 

Bruno nas outras actividades anteriores, ou seja, os técnicos presentes naquele grupo 

intervêm e trabalham conjuntamente, estruturando e detalhando os procedimentos antes 

da mesma ser concretizada. 

A actividade consistia numa dramatização em grupo (role-play), composta por 4 

actores (pai, mãe, filha e irmão mais velho), com o intuito de representarem uma 

situação real de discussão familiar entre os destacados, tendo cada um dos actores um 

guião com algumas directrizes para se conseguirem orientar na execução da tarefa. 

Embora, não haja um diálogo pré-estabelecido e já imposto para os mesmos, isso 

compete a cada um dos actores improvisar no momento que decorre a acção. 

Na medida em que, eram, apenas 4 os papéis, decidiu-se, com vista a dar 

oportunidade a todos participarem, haver duas dramatizações, os que não fizessem de 

actores na primeira cena, tinham a função de observadores, com o propósito de 

identificarem posteriormente à peça os argumentos de persuasão que os actores 

utilizaram para com os restantes, passando à segunda cena era o contrário, os que 

tinham feito de actores passavam agora a ser observadores. 
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Quando exemplificada a tarefa, os jovens tinham uma postura de agrado e de 

voluntariedade em querer participar, uma vez que, não se impôs quem começava, 

podendo escolher entre eles os actores de cada cena. 

Começaram a dramatização, quatro jovens, duas raparigas e dois rapazes, não 

houve divisões a nível de etnias nem idades, estavam grupos diversificados e era neste 

sentido que pretendíamos que acontecesse a dinâmica. 

A mesma tratava-se de uma situação, em que a filha se apaixona por uma rapaz 

“negro” e decidi “enfrentar” a família e dizer que quer viver com ele, defendendo a sua 

decisão e argumentando que vai combater os preconceitos contra as relações entre 

jovens e especialmente as relações entre jovens de origens diferentes, contrapondo a 

isto, o seu pai representa a moral dominante e preocupa-se com o que as pessoas vão 

dizer daquela relação, é autoritário e não aprova a mesma, não se considera racista mas 

a sua filha casar com um negro é outro assunto, pensa acima de tudo como um pai 

rígido, intolerante e argumenta como tal. O irmão mais velho, por princípio não se 

importa com a relação da irmã e defende o direito das pessoas serem livres nas suas 

relações, mas quando a mãe afirma que é provável que este a vá abandonar começa a 

pensar que talvez ele a esteja apenas a usar, mostra a sua preocupação e quer protege-la. 

A mãe adora a filha mas não compreende como foi possível, ela fazer-lhe isto, 

está de acordo com o marido em tudo que ele diz, é submissa, sente pena pela dor que a 

filha lhe causou, considerando que mais tarde ou mais cedo o rapaz a vai abandonar e 

ela irá sofrer muito com a situação. 

Na primeira dramatização, realizada pelo Bruno (pai), Renato (irmão), Érica 

(mãe) e Joana (filha), (nomes fictícios), comprovamos que o papel do Bruno foi 

devidamente representado, evidenciando, uma postura dominante, autoritária e nada 

flexível, leva os seus argumentos até ao fim e manifesta no seu discurso como 

justificação da não aprovação do relacionamento, “Não vês que esses rapazes negros 

não querem trabalhar, não te vai dar futuro nenhum, aposto que só quer andar contigo 

porque vê que tens uma família em condições e possibilidades económicas” (…) 

“aposto que deve ser de algum bairro social, que vive do subsidio de rendimento social 

e fuma droga” (…) “ tu já viste bem o que é que as pessoas vão comentar, sempre 

fomos gente de respeito, demos-te uma excelente educação, um bom curso, ele não é do 

teu mundo, vive em alguma barraca só pode” (…) “os meus netos pretos, nunca nesta 

vida” (…) “toma juízo rapariga arranja alguém como tu, que tenha um curso, não é 
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que eu seja racista, mas do ser racista ao ficar feliz que a minha filha namore com um 

preto vai muito”. 

 A Joana torna o seu papel segura de si, revela o seu interesse e alguns 

argumentos em querer viver com o rapaz, nomeadamente “Mas tu estás a ser um 

racista, ele é uma pessoa de valor, tem princípios e valoriza-me muito, não é porque ele 

é “preto” que vai deixar de ser boa pessoa” (…), “ele não tem um curso superior mas 

trabalha, é independente” (…) “a mim não me interessa o que as pessoas possam dizer, 

porque o que me interessa é o que eu quero, o que eu sinto, e tu não respeitas nem te 

interessas com isso, só com os mexericos dos vizinhos” (...) “gostava que o pudesses 

conhecer para perceber como ele é boa pessoa” (…) “também não preciso da tua 

autorização para nada, saio de casa e faço a minha vida”, contudo, chega a um ponto 

que não se impõe mais ao pai. 

 O irmão mais velho, o Renato, inicialmente apresenta a sua postura determinada 

a ajudar a irmã, argumentando, “Oh pai mas o rapaz até parece porreiro, eu já o o 

conheço e ele é boa-onda, não anda metido em porcarias, e cada um tem a decisão de 

escolher com quem quer namorar”, (…) “pára de ser assim, dá-lhe uma oportunidade 

para o conheceres e depois se não gostares dele pronto dizes logo” (…) “Oh Joaninha, 

mas vamos lá ver bem as coisas, realmente as coisas estão a ir rápidas demais”, porém 

ao longo da conversa vai mudando a sua opinião, e valorizando o que a mãe refere, que 

esta, assume que “O teu pai toda a razão, uma pessoa assim, não é para ti, só se quer 

aproveitar e depois vai te deixar e andar com alguém da laia deles, não é nada uma 

boa influência para ti” (…) “Filha eu eduquei-te tão bem, és a menina dos meus olhos, 

não te criei para andares com um marginal” (...) “tens de ouvir os conselhos que o teu 

pai te está a dar” (…) “ele só quer o teu bem, tens de o respeitar” (…) “ele vai acabar 

por te deixar e depois vais sofrer muito com isso”, esta mãe representada pela Érica, 

evidenciou esta postura inicialmente mas ao longo do diálogo, começou a ficar mais 

retraída e sem apresentar grandes argumentos. 

Enquanto decorria a cena percepcionávamos que o Bruno, integrou facilmente a 

personagem, manifestava bastante descontracção e motivação a realizar o seu papel, 

interpelava e argumentava desmesuradamente, falava num tom alto, imposto no sentido 

de poder, e manteve sempre a mesma postura. 

 Já o Renato, também assumiu eficazmente o seu papel, contudo, a questão de ter 

de manifestar duas posições fê-lo a certa altura “perder-se”, parecendo pouco coerente o 

seu discurso, embora, tenha conseguido o resultado pretendido e marcado as duas 
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posições, também parecia satisfeito a realizar a tarefa e por vezes não se continha e ria-

se do seu papel. 

No que concerne ao papel da Érica, quando iniciou a cena parecia muito 

convicta do que dizia, soava como se fosse real, no entanto, ao longo da conversa 

perdeu o controlo do seu papel e tornou-se uma mãe extremamente passiva que 

praticamente argumentava em monossílabos, ao início da tarefa estava motivada mas 

com o decorrer da mesma revelava um certo conformismo com a situação.  

A Joana que representou a filha, marcava uma postura muito interessada em 

arranjar argumentos para contrapor o pai, falava rápido, fragmentava as palavras e 

transportava uma postura muito segura de si, somente passado algum tempo, não sabia 

mais que dizer ao progenitor e acabou por quebrar a cena naquele momento.  

A dramatização durou cerca de dez minutos, foi realizada em círculo, ou seja, 

como se estivessem todos à volta da mesa a conversar, os actores estavam sentados, os 

restantes elementos observavam de forma a apontar os argumentos de persuasão dos 

actores, a fim de serem discutidos na conclusão desta tarefa. 

Dada por terminada a primeira cena, passamos à segunda round de actores, pelo 

facto de terem já presenciado à situação que se espera ser discutida, tornou-se de certa 

forma mais fácil a sua representação, utilizando alguns argumentos dos actores 

anteriores. 

Neste sentido, o papel de mãe foi adoptado pela Eduarda, o pai decidiu ser o 

Tomás, a filha a Cristiana, e o irmão mais velho o João, (nomes fictícios). 

Iniciaram a cena, a rirem-se do que tinha sido dito pelos outros jovens, estavam 

animados, bem-dispostos e entusiasmados com o papel, os actores eram, uma rapariga e 

um rapaz de origem cabo-verdiana e um rapaz e uma rapariga de origem portuguesa. 

O pai começou com uma postura de argumentos de imposição, conquanto o tom 

de voz e postura evidenciavam alguma “descontracção” e menos firmeza no discurso 

que o actor anterior, baseava o seu discurso em “Filha, tu mereces alguém ao teu nível, 

com quem possas ter estabilidade, essas pessoas de raça negra não são quem 

aparentam, depois vais sofrer e desiludir-te” (…) “tens de acreditar no teu pai que tem 

mais experiência que tu na vida, sabe melhor como funciona a gente desse mundo fora” 

(…) “ se te paguei os melhores colégios e quis que te formasses é para teres alguém à 

tua altura” (…) “eu percebo que vocês se podem apaixonar, mas vais perceber que são 

de mundos diferentes, e por mais que eu não seja racista não tenciono ver-te casada 

com alguém dessa cor”, (…) “mas a culpa é da tua mãe porque se ela estivesse mais 
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atenta a com quem vocês andam as coisas não chegavam a este ponto” (…) “porque eu 

não posso fazer tudo, trabalho o dia todo para vos proporcionar uma vida melhor e ela 

que está em casa sempre, não está atenta ao que se passa à vossa volta”. 

 A filha opta por ouvir o pai após ter dado a noticia, e, perante isto, afirma que 

“Não vou mudar de ideias, gosto dele e é com ele que quero ficar, tenho esse direito” 

(…) “esperava que vocês fossem diferentes, menos rígidos, só se preocupam com o 

vosso bem estar, eu gostava de o trazer para vocês o conhecerem”, (…) “não culpes a 

mãe de nada porque ela sempre te fez as vontadinhas todas, e nunca te contraria, 

porque no fundo ela não é igual a ti”. 

 A mãe adopta uma postura obediente tal como a filha alimenta, utiliza um tom 

de voz muito sofredor, finge que chora e que está desiludida com a filha “Oh Cristiana, 

não vês que o teu pai tem toda a razão, esse rapaz não é para ti, com tantos rapazes 

como tu, tinhas logo que escolher alguém assim” (…) “é que não vejo futuro nenhum 

nessa relação” (…) “concordo plenamente com o teu pai” (…) “o teu pai tem razão e 

vais entender isso com o tempo” (…) “se tivesses filhos pensarias como nós” (…) “só 

queremos o teu bem-estar mas ver-te com alguém em condições”, (…) “é bem provável 

que daqui a um tempo te deixe, ou o mais certo é andar com umas e com outras”, (…) 

“ás vezes questiono-me onde é que errei na tua educação, porque eu tentei sempre 

mostrar-te o certo e melhor para ti”. 

 O irmão João, utiliza primeiramente a postura de defesa da irmã mas com a 

constante preocupação da mãe e efusão do pai acaba por concordar com eles, “Pai a 

Cristiana tem 24 anos, já não é nenhuma criança, ela se anda com ele é porque gosta 

dele” (…) “pára de implicar com ele sem o conheceres” (…) “mãe acho que não é 

preciso esse drama todo, parece que alguém vai morrer, calma, não é preciso chorares 

assim” (…) “eu não o conheço muito bem já estivemos duas vezes no mesmo bar e pelo 

que sei ele é atinado, não é um rapaz rico nem de famílias conceituadas mas é um 

rapaz humilde que faz pela vida”, (…) “não gosto nada de ver a mãe assim, custa que 

sofra desta maneira”, quando alterna a sua postura, argumenta de forma a evidenciar 

que talvez os pais possam ter razão, “Cristiana é verdade que nós não o conhecemos, e 

que tens o direito de namorar com quem quiseres, mas vai com calma, deixa passar 

mais um tempo para ver no que dá” (…) “é verdade que essas pessoas não são 

educadas da mesma forma que nós, e também não quero que ele te faça sofrer” (…) 

“ou que daqui a uns tempos andes tu a trabalhar para ele” (…) “a mãe secalhar está 

certa, ele pode andar com outras raparigas, que eu sei muito bem como funcionam os 
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rapazes hoje em dia” (…) “o que o pai diz, é verdade eles não costumam ser muito 

certos com o trabalho”. 

A dramatização teve a duração de 13 minutos, foi notável a prestação da Joana, 

cumprindo o seu papel até ao fim, sempre que possível contesta o pai, com argumentos 

válidos, utiliza um tom de voz ponderado inicialmente, porém, ao longo da conversa vai 

se alterando e aumentando o mesmo.  

O pai revela-se persistente, bom orador, intrometido, mantendo uma posição 

dominante, inicia a sua prestação com uma postura menos imponente, mas, ao longo da 

conversa torna-se prepotente, manifestando alguns argumentos incoerentes. 

A filha interioriza o papel e reage em detrimento do mesmo, ou seja, adopta a 

sua decisão com maturidade, assumindo todas as responsabilidades em relação à sua 

escolha, mantem-se ponderada, no sentido de chamar à razão os pais, no entanto, não 

serve de muito, mostra-se preocupada com a mãe mesmo que esta manifeste que está do 

lado do pai. 

O irmão mais velho, representa eficazmente o seu papel, adopta uma posição 

inicial que é alterada pela influência dos pais, sobretudo com a preocupação exacerbada 

da mãe, ou seja, inicia o papel com uma postura eminentemente descontraída, 

parecendo deixar fluir o seu discurso conforme a discussão se desenvolve, já a meio da 

conversa, manifesta-se mais preocupado e imposto.  

A mãe Eduarda, envolve-se similarmente no seu papel, coordena bastante bem o 

seu discurso, apresentando uma mãe depressivamente submissa, que concorda com tudo 

que o marido diz, chegando mesmo a questionar o seu papel de mãe, deixando que o 

marido a acuse de não a ter educado da melhor forma. 

Termina-se a encenação e passa-se para a discussão e reflexão da dinâmica, com 

algumas questões formuladas em torno da mesma, a primeira levou a que referissem, “O 

que sentiram os actores durante a representação”, ou seja, como se sentiram a realizar 

aquela dramatização, a maioria considerou que foi “agradável”, que é “interessante 

representar uma personagem e pormo-nos no papel de outras pessoas”, (…) que 

“inicialmente custa um bocado integrar o papel porque não existe o diálogo feito, mas 

depois tudo se torna mais simples ao longo da conversa”, (…) “pensamos como os 

nossos pais poderiam reagir numa situação destas”, pensam que nesta discussão 

podem, “dar a ideia de como a maioria das pessoas pensa”, todavia, acham que, “não é 

fácil resolver uma situação destas”. 
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Assim sendo, consegue-se depreender que a ideia que eles evidenciam que as 

pessoas no geral assumem em relação às pessoas de outra etnia, particularmente às 

pessoas de origem africana, estão associadas à pouca valorização pessoal, que não são 

educados com base em bons princípios e valores morais e éticos, que não são pessoas 

trabalhadoras, que manifestam estabilidade financeira e ascensão na vida. 

A segunda questão surgiu para os observadores, de forma a compreendermos os 

argumentos que sobressaíram em relação aos actores, “Quais os argumentos que o actor 

utilizou para persuadir os outros dos seus pontos de vista?”, identificaram 

essencialmente, a posição do pai que referia constantemente e apontava pontos 

negativos às pessoas de etnia africana, do primeiro pai destaca-se: “Não vês que esses 

rapazes negros não querem trabalhar, não te vai dar futuro nenhum, aposto que só 

quer andar contigo porque vê que tens uma família em condições e possibilidades 

económicas” (…) “aposto que deve ser de algum bairro social, que vive do subsidio de 

rendimento social e fuma droga” (…) “tu já viste bem o que é que as pessoas vão 

comentar, sempre fomos gente de respeito, demos-te um excelente educação, um bom 

curso, ele não é do teu mundo, vive nalguma barraca só pode” (…) “os meus netos 

pretos, nunca nesta vida”, em relação ao segundo pai, “Filha, tu mereces alguém ao teu 

nível, com quem possas ter estabilidade, essas pessoas de raça negra não são quem 

aparentam, depois vais sofrer e desiludir-te” (…) “tens de acreditar no teu pai que tem 

mais experiência que tu na vida, sabe melhor como funciona a gente desse mundo fora” 

(…), do irmão nos dois actores destacaram basicamente, “Oh pai mas o rapaz até 

parece porreiro, eu já o conheço e ele é boa-onda, não anda metido em porcarias, e 

cada um tem a decisão de escolher com quem quer namorar”, (…) “pára de ser assim, 

dá-lhe uma oportunidade para o conheceres e depois se não gostares dele pronto dizes 

logo”; “é verdade que essas pessoas não são educadas da mesma forma que nós, e 

também não quero que ele te faça sofrer” (…) “ou que daqui a uns tempos andes tu a 

trabalhar para ele” (…) “a mãe secalhar está certa, ele pode andar com outras 

raparigas, que eu sei muito bem como funcionam os rapazes hoje em dia”, já da 

primeira filha há o destaque para, “A mim não me interessa o que as pessoas possam 

dizer, porque o que me interessa é o que eu quero, o que eu sinto, e tu não respeitas 

nem te interessas com isso, só com os mexericos dos vizinhos” (...) “gostava que o 

pudesses conhecer para perceber como ele é boa pessoa” (…) “também não preciso da 

tua autorização para nada, saio de casa e faço a minha vida”, e da segunda filha, “Não 

vou mudar de ideias, gosto dele e é com ele que quero ficar, tenho esse direito” (…) 
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“esperava que vocês fossem diferentes, menos intransigentes, só se preocupam com o 

vosso bem-estar, eu gostava de o trazer para vocês o conhecerem”, da primeira mãe 

apresentam, “Filha eu eduquei-te tão bem, és a menina dos meus olhos, não te criei 

para andares com um marginal” (...) “tens de ouvir os conselhos que o teu pai te está a 

dar” e da segunda, “só queremos o teu bem estar mas ver-te com alguém em 

condições”, (…) “é bem provável que daqui a um tempo te deixe, ou o mais certo é 

andar com umas e com outras”, (…) “ás vezes questiono-me onde é que errei na tua 

educação, porque eu tentei sempre mostrar-te o certo e melhor para ti”.  

Posteriormente confrontamo-los com a questão que aponta a situação em outro 

prisma, ou seja, se “Teria sido diferente se o namorado em vez de ser negro, fosse da 

mesma cor da rapariga?” 

Todos respondem em consonância e positivamente, afirmam que, “Claro, se ele 

fosse branco já estava tudo bem, e era o menino ideal para aqueles pais”, assumem que 

“a questão passa simplesmente pela cor do rapaz, por isso é que lhe associam tudo e 

mais alguma coisa de mal”, acrescentam ainda, “aquele pai é mesmo um otário porque 

a cor não tem mesmo nada a ver”,(…) “tudo seria diferente se ele fosse branco”, “o 

pai é racista, logo só não quer que a filha namore porque é com um preto”. 

Verificamos a presença da posição de racismo em relação ao pai, que é unanime 

a concordância que a questão primordial da discussão, é o rapaz ser de outra etnia, 

atribuindo-lhe características depreciativas. 

Para aumentar a reflexão no grupo, colocamos a questão em outra vertente, 

“Teria sido diferente se em vez de a rapariga ter levado o namorado fosse o rapaz a 

levar a namorada?”.  

Neste âmbito as respostas são distintas, uns consideram que sim, “Claro, quando 

são os rapazes é sempre mais fácil para os pais compreenderem”, (…) “não levam tão 

a sério a relação”, (…) “o facto de ser rapaz facilita porque consideram que as 

raparigas sofrem sempre mais”, outros consideram que não, “isso não tem nada a ver, 

porque o pai não gosta porque é racista, por isso se fosse ao contrário também não ia 

aprovar se a rapariga fosse de cor”, (…) “exacto a questão aqui não é porque ela é 

rapariga, mas sim porque ele é negro” (…) “concordo plenamente não gostam é de 

pessoas de raça africana”. 

Há declarada uma divisão de opiniões no grupo, as raparigas na maioria são as 

que afirmaram que “sim” e os rapazes que “não”, dando a conhecer as representações 
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familiares que tem, que nas questões de namoro os rapazes são mais facilitados do que o 

sexo feminino e que há uma preocupação acrescida com o mesmo. 

Passou-se para a questão relacionada com a percepção que eles têm deste tipo de 

situação se “Acham que este tipo de conflito ainda é normal actualmente ou é coisa de 

passado?”.  

Todo o grupo concorda que ainda é habitual acontecerem situações destas, que 

ainda há muita gente a pensar assim, referem que “Sim, ainda acontecem situações 

destas frequentemente, porque ainda há muito preconceito com a mistura das raças” 

(…) “sem dúvida que esta discussão é actual, e acontece em muitas famílias” (…) 

“penso que os pais brancos na maioria não gostam nada que as filhas andem com 

rapazes negros” (…) “há muita ideia de que os pretos são má pessoas ou não são boa 

influência”. 

Como percebido as respostas coadunam-se na mesma óptica, ou seja, há uma 

ideia formalizada acerca do que as pessoas pensam desta etnia, tal como deste tipo de 

situação, que consideram ainda muito presente nas famílias portuguesas. 

Após esta discussão decidimos perguntar se “Alguma vez se passou uma 

situação semelhante convosco ou com alguém que conheçam? Se sim, como se resolveu 

a situação?”. 

Para tal, uns responderam que “sim” que tinham amigas que já tinham passado 

por situações semelhantes, “Ah sim, tenho uma amiga que é branca e começou a 

namorar com um rapaz negro e os pais não aprovaram a relação, começaram a 

controlar-lhe a vida, e chegaram mesmo a não a deixar sair de casa” (…) “sim lembro-

me lá na escola, de uma história assim, que os pais chegaram a ir falar com a directora 

de turma, porque a filha andava metida com um black” (…) “quase sempre que acabam 

por ceder aos pais” e outros que “não” que não tinham qualquer conhecimento de uma 

situação do género. 

Os jovens assistem a situações destas ou têm conhecimento de algumas, mas 

consideram que na maioria dos casos as relações acabam por não dar certo, resultado da 

não aprovação dos pais. 

Tendo em conta o que foi conversado, decidiu-se em grupo propor, “Como 

poderíamos resolver esta situação representada?”, a generalidade, acha que a situação 

“É muito complicado, ou a filha sai de casa à força e deixa de falar com os pais, ou 

deixa de namorar com ele e pronto acabaram-se os problemas familiares” (…) “penso 

que a filha devia esperar que o pai se acalmasse e falar com ele melhor mais tarde” 
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(…) “ia com o namorado ao trabalho do pai falar com ele e apresentava-o” (…) “não 

há muito a fazer nesta situação” (…) “não sei mesmo como se pode resolver isto”. 

 A resolução da situação apresentada não se assemelha fácil para os jovens com 

vista a uma solução possível, a maioria considera que não há grande coisa que se possa 

fazer, optando pelos extremos da decisão, ou fica com o namorado e não fala mais com 

os pais ou o contrário, não há a sensatez e maturidade necessária no grupo para o fim 

previsto desta situação. 

No âmbito de aprofundar as opiniões dos mesmos, decidimos perguntar “O que 

diriam aos membros desta família?”, em relação à mãe, exteriorizam que lhe diriam 

para “não fazer tudo que o pai diz, que tivesse uma opinião própria” (…) “que desse 

oportunidade à filha de apresentar o namorado para ver como ele é” (…) “que não se 

deve culpar porque não é porque a filha namora com um rapaz de cor que mostra que 

ela foi uma má mãe” (…) “que deve apoiar a filha e contrariar o pai” (…) “que deixe 

de ser obediente e não concorde com o que pai diz”, já no caso do pai, “que é um 

otário”, (…) “que não pode falar sem saber”, (…) “que primeiro tem de conhecer as 

pessoas para poder dizer como são”, (…) “que é um racista e um preconceituoso” (…) 

“que só se preocupa com os que as pessoas pensam e dizem e nada com a filha, se gosta 

ou não do namorado” (…) “que devia ponderar o que está a dizer e dar uma 

oportunidade ao rapaz de mostrar o que é” (…) “que devia apoiar e ouvir a filha”. No 

que diz respeito ao irmão, apresentam alguns comentários “que devia apoiar a irmã” 

(…) “que não devia ficar do lado do pai” (…) “que devia ajudar a irmã a convencer os 

pais para o conhecerem” (…) “levar ele o rapaz a casa” (…) “falar bem dele e fazer 

ver as coisas aos pais de outra forma”, no que diz respeito à filha gostariam de lhe 

dizer, “que vá em frente, que não se deixe dominar pelos pais” (…) “que se gosta do 

rapaz não tem de deixar de estar com ele porque é negro” (…) “que devia arranjar 

uma forma dos pais a apoiarem” (…) “que saia de casa e deixe passar algum tempo e 

depois vá falar com os pais novamente” (…) “que assuma a relação sem problema e 

medo”. 

Os jovens demonstram assumir uma posição contra o pai, não achando correcto 

o que diz ou faz, consideram igualmente que a mãe deveria ser mais activa, com uma 

opinião própria sobre os assuntos, que se deve valorizar enquanto mãe e pessoa e 

manifestar o seu desagrado para com o pai, já do irmão mais velho, realçam o facto de 

ser mais velho que deveria apoiar a irmã e fazer “frente ao pai”, quanto à filha, apoiam a 

sua decisão e acham que ela não se deve deixar influenciar pelos pais. 
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Posteriormente, faz-se alusão ao papel do pai, questionando o grupo sobre o que 

eles “Acham em relação ao pai ter esta postura tão irredutível em relação à raça 

negra?”, alguns argumentam que “ele deve ser policia porque tem uma postura muito 

imposta” (…) “deve ser porque talvez foi assaltado por alguém de raça negra e ficou 

com essa ideia” (…) e outros que, “porque deve ser daqueles pais conservadores que 

são racistas e só querem que o país seja deles” (…) “aposto que já teve algum 

problema com alguém da raça negra e por isso é assim”. 

Salienta-se algumas questões que se apresentam implícitas, a ideia que 

manifestam sobre pessoas que tem como profissão ser policia, ou que a origem negra, 

tem por tendência cometer assaltos e gerar conflitos e ainda o nacionalismo, que implica 

que as pessoas apenas idealizem que o seu país seja habitado por pessoas da sua 

nacionalidade. 

Por fim, decide-se questionar os jovens sobre uma das questões primordiais 

desta actividade que assenta na influência familiar, ou seja, “Acham que a influência 

familiar pode alterar as nossas decisões/opiniões?”, praticamente todos consideram que 

sim, que a família tem um peso significativo mas que se as pessoas quiserem realmente 

um coisa deverão lutar por isso, mesmo sem o consentimento da família. Julgam que, 

“devemos ter em conta a família, mas não podemos fazer tudo que eles querem se não 

concordamos com isso” (…) “devemos tomar as nossas decisões e pronto, a família só 

tem de aceitar ou não aceitar” (…) “penso que não podemos fazer tudo que queremos 

sem perceber a opinião dos que estão à nossa volta e principalmente aqueles que nos 

sustentam, mas devemos saber manifestar o que queremos” (…) “ponderar bem as 

vantagens e desvantagens da decisão e ver os dois lados” (…) “influencia porque são 

pessoas que supostamente gostamos e ficamos tristes se as coisas acabam mal”.  

 Há a preocupação por parte dos mesmos em querer o apoio da família nas suas 

decisões, na medida em que, fazem parte da nossa vida, contudo, manifestam que 

quando efectivamente ambiciona-mos algo e achamos que estamos a agir 

correctamente, deveremos lutar por isso e evidenciar a nossa posição com vista a esse 

fim.           

 Em suma, esta actividade deu azo a uma reflexão no grupo sobre as 

representações familiares, discutiu-se o papel da família, a influência que esta pode ou 

não causar no processo de decisão, identificando as imagens e valores culturais que os 

mesmos revelam, bem como a problemática do racismo nas relações amorosas. 
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Análise da Dinâmica “Preconceito e limite da tolerância-Com quem é preferível 

partilhar a casa?”- Grupo de Jovens 

Esta actividade representa a actividade nº 2 do Projecto Educação Intercultural- 

Eu e a Diferença, tendo em vista, identificar e relacionar os estereótipos e preconceitos 

dos sujeitos em relação às minorias, através de duas tarefas. 

 A primeira consistiu na visualização de um vídeo, da Amnistia Internacional, 

que apresenta uma situação de rua, em que um homem de origem caucasiana, passa por 

outro de origem negra e sem querer, este vai contra ele mas pede-lhe de imediato 

desculpa, ao que o primeiro começa em voz alta a insultar o homem “negro” e diz-lhe, 

“Oh preto, tu cá no meu país tens que andar como gente, isto aqui não é África, o quê 

não achas bem, volta para a tua terra, aproveita leva os brasileiros, os chamuças e os 

chinocas”, o homem encontrava-se a dizer isto no meio da estrada e quando termina, um 

carro vem e atropela-o.  

Posto isto, o homem vai para o hospital, encontra-se todo ligado e cheio de 

ferimentos, em estado que parece ter gravidade, e, o médico que se apresenta a auscultá-

lo e observá-lo é de origem negra, surgindo ao mesmo tempo no ecrã a questão de “Até 

onde vai o teu preconceito?”.  

Este vídeo serviu de introdução ao tema, com vista a que eles pudessem sentir-se 

estimulados e sustentados de alguma forma para abordar esta questão, após a 

visualização da publicidade, questionou-se se os jovens se consideravam ou não 

preconceituosos, na qual, obtivemos uma resposta na totalidade negativa, que não se 

consideravam preconceituosos, afirmando “Ah não, nada disso” (…) “Eu não sou nada 

preconceituoso, sou super contra isso” (…) “Claro que não por favor”. 

Após esta questão, discutimos o que foi visto no vídeo, iniciando a reflexão com 

a pergunta, “Que situação, consideram estar representada no vídeo?”, grande parte 

afirmou “uma situação de preconceito”, reconhecido pelo facto do próprio vídeo fazer 

ênfase a isso, o que originou de imediato estas respostas, entretanto, desenvolveu-se 

melhor o que a pergunta implicava falar. Perante isso, argumentavam que, “foi uma 

situação que demonstrou que não podemos falar dos outros e insultar as pessoas 

porque pode-nos acontecer algo de mal e podemos vir a necessitar dessas mesmas 

pessoas” (…) “o homem discriminou o outro e humilhou-o à frente de toda a gente na 

rua mas depois foi castigado e estava nas “mãos” de um médico negro” (…) “revela 

um ajuste de situações, o branco mal tratou o preto e depois ficou numa cama de 

hospital a precisar que um médico negro cuide e o salve” (…) “o rapaz negro ainda foi 
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educado e pede-lhe desculpa e ele começa a criticar todos os estrangeiros para se irem 

embora” (…) “é daqueles homens que só quer o país para ele”. 

Com estes argumentos, percebesse qua a opinião dos jovens, o que lhe saltou 

mais à vista, e que para eles é considerado importante, associando à sua ideia já pré-

concebida que evidenciam em relação às pessoas que têm este tipo de atitudes.  

Seguidamente, questionou-se se “Acharam que foi importante que tivesse 

acontecido aquilo ao senhor para que ele mudasse ou pensasse na sua atitude?”, em 

que uns, respondem de forma rude que “Sim, claro, foi mesmo merecido, estava a mal 

tratar o rapaz negro, foi bem-feito o que aconteceu, senão iria continuar a fazer o 

mesmo” (…) “ele mereceu mesmo aquilo, porque depois precisava dos cuidados do 

médico negro e ele também o devia mal tratar” (…) “o rapaz não lhe fez mal nenhum e 

ele foi muito ofensivo, e como o mandou embora do seu país, então se não existisse o 

outro médico, não tinha quem o tratasse” (…) “acho mesmo que foi justo para ele 

aprender a valorizar os outros”, contrariamente, outros argumentam num tom mais 

sensato referindo que, “ele esteve muito mal, não deveria nem tem o direito de mal 

tratar e ser mal-educado com ninguém, ainda mais, uma pessoa que foi educada e não 

lhe fez nada de mal, mas considero que não é preciso acontecer situações destas para 

as pessoas se aperceberem que são incorrectas” (…) “acho que não devia ter sido 

atropelado, é um acto exagerado, não é preciso isto” (…) “as pessoas podem ser 

confrontadas com a situação mas não precisam de chegar a este extremo para mudar”.  

Conseguimos perceber dois tipos de opiniões diferentes no grupo, os mais 

impulsivos que acreditam que é necessário uma situação deste grau para poder fazer a 

pessoa repensar nas suas atitudes e formas de estar para com os outros, e os que mais 

ponderados, assumem que não, que as pessoas podem mudar de atitudes sem chegar a 

extremos destes.  

Ainda em torno do mesmo contexto, perguntou-se se “Consideram um acto de 

justiça o que lhe aconteceu?” e como reportado anteriormente, uns referem que “sim” e 

outros que “não”, justificando da mesma forma.  

Em última instância questionou-se “Como podemos confrontar/abordar pessoas 

que tenham este tipo de preconceito?”, tendo como respostas que “devemos tratar essas 

pessoas como nos tratam a nós,”(…) “devemos chamá-los à razão e mostrar-lhes que 

estão mal” (…) “devemos apontar situações como esta para as pessoas poderem 

reflectir no que dizem e fazem” (…) “devemos ser preconceituosos para com eles 

também, eles não tem direito nenhum de fazer isso”.   
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Há a evidência de um feedback de causa-efeito, ou seja, devemos ser para os 

outros aquilo que eles são para nós, para além disso, verifica-se uma postura defensiva 

de alguns jovens e distintamente outra mais reflectida, mais madura e consistente, no 

sentido que há situações reversíveis e as pessoas podem efectivamente alterar os seus 

comportamentos menos convenientes, e aprender a viver com a diferença, com a 

multiculturalidade na sociedade. 

Posteriormente a esta reflexão e discussão no grupo, passamos para a segunda 

tarefa, que consistia em numerar de 1 a 10 uma lista de possibilidades tendo em conta a 

questão central, “Com quem gostarias de partilhar a casa”. 

Assim sendo, o número 1 representa a sua principal escolha, ou seja, com quem 

eles mais gostariam de partilhar a casa e o número 10, com quem nunca gostariam de 

partilhar a casa.  

Pela razão de serem 10 elementos a realizar a tarefa, cada um ficou com uma 

folha da lista de possibilidade, e fez a numeração individualmente, tendo cerca de 10 a 

15 minutos para a execução da mesma.  

Quando terminada, prosseguimos com a identificação da sua escolha, 

apresentando a sua numeração em voz alta, cada um dos envolvidos. 

A lista de possibilidades representava uma série de supostas “famílias”, com 

uma estrutura diferenciada, em que o grupo focou a sua preferência em dois tipos, 

nomeadamente, a escolha nº8 “Um casal americano sem filhos; o marido é director de 

uma empresa de marketing e comunicação da Imprensa, e a mulher trata da casa e dos 

seus 3 caniches;” e a nº3 ”Uma família com uma filha de 17 anos, aluna do ensino 

secundário, cujo pai é gestor num banco e a mãe professora”, como justificação 

apresentaram a nº8 porque, “ah porque tem estabilidade, ele tem um trabalho fixo, a 

senhora trata da casa e como gosto de cães não há problema” (…) “porque estão bem 

certamente financeiramente, podiam-me ajudar” (…) “porque assim ele como é 

director podia-me arranjar um emprego lá na empresa e a senhora limpava a casa” 

(…) “era óptimo porque não têm filhos, assim podiam-me ajudar mais a mim em tudo”, 

em relação à escolha nº3, foi pela razão de, “ah porque como tem uma filha da minha 

idade, era uma companheira e amiga, os pais estão bem na vida tem o trabalho deles, 

contribuíam nas despesas de casa” (…) “a senhora como é professora podia-me ajudar 

nos estudos e já não precisava de explicações” (…) “porque o homem deve ganhar bem 

como gestor, ela também como professora e a rapariga como tem quase a mesma idade 

podíamos ser amigos” (…) “porque é um família espécie “normal” com pai, mãe e 
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irmã” (…) “porque é a que parece ter mais estabilidade familiar e monetária”.  

 Como segunda escolha, os que tinham escolhido em primeiro a nº8 escolheram a 

nº3 e o inverso.         

 Já a terceira escolha incidiu em três opções, a nº4 ”Uma senhora de 70 anos que 

vive de uma pequena reforma;” com a justificação “porque é uma senhora de idade, 

não me vai chatear e desarrumar muito a casa”, a nº5 “Um grupo de 4 refugiados 

angolanos que trabalham num bar nocturno de strip” porque, “durante o dia fazem-me 

companhia, à noite tenho a casa só para mim e como trabalham têm dinheiro para 

contribuir nas despesas” e a nº10 “Um grupo de 3 jovens estudantes que frequentam o 

curso de Comunicação Social, fãs de rap e de vídeo-clips” com razões similares, “são 

jovens, também gosto muito de rap e podiam-me ajudar nos estudos já que estão na 

faculdade”.          

 As restantes escolhas variaram bastante e não houve tempo para serem 

discutidas, decidindo-se justificar apenas a última para a maioria do grupo, de forma a 

compreender-se as características que não apreciam em termos familiares. 

 Neste sentido, os tipos de famílias que os jovens não gostariam de partilhar a 

casa, assentava em apenas duas opções, a nº6 “Três estudantes muçulmanos 

politicamente activos”, pelo facto de terem receio que lhe pudessem fazer mal, tendo em 

conta os atentados de terrorismo que associam a pessoas desta religião, ou seja, “fogo 

não queria mesmo viver com eles, como estão envolvidos na política, podem pertencer 

a uma rede qualquer e fazerem bombas e coisas dessas” (…) “têm hábitos religiosos 

muito rígidos como não comerem certas carnes e outras coisas que não aprecio” (…) 

“não sei lidar muito bem com eles, tem ideias esquisitas” (…) “porque podiam ser 

terroristas” (…) “porque não temos a mesma religião”, e a nº 7 “Uma família de 

ciganos de 5 pessoas, em que o pai trabalha ocasionalmente. Pertencem a uma família 

numerosa com a qual mantêm laços muito estreitos e gostam de fazer festas 

regularmente”, não apreciam este tipo familiar porque, “eles não são muito limpos em 

casa” (…) “andam sempre a fazer festas e chamam a família toda que sempre muito 

grande, depois não me saíam lá de casa”, (…) “andam sempre com muitas coisas atrás 

e não parecem nada arrumados” (…) “não tem trabalhos fixos, vivem das feiras depois 

não podiam ajudar muito nas contas de casa” (…) “andam sempre de um lado para o 

outro”.          

 Terminada esta reflexão, identificamos que a maioria preocupa-se com o seu 

bem-estar e requerem algum investimento para si próprios, ou seja, optam pelas famílias 
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que se encontram supostamente em situações mais estáveis economicamente, sendo 

uma das prioridades, a família ter suporte financeiro para ajudar nas despesas, a 

estabilidade enquanto estrutura familiar também é patente na ambição destes jovens, tal 

como os seus gostos pessoais.        

 Para além disso, constata-se de forma declarada as imagens que estes jovens têm 

acerca deste género de famílias apontadas, tal como os preconceitos que manifestam 

sobre as mesmas.         

 De imediato começamos a reflexão da dinâmica, com a questão “Porque temos 

escolhas diferentes?”, a maioria referiu “porque somos todos diferentes” (…) “o facto 

de sermos diferentes, eu gosto de uma coisa mas não quer dizer que o outro goste, cada 

um tem a sua maneira de ser” (…) “porque uns foram educados de uma forma e outros 

não” (…) “pelas nossas tradições”.        

 Seguida a pergunta de forma a dar continuidade ao discurso, “O que é ser 

diferente? Ser diferente é mau?”, reflectem e alguns dizem “não é mau mas nem sempre 

sabemos lidar com essas diferenças” (…) “diferente, é ter gostos e ambições diferentes” 

(…) “é cada um ter a sua maneira de ser e estar” (…) “ser diferente não é mau, porque 

se fossemos todos iguais não conhecíamos coisas novas, gostávamos todos do mesmo, 

assim perdia a piada” (…) “devemos ser diferentes e respeitar isso, ou seja, os gostos 

não se discutem, logo as diferenças também não” (…) “podemos ser diferentes e 

darmo-nos bem, logo não é mau”.      

 Relacionado com a terceira questão colocada ao grupo, designadamente, “Em 

que factores se basearam para fazer as vossas escolhas?”, houve argumentos de “nos 

meus interesses e naquilo que se identifica comigo” (…) “no que era melhor para mim” 

(…) “nas famílias que mais me identifico” (…) “numa família que fosse mais adequada 

e parecida com a que tenho” (…) “nas possibilidades financeiras para estar seguro 

nisso”.           

 Posto isso foram questionados se, “Nas vossas escolhas foram preconceituosos? 

Em que sentido?” a maioria ficou calada e retraída, contudo, uma pessoa assume que 

“Sim, acabamos por ser preconceituosos, porque fazemos escolhas com base no nosso 

interesse”, alguns de seguida acrescentam, “eu não me considero preconceituoso, mas 

escolhi pela ordem de preferência, porque há sempre coisas que nos identificamos mais 

que outras” (…) “fui, porque há famílias que não gostava de partilhar a casa” (…) 

“sim, no fundo acabamos por ser, mas tínhamos que optar por algumas” (…) “podemos 

escolher e ter preferências mas não quer dizer que sejamos preconceituosos”.   



  Dinâmicas Educativas para a Promoção da Interculturalidade com Crianças e Jovens num 
Projecto Local 

 

161 
 

 É neste momento que surge a questão primordial “O que para vocês é o 

preconceito?”, ninguém quer ser o primeiro a manifestar-se, tendo que se pedir, que por 

ordem fossem dando a sua opinião, alguns referem que “É julgarmos os outros, 

criticarmos, humilhar alguém” (…) “é quando não gostamos e falamos mal disso” (…) 

“é conotar negativamente” (…) “é apontar características negativas a alguém” (…) 

“por exemplo vamos na rua e vemos alguém gordo e começamos logo a gozar com isso, 

ou passa alguém vestido todo de preto com botas altas, correntes ao pescoço, tipo 

góticos, e chama atenção e criticamos e olhamos com ar de desprezo”.  

 Perante estas respostas, ainda se interpelou sobre “O preconceito está 

relacionado apenas e exclusivamente com a conotação negativa das coisas?”, a maioria 

afirmou que “sim”, apenas dois elementos optaram por considerar que “não”, 

mencionando, “não necessariamente, podemos julgar algo mas sem achar que é mau”, 

(…) “exacto a pessoa preconceituosa não quer dizer que ache tudo mal e aponte só 

coisas negativas”.         

 No final terminamos com a questão, “Porque é que as pessoas são 

preconceituosas?”, no geral respondem pelo facto de “como há pessoas diferentes e 

muitos não aceitam isso, acabam por ser preconceituosas” (…) “porque tem falta de 

conhecimento” (…) “porque não sabem do que falam” (…) “porque vivemos todos na 

mesma sociedade e somos de nacionalidades diferentes e muitas pessoas não aceitam 

isso” (…) “porque há pessoas que fazem julgamentos pela aparência”.  

 Após esta partilha de opiniões e discussão entre o grupo de jovens, decidiu-se 

esclarecer ao mesmo o que na verdade é um preconceito bem como o que é ser 

verdadeiramente preconceituoso, esta explicação notou-se urgente e necessária com o 

objectivo de esclarecer este conceito e não suscitar mais más interpretações em relação 

ao mesmo.          

 Ainda nesta lógica se procedeu ao exemplificar de situações que revelam a 

presença do preconceito, e as consequências que isto pode trazer para as pessoas que 

sofrem, por este tipo de julgamento.       

 Mais ainda, desmistificou-se a questão de, estes jovens não considerarem que 

são ou nunca foram preconceituosos, no sentido que, a maioria das pessoas já teve 

alguma atitude que de forma consciente ou inconsciente manifestasse a presença do 

preconceito.          

 Isto é, perguntou-se no final a mesma questão que lhes foi colocada logo ao 

início da dinâmica, “Se se achavam preconceituosos”, e para grande surpresa de todos, 
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admitiram que sim, que havia situações que eram ou acabavam por ser.  

 Entendemos que há uma considerável diferença de posições no grupo em relação 

a este tema abordado, denota-se a maturidade e maior conhecimento de uns em relação 

aos outros, que no fundo todos têm uma pequena noção do que é ser preconceituoso, 

contudo, não tem noção plena do que é o preconceito, manifestando alguma incoerência 

nesse sentido.          

 É perceptível, a ideia que tentam passar de si, no entanto, confrontados com 

algumas questões verifica-se a contrariedade do que querem demonstrar e efectivamente 

naquilo que são e pensam concretamente.      

 Para além disso, depreendeu-se os julgamentos que fazem de certos grupos 

sociais e o distanciamento que querem manter dos mesmos, não revelando interesse em 

estabelecer proximidade.        

 Em tom conclusivo, verificasse que esta actividade foi benéfica e enriquecedora 

para o grupo, na medida em que, lhe proporcionou aprofundar e estabelecer 

conhecimento sobre a temática, partilhar as suas opiniões confrontando-as com a dos 

restantes elementos, relacionar situações actuais e reais com as questões abordadas, e 

acima de tudo, poder conhecer-se melhor a si próprios, percepcionando as suas atitudes 

de uma forma mais reflectida.  
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Análise da dinâmica “Caso de Nacionalidade- Vítima de discriminação” 

Esta actividade surge com o objectivo de se reflectir sobre as questões do 

nacionalismo, mas sobretudo, comportamentos discriminatórios que se manifesta a 

pessoas de nacionalidade diferente da nossa, abordando assim, o conceito da xenofobia, 

da diferença e exclusão social. 

Do mesmo modo, espera-se que se possa salientar as causas e consequências 

destas atitudes, promovendo a empatia e sentimento de solidariedade perante situações 

de imigrantes ou refugiados. 

 Esta actividade foi iniciada com a leitura de um caso criado por mim, ainda que, 

se tivesse manifestado perante os sujeitos que se tratava de um caso verídico, de forma a 

reflectirmos na situação apresentada em grupo, discutindo opiniões que se assemelhem 

divergentes. 

O caso considerado trata uma situação de uma jovem de 12 anos, filha de pais de 

origem angolana, que se encontram a viver em Portugal, mais concretamente em 

Lisboa, há 13 anos na casa dos avós maternos da menina.  

Não obstante, por motivos profissionais do pai, foram sujeitos a ir viver para 

outra cidade, o que implicou a que a mesma tivesse que mudar de escola. Esta 

consequência fez com que a menina tivesse de reunir alguns documentos previstos para 

realizar a sua matrícula na nova escola, porém, no dia que decidi ir à escola regular a 

sua situação, vê a mesma complicada, na medida em que, verifica não ter os 

documentos todos pela razão, que os pais não estão legalmente em Portugal.  

O facto de ter ido sozinha à escola, uma vez que, os pais se encontravam a 

trabalhar, acabou por ter de regressar a casa.  

Nesta ida para casa, decide apanhar o autocarro, e quando se encontra na 

paragem do mesmo, acaba por sofrer uma situação de discriminação por parte de umas 

raparigas que também se encontravam no mesmo local. 

   Posteriormente à leitura do caso de discriminação, propusemos em que se 

discutisse esta situação, pela razão de, ainda se tratarem de ocorrências regulares que 

somos confrontados no dia-a-dia e na sociedade em que vivemos. 

Esta reflexão pretende particularmente dar resposta ao nosso objectivo, mas 

sobretudo proporcionar ao grupo um crescimento formativo e pessoal, tendo em conta 

as problemáticas emergentes que abordamos. 

O contexto em que estas actividades foram desenvolvidas e a quem pertence o 

Grupo de Jovens, é alvo de casos desta dimensão, que sustenta questões, no que 
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concerne, à discriminação, xenofobia, exclusão social que os mesmos algumas vezes 

são submetidos. 

Assim sendo, revelou-se pertinente esta abordagem bem como a sua consequente 

discussão e reflexão. 

A primeira questão, surgiu de forma a percebermos o que o grupo pensa sobre a 

situação retratada, “Pensam que toda esta situação teria acontecido se Ariana fosse 

filha de pais portugueses? O comportamento de Patrícia foi correcto? Em caso 

negativo, o que pode/deve Ariana fazer?”, a maioria revela “claro que não, ela só foi 

vítima de discriminação porque as raparigas são racistas e ela é angolana” (…) “sim, é 

verdade se ela fosse “branca” elas não lhe diriam nada, meteram-se com ela por ser de 

outra cor” (…) “Como não é portuguesa implicaram com ela” (…) “Claro que o 

comportamento da Patrícia não foi nada correcto, aliás foi péssimo” (…) “A Patrícia 

não teve respeito nenhum, é uma cobarde porque falou assim porque a rapariga estava 

sozinha” (…) “teve uma atitude mesmo má para com a Ariana, agiu com má intenção, 

sem escrúpulos” (…) “a Ariana devia tê-la insultado também” (…) “A Ariana devia ter-

se imposto e dizer-lhe o que achava dela” (…) “A Ariana devia ter entrado no 

autocarro e ter-lhe sido indiferente” (…) “A Ariana devia ter feito queixa à polícia” 

(…) “A Ariana devia ter empurrado a Patrícia”.  

Posto isto, foi imposta a questão “O que podemos considerar que aconteceu a 

Ariana, foi vítima de discriminação?”, respondem todos em uníssono que “sim”, 

acrescentando alguns, “foi vítima de discriminação pela Patrícia que por ela ser negra 

a humilha em frente aos que estão na paragem e a impede de entrar no autocarro” (…) 

“sim, foi discriminada pelas raparigas”.  

Para que se pudesse esclarecer e perceber a concepção que os jovens tinham 

desta problemática, procedeu-se à pergunta “O que para vocês é ser discriminado?”, 

uns responderam, “é mal tratar alguém, criticar e não ter as mesmas oportunidades” 

(…) “é humilhar alguém que não tem as mesmas possibilidades que nós”, (…) “é 

desprezar pessoas porque consideramos que são inferiores a nós”.  

Já de resposta à questão “Quais são as razões mais comuns pelas quais as 

pessoas são discriminadas?” e “Pela sua idade, cor da pele, pela roupa que usam, 

estatuto social, aparência, ou religião?”, argumentam que há tendência a ser “na 

maioria dos casos é pela cor, o facto de se ser negro é quase sempre o que as pessoas 

mais discriminam” (…) “eu acho que é mais pela religião” (…) “considero que a 

aparência é o centro da discriminação porque o que vemos é logo a primeira impressa, 
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e comentamos mais vezes isso” (…) “também acho que é a aparência, tipo se a pessoa é 

feia, gorda, baixa” (…) “mas se virmos alguém vestido de uma forma estranha também 

discriminamos”.  

De seguida, interpela-se no sentido de perceber “Porque se discrimina os que 

são diferentes?”, não há uma resposta imediata por parte dos elementos do grupo, 

somente um, passado alguns segundos, manifesta a sua opinião, “Então, porque nós 

somos de uma forma, crescemos assim, e temos um modo de estar na vida, e o que é 

diferente é aquilo que não nos interessa e que ás vezes não gostamos por isso temos 

mais queda a discriminar isso” (…) “sim aquilo que não gostamos” (…) “porque 

muitas vezes julgamos pela aparência, e quando conhecemos até mudamos a nossa 

opinião” (…) “o diferente é algo estranho e leva a que se julgue mais isso”.  

Quando questionados sobre, “Onde é que se aprende estes comportamentos?”, a 

globalidade não sabia muito bem responder, expunha “isso tem a ver com a experiência 

de vida de cada um” (…) “é na educação, uns são educados para respeitar os outros e 

o contrário” (…) “isso vem da maneira de ser de cada um” (…) “da convivência com 

pessoas assim, desse tipo”.  

Como resposta à última questão da análise da tarefa, “Em que medida é 

importante combater a discriminação?”, os jovens enumeram alguns pontos 

importantes, nomeadamente, “para termos uma sociedade mais justa” (…) “porque 

todos devemos ter os mesmos direitos” (…) “porque enquanto houver discriminação vai 

haver sempre conflitos entre os povos” (…) “porque é necessário haver mais 

compreensão e um entendimento entre as pessoas” (…) “vai existir sempre 

discriminação, porque temos maneiras de estar diferentes e comentamos sempre as 

coisas dos outros, e criticamos o que não gostamos” (…) “é difícil e quase impossível 

acabar com a discriminação porque uns vivem de uma forma e outros de outra e as 

pessoas não gostam de conviver assim”. 

Não houve tempo de discutir e reflectir as questões relacionadas com a 

nacionalidade, no entanto, integram a dinâmica, uma vez que, é fundamental abordar as 

mesmas tendo em conta as situações de irregularidade que ainda se encontram patentes 

no nosso país, com o intuito de esclarecer algumas dúvidas que possam existir neste 

âmbito.  

Sendo, particularmente “Poderia a escola ter recusado a matrícula de Ariana 

com fundamento na situação de irregularidade identificada dos país em Portugal?”; 



  Dinâmicas Educativas para a Promoção da Interculturalidade com Crianças e Jovens num 
Projecto Local 

 

166 
 

“Tendo nascido em Portugal, Ariana não poderá ser considerada portuguesa?”; e 

“Consideram que Ariana pode adquirir a nacionalidade portuguesa ou não?”. 

Seguido à discussão efectuada em torno do problema retratado, há ilações que 

conseguimos retirar após a realização desta dinâmica, no âmbito de um considerável 

conhecimento em relação a estes jovens. 

Assim sendo, verificou-se que a maioria despreza este género de situações, 

manifestando um certo desconforto perante a Patrícia, a rapariga que tem a atitude 

discriminatória, mais ainda revelam algum conhecimento em situações deste domínio, o 

que implica com que reflictam na situação de modo estruturado e fundamentado. 

No grupo mais uma vez se verifica a ponderação de alguns, em lidar com casos 

deste tipo e a prepotência de outros, em considerar que as pessoas tem de reagir da 

mesma forma que aqueles que comentem este tipo de atitude. 

Foi eminente a reflexão no grupo e a participação da maioria, que se 

manifestaram motivados, empenhados na tarefa e sempre disponíveis em dar o seu 

contributo e partilhar a sua opinião. 

Não menos importante, ainda se abordaram alguns conceitos relacionados, como 

a exclusão social e a aculturação, explicando-se ao grupo no que consistem, e como se 

processam. 

Resumindo, a actividade, permitiu que houvesse um momento de proximidade 

entre os elementos do grupo, partilhando e discutindo construtivamente as opiniões dos 

mesmos, proporcionou aos mesmos que explorassem este tema e compreendessem 

questões que lhe estão subjacente, no que diz respeito ao acto de discriminação, reflectir 

sobre conceitos que já foram abordados em sessões anteriores, compreender onde 

regularmente despoletam situações deste género e quais as principais razões, e mais 

ainda, poder rever-se como alvo de uma situação destas, tendo em conta, a crescente 

exclusão social patente no contexto a que pertencem. 

  

 

 

 

 

 



  Dinâmicas Educativas para a Promoção da Interculturalidade com Crianças e Jovens num 
Projecto Local 

 

167 
 

Análise da dinâmica “Etnocentrismo e desinteresse por outras culturas-Carta 

Imaginária”- Grupo de Jovens 

A actividade integra de igual modo o Projecto Educação Intercultura- Eu e a 

Diferença, e ambiciona continuar a trabalhar a questão do desinteresse por outras 

culturas diferentes da nossa, nomeadamente a abordagem que temos com os nossos 

imigrantes, a forma como os recebemos e os acolhemos no nosso país.  

Para tal, é inerente incentivar os participantes a reflectir sobre as possibilidades 

de relacionamento entre pessoas de culturas e origens diversificadas, na medida em que, 

só evoluímos enquanto sociedade e, seres iminentemente sociais que somos, através da 

interacção e integração no nosso meio de pessoas culturalmente diferentes de nós, 

aumentando o nosso conhecimento e estreitando as relações pessoais. 

Assim sendo, a actividade consistiu em primeira instância na leitura de um 

excerto da situação do António, um homem refugiado que se encontra no nosso país, 

chegou há dois meses e receia com o que poderá encontrar aqui e acima de tudo com a 

forma que vai ser tratado. 

Neste sentido, pretende-se que os jovens se ponham no papel deste homem, ou 

seja, imaginando o que se sente, os receios e ambições que deverá ter, e posto isto, 

pede-se que preencham uma estrutura de uma carta imaginária, reconhecendo que são 

alguém imigrado de outro país que se encontra de momento em Portugal a residir. 

Pretende-se que expliquem e falem dos seus sentimentos e reacções 

relativamente ao nosso país e às pessoas com que se tem deparado/confrontado, 

manifestando, assim, a sua opinião crítica. 

De imediato, esta tarefa revelou-se complicada para os demais, considerando 

que é difícil pormo-nos na situação de outra pessoa e falarmos como se fosse ela, 

explicamos que a intenção era mesmo essa, reflectirmos sobre isso, sobre alguém que se 

encontra nessa situação e acaba por se sentir “perdido” num sítio novo, com outros 

costumes, outras comidas, hábitos também eles diferentes. 

No entanto, a maioria queria fazer a tarefa estando motivados, contudo, 

apresentavam algumas dificuldades na compreensão do que a carta já revelava, ou seja, 

aparecia um inicio de frase e era pedido aos mesmos que a completassem, por exemplo, 

“Habitualmente quando nos cruzamos na rua, sinto que me olhas e pensas que sou 

alguém________________________________________________________________

____________________________ e para além disso, parece que em relação aos meus 

problemas, às minhas necessidades e aos meus interesses que tu 
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______________________________________________________________________

____.”, ou seja, é necessário que completem os espaços em branco, com a sua opinião, e 

considerarem sempre como se fossem a pessoa que está a redigir a carta. 

A tarefa demorou mais que o previsto e durante a realização, ajudou-se aqueles 

que manifestavam mais dificuldades na compreensão da mesma.  

 Quando terminada a tarefa, solicitou-se que individualmente lessem em voz alta 

a sua carta, de modo a conseguirmos percepcionar as respostas coincidentes, para 

conjuntamente realizarmos uma carta final.      

 Ao longo da apresentação das respostas, verificámos aquelas que mais se 

adequavam e melhor correspondiam ao texto pré-estabelecido, concluindo que a mesma, 

deveria ficar da seguinte forma:  

“Carta Imaginária 

Caro Branco/Europeu 

Habitualmente quando nos cruzamos na rua, sinto que me olhas e pensas que sou 

alguém diferente de ti, um intruso e estranho no teu país, e para além disso, parece 

que em relação aos meus problemas, às minhas necessidades e aos meus interesses que 

tu, não te importas, te são indiferentes. 

De mim, os meus sentimentos e forma de pensar, sabes que me sinto perdido, 

no meio de um país novo, onde não conheço ninguém e estou sozinho, contudo, não 

tenciono ocupar o lugar de alguém e apenas conseguir um trabalho que me possa 

garantir uma vida digna. 

Talvez nunca pensaste, que poderias estar numa situação como a minha, ser um 

estrangeiro num lugar onde os outros são de outra cor que eu, falam outra língua, 

gostam de outra comida, têm outros hábitos e formas de vestir diferentes dos meus. Se 

tu te encontrasses nesta situação, o que desejarias, tal como eu, seria que te 

respeitassem e compreendessem e acima de tudo que, os teus valores, capacidades, 

conhecimentos e atitudes fossem valorizados e pensarias certamente como eu, que 

todos temos o direito de, igualdade de oportunidades e acima de tudo, sermos 

felizes.  
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Aquilo que desejas para ti é o que espero de ti neste momento, ou seja, que me 

possas respeitar e compreender tal como tornar esta vinda para este país menos 

complicada. 

Não ficarias surpreendido se eu pudesse ter os mesmos direitos que tu. 

Alguém diferente.” 

As respostas no que diz respeito ao primeiro parágrafo, eram variadas 

designadamente, “que quer roubar-te (…) não te interessas”; “inferior e estranho (…) 

não te importas, são te indiferentes”; “sou diferente ou um ser de outro mundo (…) 

estás indiferente a isso”; “estranho, e com menos valor que tu (…) achas não serem 

verdadeiros”; “diferente, parece que sou um “monstro” no meio de um milhão de 

pessoas (…) respeites e aceites”; “que saiu do seu país por opção e não por 

necessidade (…) são indiferentes e não te importas minimamente com isso”.  

 O segundo parágrafo foi preenchido com as seguintes respostas, “não te fazem 

diferença, porque eu sou mais um, num país que não me pertence”; “são sinceros, 

amigos, meigos e carinhosos”; “vim para o teu país apenas para roubar os direitos de 

quem nele nasceu”; “foram muito sinceros”; “são sinceros e realistas”; “sinto-me 

rejeitado neste país”; “não te importas comigo nem com o que sinto”; “me sinto 

perdido e desamparado”.         

 Já no terceiro parágrafo os jovens manifestaram diferentes considerações, “te 

respeitassem (…) tidos em conta (…) se poder trabalhar e viver como as outras 

pessoas”; “as pessoas vissem que és alguém de bem (…) respeitados (…) ser felizes”; 

“me olhassem da mesma forma, poder fazer o que os outros podem fazer (…) iguais aos 

meus e aos outros estrangeiros (…) ter os que os outros têm”; “todos te vissem de forma 

igual a qualquer um deles (…) valorizados (…) ser iguais”; “compreendessem a minha 

situação e que me ajudassem no que eu precisasse (…) uma grande ajuda para mim 

(…) ser bem recebido em outro país”; “te aceitassem exactamente como és, e assim 

conseguires e teres como todos os outros o direito de seres respeitado (…) valorizados 

e reconhecidos (…) ser respeitado com o dever de respeita”; “te conseguisses integrar 

nesta sociedade, nesta cultura e nesta etnia, porque cada país tem o seu protocolo e 

ética (…) mal interpretados ou não valorizados (…) se expressar, poder comunicar, 

integrar até mesmo de se mudar para outro país”; “te ajudassem, não te complicassem 

ainda mais a vida e principalmente que te compreendessem (…) utilizados para fazer o 
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bem e não o mal (…) de ter direito a viver em outro país”.    

 O quarto parágrafo foi preenchido no âmbito de “ser feliz, conseguir criar uma 

família em paz, longe da guerra”; “ser o mais verdadeiro contigo, sincero e mais amigo 

possível”; “que valorizes os meus valores, respeitando-os”; “ser feliz neste país e 

respeitado”; “ser feliz sem qualquer preconceito”; “que seja tratado da mesma forma e 

que mude tudo”; “que me valorizes como ser humano”; “me compreendas e respeites”.

 No que diz respeito ao último parágrafo, a frase foi preenchida, se eu “pedisse 

que me ajudasses”; “quisesse dar-me bem contigo”; “tivesse os mesmos direitos que 

tu”; “tivesse o mesmo estilo de vida que tu”; “arranja-se uma casa e tivesse uma vida 

razoável”; “te desejasse um bom dia”; “voltasse para o meu país”; “agradecesse que me 

tratassem de maneira igual”        

 Seguidamente passou-se para a avaliação da dinâmica, começando a mesma com 

a pergunta “Se estivéssemos na situação do António de que modo, gostaríamos de ser 

recebidos/tratados?”, garantidamente que a maioria de respostas centrou-se em 

“respeitados e valorizados” (…) “bem tratados e bem recebidos” (…) “que não nos 

olhassem de lado só porque somos diferentes” (…) “que nos ajudassem a integrar o 

país deles”.           

 De seguida questionamo-los sobre “Quais as principais dificuldades que deverá 

sentir? Consideram que tem o apoio necessário?”, alguns apontam “deve sentir-se 

sozinho, sem alguém com quem conversar” (…) “penso que lhe deve custar, o país ter 

outros hábitos, como a comida diferente” (…) “integrar-se no meio onde se encontra” 

e outros acrescentam, “penso que as maiorias dificuldades são as amizades e a falta da 

família” (…) “não saber onde se encontram as coisas porque não conhece bem o país” 

(…) “saber deslocar-se e conviver com as pessoas”, quanto ao apoio pensam que “não, 

como não conhece ninguém, só pode contar com ele próprio” (…) “devia ter mais 

apoio de alguma instituição que ajudasse os imigrantes” (…) “ele encontra-se 

desamparado e não tem o apoio necessário porque não tem a família nem os amigos”.

 Concernente ao que reconhecem na questão, “O que acham que pensa de nós?”, 

o grupo manifesta que, “aposto que nos acha preconceituosos” (…) “que não gostamos 

dele e não compreendemos as suas necessidades” (…) “que só nos preocupamos com o 

nosso bem-estar” (…) “que não queremos saber dele para nada e não nos interessa os 

interesses dele e as suas capacidades” (…) “que não queremos que ele tenha os 

mesmos direitos que nós” (…) “que não queremos que ele esteja cá a roubar-nos o 

lugar”. 
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Numa perspectiva que aborda “Quais as principais diferenças que encontramos 

em pessoas que não pertencem à nossa cultura?”, os jovens acreditam que “são as 

formas de vestir e o que comem” (…) “é a aparência” (…) “é como se vestem” (…) 

“são os hábitos e a forma como se dão com os outros” (…) “é a cor da pele” (…) “sim 

a cor da pele mostra logo a diferença” (…) “vê-se tudo fisicamente, a roupa que traz, a 

cor da pele, o que gosta”. 

Respeitante à pergunta, “As concepções que temos dos valores, costumes, 

religiões de pessoas de outras culturas é através dos meios de comunicação, da escola, 

amigos?”, uns ponderam que é através “da televisão que nos mostra a e dá a conhecer o 

resto do mundo”, outros que é “na escola vemos pessoas de todo o tipo e percebemos 

logo as diferenças” (…) “sim e para além disso é na escola que se aprende e fala sobre 

esses costumes, religiões e outras culturas” (…) “mas mesmo assim quando estamos 

com os amigos falamos sobre isso e temos amigos de diferentes culturas”. 

A última questão colocada ao grupo para ser reflectida consistiu em, “O 

relacionamento com pessoas consideradas diferentes é positivo? Em que sentido? 

Como pode acrescentar algo à nossa vida?”, os questionados afirmam que “sim” à 

primeira pergunta, e justificam a segunda e terceira com vários argumentos, 

particularmente, “porque nos tornamos mais ricos culturalmente, percebemos melhor 

como funciona a cultura deles” (…) “sim percebemos os seus modos de vida, o que 

comem, vestem, pensam” (…) “porque conhecemos melhor as pessoas e formas de viver 

diferentes da nossa” (…) “porque é uma forma de conhecermos um bocadinho melhor o 

mundo e outros países” (…) “porque alargamos os nossos horizontes e percebemos o 

que temos de diferente” (…) “porque nos podemos completar, ou seja, eles tem coisas 

que nós não temos e vice-versa”.        

 Nesta análise foram debatidas as questões do desinteresse pelas outras culturas, a 

indiferença que muitas vezes manifestamos para os nossos imigrantes, e a não 

valorização da riqueza cultural que podem trazer para o nosso país. 

 Debateu-se igualmente a problemática de como é estarmos e pormo-nos no papel 

do outro, tendo a intenção de se compreender o que pode pensar, sentir e considerar, 

ainda mais, quando se encontra longe das suas origens e num país que é diferente do 

seu.           

 Para além disso, houve oportunidade de consciencializar os sujeitos para 

situações similares à do António, dando a conhecer também noções referentes ao 

etnocentrismo e xenofobia.      
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 Compreendemos que o grupo se manifesta em várias vertentes, baseando as suas 

atitudes e comportamentos no seu contexto e nas pessoas que convivem regularmente, 

ou seja, alguns manifestam uma postura de auto-crítica, reconhecendo que poderíamos 

dar mais de nós, ser menos egoístas, e tornarmo-nos numa sociedade mais ampla, que 

recebe na base dos mesmos direitos os que escolhem o nosso país para vir refazer a sua 

vida, ao invés disso, outros mantêm uma posição mais conformista, contudo é no 

aspecto físico que manifestam que salta à vista as diferenças da cultura das pessoas bem 

como que, é através dos meios de comunicação social e do convívio na escola que 

aprofundamos esse conhecimento.       

 Por fim concluímos que é unânime que haja maior convivência com as pessoas 

de culturas diferentes da nossa, que isso nos possibilita conhecer melhor o mundo, e 

perceber como funcionam outras comunidades, que só assim poderemos ambicionar ter 

uma sociedade mais justa, com vista na igualdade de oportunidades.  

 Assim sendo, esta actividade fomentou nos jovens a sensibilização para casos 

reais de desinteresse cultural, para o desenvolvimento de competências no âmbito na 

opinião crítica construtiva, principalmente a auto-crítica, no descentrarmo-nos do nosso 

papel e pormo-nos na posição do “outro”, no compreender melhor as diferenças sociais 

e étnicas e no potenciar a discussão e reflexão no grupo, com um objectivo comum. 
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Análise da Dinâmica “Representações Parentais”- 6ºANO 

Esta actividade como já referido é a primeira do projecto Educação Intercultural- 

Eu e a Diferença, projecto esse que marca o inicio de um novo percurso, que inclui uma 

temática actual e pertinente e pressupõe crescimento pessoal e formativo neste caso a 

mim, autora do mesmo, ao Projecto Poder (Es)Colher, entidade que me acolheu para 

realizar o estágio bem como aos sujeitos do público-alvo que o integraram.  

O facto de já colaborar com as actividades regulares que se desenvolvem todas 

as quartas-feiras de manha, na E,B 2,3 Vasco Moniz em Vila Franca de Xira, com esta 

turma de 6ºano, possibilitou ter maior percepção da turma, e, consequentemente maior à 

vontade, pela razão de já me encontrar integrada na mesma.  

Para além disso, ainda minimizou o meu receio no que toca à má concretização 

das tarefas, uma vez que, não era a única técnica presente, estava na maioria das vezes 

mais uma ou duas técnicas pertencentes ao projecto Poder (Es)Colher, ainda assim, as 

dinâmicas eram introduzidas e explicadas por mim. 

Não obstante, não se tratava da primeira vez que eu dava orientações sobre a 

realização da dinâmica, tendo em conta que, já o havia feito com a colaboração das 

mesmas nas outras actividades anteriores. 

A primeira actividade consistiu numa dramatização em grupo, composta por 4 

actores (pai, mãe, filha e irmão mais velho), com o intuito de representarem uma 

situação real de discussão familiar entre os destacados. 

 Cada um dos actores, dispõe de um guião com algumas directrizes, para se 

conseguirem orientar na representação, embora não haja um diálogo pré-estabelecido e 

já imposto para os mesmos, ou seja, isso compete a cada um improvisar no momento da 

acção. 

Tendo em conta que são apenas 4 papéis, e na turma existem 3 grupos 

formalizados, decidiu-se com vista a dar oportunidade aos mesmos, que houvesse 

também 3 dramatizações. 

 Contudo a decisão de quem iria representar em cada grupo era uma decisão que 

deveriam tomar também ela em grupo, e, os que não fizessem de actores tinham a 

função de observadores, que consistia em identificarem, posteriormente à peça, os 

argumentos de persuasão que os actores utilizaram para com os restantes. 

Quando exemplificada a tarefa, os jovens tinham uma postura de satisfação e 

motivação em querer participar, e da mesma forma foi rápido que escolheram as pessoas 

que iriam fazer de actores e de observadores. 
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Começaram a dramatização, quatro jovens, duas raparigas e dois rapazes, não 

houve divisões a nível de etnias nem idades, estavam grupos diversificados e era neste 

sentido que pretendíamos que acontecesse a dinâmica. 

A mesma tratava-se de uma situação, em que a filha se apaixona por uma rapaz 

“negro” e decidi “enfrentar” a sua família e dizer que quer viver com ele, defendendo a 

sua decisão e argumentando que vai combater os preconceitos contra as relações entre 

jovens e especialmente as relações entre jovens de origens diferentes. 

 Contrapondo a isto, o seu pai representa a moral dominante e preocupa-se com 

o que as pessoas vão dizer daquela relação, é autoritário e não aprova a mesma, não se 

considera racista mas a sua filha casar com um negro é outro assunto, pensa acima de 

tudo como um pai rígido, intolerante e argumenta como tal.  

O irmão mais velho, por princípio não se importa com a relação da irmã e 

defende o direito das pessoas serem livres nas suas relações, mas quando a mãe afirma 

que é provável que este a vá abandonar começa a pensar que talvez ele a esteja apenas a 

usar, mostra a sua preocupação e quer protegê-la.  

Já a mãe, adora a filha mas não compreende como foi possível, ela fazer-lhe isto, 

está de acordo com o marido em tudo que ele diz, é submissa, sente pena pela dor que a 

filha lhe causou, considerando que mais tarde ou mais cedo o rapaz a vai abandonar e 

ela irá sofrer muito com a situação. 

Quando os actores foram escolhidos, o cenário preparado e os diálogos mais ou 

menos pensados, deu-se início à primeira dramatização. 

Esta foi representada pela Maria (mãe), o António (pai), o Igor (irmão mais 

velho) e a Lia (filha), (nomes fictícios). 

É visível, a crescente vontade de António em querer intervir de imediato, uma 

vez que, mal a Lia lhe dá a notícia, “ Pai, mãe tenho uma coisa para vos contar, já há 

algum tempo que namoro com um rapaz, mas ele é negro”, revela alguma agressividade 

e eloquência, “O quê? Mas tu estás doida? Pretos cá em casa nem pensar!”, seguindo 

as suas falas no sentido de “Mas tu não vês que isso é gente que não interessa a 

ninguém, eles não querem fazer nada da vida” (…) “Isso só sabem andar por aí a 

vadiar, e metidos na droga” (…) “não querem nada com os estudos nem com o 

trabalho” (…) “vais acabar já esse namoro” (…) “não te quero ver com esse rapaz” 

(…) “a tua mãe é a culpada disto que não está atenta” (…) “se a tua mãe te controlasse 

mais não havia problemas destes”, termina o seu diálogo com a fala “Vai já para o teu 

quarto de castigo e não sais nos próximos tempos de casa”.  
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A mãe com uma presença mas comedida, tem uma representação escassa em 

falas, “Filha o teu pai tem razão, esse rapaz não é bom para ti” (…) “devias arranjar 

outro namorado” (…) “concordo com tudo que o pai diz” (…) “devia ter estado mais 

de olho em ti”.  

O irmão mais velho, representado pelo Igor, é pouco interventivo e não assume 

as duas posições que deveria tomar, apenas refere que “Oh Lia a mãe tem razão deixa 

esse rapaz, e arranja outro namorado, eu acho que o vi lá na escola com pessoal que 

anda metido em problemas” (…) “devias era dar ouvidos aos pais e deixá-lo”.  

A filha inicialmente tem uma posição mais imposta, afirmando “Eu gosto dele e 

não o vou deixar assim!” (…) “mas qual é o problema dele ser negro” (…) “vocês são 

mesmo racistas”, contudo, quando o pai a manda de castigo para o quarto esta acarreta a 

ordem e não continua a discussão. 

Como o tempo é pouco, passamos de imediato para o segundo grupo de actores, 

a Luísa (mãe), o Jorge (pai), a Rebeca (filha) e o Gonçalo (irmão mais velho). 

Os discursos são similares aos anteriores, o pai continua a ser o mais efusivo, 

porém, aqui a mãe revela-se mais participativa, o irmão assume as duas posições 

distintas mas de um modo superficial e a filha contesta a atitude do pai, embora, acabe 

também por se deixar dominar pela sua intervenção. 

Assim sendo, a Rebeca, introduz o diálogo após ter entrado supostamente em 

casa, “Olá pai, hoje ao jantar preciso falar com vocês” (…) “Tenho uma coisa para vos 

falar, tenho um namorado!” (…) “ele anda lá na escola só que ele é angolano” (…) 

“namoramos há 5 meses e gosto muito dele”. 

Posto isto, o pai dá um murro na mesa e introduz o seu diálogo “Angolano? 

Olha me esta agora!” (…) “mas não havia mais ninguém para namorares?” “tu ainda 

nem devias namorar sequer, devias era concentrar-te nos estudos” (…) “e ainda para 

mais preto, era o que faltava” (…) “a nossa família não se dá com esse tipo de gente” 

(…) “tens é que te concentrar no teu futuro, não quero que andes para aí com 

namoricos” (…) “vais ter muito tempo mais tarde para namorar e te casar, mas agora 

não é altura”. 

A mãe em simultâneo vai dizendo “mas tu não tens olhos na cara? um rapaz 

preto por favor filha” (…) “tens de ouvir os conselhos do teu pai e perceber que ele 

está certo e tem mais experiência na vida que tu” (…) “e concordo plenamente que te 

dediques aos estudos e deixes essas brincadeiras de andar a namorar” (…) “quando 

fores mais velha não te vão faltar rapazes em condições”. 



  Dinâmicas Educativas para a Promoção da Interculturalidade com Crianças e Jovens num 
Projecto Local 

 

176 
 

O irmão mais velho, salienta “Ah, eu acho que a Rebeca pode estudar e namorar 

ao mesmo tempo, desde que consiga fazer as duas coisas” (…) “ela sempre foi bem 

comportada por isso qual é o mal?” (…) “e não é porque ele é preto que não presta” 

(…) “os pretos também são boas pessoas”, posteriormente, muda de forma abrupta a 

sua posição, “Oh Rebeca talvez devas pensar melhor, ele pode andar aí metido na 

droga e em assaltos” (…) “devias ver melhor com quem ele anda e assim” (…) “acho 

que os pais tem razão”. 

A Rebeca manifesta a sua posição argumentando, “Mas ele é preto e então? Eu 

gosto dele assim como ele é!” (…) “Porque é que não o querem conhecer primeiro 

antes de falarem à toa” (…) “ele é mesmo querido comigo” (…) “é uma estupidez 

deixar de namorar com ele porque é preto” (…) “eu já tinha mais que idade para 

namorar e sempre me portei muito bem” (…) “eu vou namorar com ele, custe o que 

custar”, “mas qual é o mal, fogo vocês só me complicam a vida”. 

A terceira cena foi apresentada pela Beatriz (mãe), Joaquim (pai), Isabel (filha) e 

Gustavo (irmão mais velho), (nomes fictícios), contrariamente às outras representações 

a filha acaba por ser a figura dominante e o pai mais moderado que os outros, o irmão 

assume os dois papéis e a mãe a presença de submissa. 

Isabel afirma que “Tenho uma coisa para vos contar, namoro com um rapaz que 

é o Afonso, estuda comigo só que ele é negro.” (…) “estou a pensar ir viver com ele”. 

O pai Joaquim interpela, “Viver com ele como assim?” (…) “ele é negro?” (…) 

“isso não tem lógica nenhuma” (…) “tens que arranjar um namorado como tu, não sou 

racista mas não quero que namores com um rapaz de raça negra, o que é que as 

pessoas vão dizer?” (…) “não pode ser, tens de pensar melhor nessa relação” (…) 

“mas porque não escolhes alguém branco como tu?”. 

A mãe Beatriz tal como as outras assume que, “Concordo com o teu pai” (…) 

“não devias namorar com um rapaz de cor” (…) “tens tantos amigos brancos giros” 

(…) “o teu pai tem razão, estou do lado dele” (…) “não te posso apoiar nisso” (…) 

“daqui a um tempo vai te deixar e trocar por outra e depois vais sofrer e vou ter de ser 

eu a apoiar-te”. 

Já o irmão mais velho, argumenta que, “Ela namora com quem quiser pai, não 

se vai apaixonar por uma pessoa porque quer, gostei dele pronto” (…) “eu já o vi e ele 

parece um rapaz fixe” (…), depois muda a sua postura, “realmente, a mãe pode ter 

razão, ainda não namoras com ele há muito tempo, pode andar por aí com outras 
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raparigas” (…) “ e depois se te deixa vais-te magoar” (…) “concordo com o pai e a 

mãe”. 

 No que toca a Isabel, salienta que, “Era impensável deixar de namorar com ele 

só porque vocês querem e dizem que ele é negro” (…) “isso não faz sentido nenhum” 

(…) “não há diferença nas cores e ele é uma pessoa boa e honesta” (…) “eu vou 

namorar com ele e ninguém me impede disso” (…) “se eu gosto dele e ele não fez mal 

porque é que não poderei namorar com ele?” (…) “já sou crescidinha e gosto dele, por 

isso vou ficar com ele”.  

Cada dramatização, contou com um tempo aproximado de cerca de 7 a 10 

minutos cada, o que restou um tempo mínimo para a discussão e reflexão da dinâmica. 

Assim sendo, mal terminada a encenação, questionamos de imediato a turma, 

sobre, “O que sentiram os actores durante a representação”, ou seja, como se sentiram 

a realizar aquela dramatização, os alunos referiram, “foi bom, gostei bastante, porque 

pudemos representar personagens” (…) “sim, é engraçado fazermos de pais” (…) 

“senti-me bem, integrar outra pessoa” (…) “mas é difícil arranjarmos que dizer, às 

vezes” (…) “pois, como é tudo improvisado, podemos perder-nos” e podemos mostrar 

como as pessoas muitas vezes pensam destes casos”. 

A segunda questão surgiu para os observadores, de forma a compreendermos os 

argumentos que sobressaíram em relação aos actores, “Quais os argumentos que o actor 

utilizou para persuadir os outros dos seus pontos de vista?”, identificaram 

essencialmente a posição do pai que diz: “O quê? Mas tu estás doida? Pretos cá em 

casa nem pensar!”,(…) “Mas tu não vês que isso é gente que não interessa a ninguém, 

eles não querem fazer nada da vida” (…) “Isso só sabem andar por aí a vadiar, e 

metidos na droga”, em relação ao segundo pai, destacam: “Angolano? Olha me esta 

agora!” (…) “mas não havia mais ninguém para namorares?” “tu ainda nem devias 

namorar sequer, devias era concentrar-te nos estudos”, e do terceiro pai salientam: 

“tens que arranjar um namorado como tu, não sou racista mas não quero que namores 

com um rapaz de raça negra, o que é que as pessoas vão dizer?”. 

No que diz respeito à primeira filha apresentam: “Eu gosto dele e não o vou 

deixar assim!” (…) “mas qual é o problema dele ser negro” (…) “vocês são mesmo 

racistas”, já da segunda filha revelam que: “Mas ele é preto e então? Eu gosto dele 

assim como ele é!” (…) “Porque é que não o querem conhecer primeiro antes de 

falarem à toa” (…) “ele é mesmo querido comigo” (…) “é uma estupidez deixar de 

namorar com ele porque é preto”, e da terceira filha, destacam: “isso não faz sentido 
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nenhum” (…) “não há diferença nas cores e ele é uma pessoa boa e honesta” (…) “eu 

vou namorar com ele e ninguém me impede disso”. 

Respeitante às mães representadas, consideram que a primeira marcou o seu 

papel através dos argumentos: “Filha o teu pai tem razão, esse rapaz não é bom para ti” 

(…) “devias arranjar outro namorado” (…) “concordo com tudo que o pai diz”, já da 

segunda mãe destacam: “mas tu não tens olhos na cara? Um rapaz preto por favor 

filha” (…) “tens de ouvir os conselhos do teu pai e perceber que ele está certo e tem 

mais experiência na vida que tu” e da terceira, apresentam, “Concordo com o teu pai” 

(…) “não devias namorar com um rapaz de cor” (…) “tens tantos amigos brancos 

giros” (…) “o teu pai tem razão, estou do lado dele” (…) “não te posso apoiar nisso”. 

Particularmente do irmão mais velho, enfatizam acerca do primeiro que, “Oh Lia 

a mãe tem razão deixa esse rapaz, e arranja outro namorado, eu acho que o vi lá na 

escola com pessoal que anda metido em problemas”, do segundo frisam, “Ah, eu acho 

que a Rebeca pode estudar e namorar ao mesmo tempo, desde que consiga fazer as 

duas coisas” (…) “ela sempre foi bem comportada por isso qual é o mal?” (…)“devias 

era dar ouvidos aos pais e deixá-lo”, do terceiro salientam, “Ela namora com quem 

quiser pai, não se vai apaixonar por uma pessoa porque quer, gostei dele pronto” (…) 

“e depois se te deixa vais-te magoar” (…) “concordo com o pai e a mãe”. 

Posteriormente confrontamo-los com a questão que aponta a situação em outro 

prisma, ou seja, se “Teria sido diferente se o namorado em vez de ser negro, fosse da 

mesma cor da rapariga?” 

A concordância é global todos afirmam que o entrave ao relacionamento é o 

rapaz ser negro, sendo o cerne da questão, “Se o namorado fosse da mesma cor, já não 

havia qualquer problema que eles namorassem” (…) “sim, o rapaz ser negro é que é o 

problema para o namoro deles” (…) “porque como o rapaz é negro e o pai dela é 

racista já não quer que namorem”, acrescentam ainda, “aquele pai é mesmo parvo 

porque a cor não tem mesmo nada a ver como as pessoas são ou deixam de ser” (…) 

“se ele fosse branco tudo seria diferente e já gostavam dele mesmo sem o conhecer” 

(…)“o pai é racista, logo só não quer que a filha namore porque é com um preto”, 

contudo ainda há uma voz que manifesta que, “se bem que o pai Jorge, revela também 

que ela ainda não tem idade para namorar”. 

Verificamos a presença da posição de racismo em relação ao pai, que é unanime 

a concordância que a questão primordial da discussão é o rapaz ser de outra etnia, 

atribuindo-lhe características depreciativas. 
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Para aumentar a reflexão no grupo, colocamos a questão em outra vertente, 

“Teria sido diferente se em vez de a rapariga ter levado o namorado fosse o rapaz a 

levar a namorada?”. Neste âmbito as respostas são distintas, uns consideram que sim, 

“quando são os rapazes a levar a namorada a casa é sempre mais fácil que as 

raparigas”, (…) “os pais não gostam tanto que as filhas namorem em relação aos 

filhos”, (…) “quando é o rapaz é mais fácil”,(…) “os pais não implicam tanto quando 

são os rapazes a namorar”, outros consideram que não “eu penso que não porque o pai 

é racista, e não gosta que ela namore com ele porque ele”, (…) “se a rapariga fosse 

negra, o pai também não ia gostar”. 

É evidente, a divisão de opiniões na turma, o que por sua vez, as raparigas 

tendem a afirmar que “sim” e os rapazes que “não”, revelando deste modo, as imagens 

parentais que detêm concernente às questões de namoro.  

Para tal, consideram que os rapazes são mais facilitados do que o sexo feminino 

e que há uma preocupação acrescida com o mesmo. 

Passou-se para a questão relacionada com a percepção que eles têm deste tipo de 

situação se “Acham que este tipo de conflito ainda é normal actualmente ou é coisa de 

passado?”. A maioria concorda, enunciando que ainda há bastante ocorrência de 

situações deste nível, referem que “Sim, são situações que ainda acontecem bastante, os 

pais não quererem em famílias de “brancos” que as filhas namorem com rapazes 

“negros”” (…) “Penso que é ainda normal acontecer isto” (…) “Ainda há muitas 

situações destas” (…) “as pessoas ainda acham que a maioria dos pretos não são boas 

pessoas” 

Como percebido, as respostas coadunam-se na mesma óptica, ou seja, há uma 

ideia formalizada acerca do que as pessoas pensam desta etnia, tal como deste tipo de 

situação, que consideram ainda muito presente nas famílias portuguesas. 

Após esta discussão decidimos perguntar se “Alguma vez se passou uma 

situação semelhante convosco ou com alguém que conheçam? Se sim, como se resolveu 

a situação?”. 

As respostas são variadas, uns responderam que “sim” que tinham amigas que já 

tinham passado por situações semelhantes, “Ah sim, nós conhecemos uma rapariga que 

é branca cá da escola e começou a namorar com um rapaz negro e os pais quando 

descobriram, proibiram-na de andar com ele” (…) “sim, também conheço, um amigo 

meu que é negro, o ano passado namorou com uma rapariga que era branca e depois 

tiveram imensos problemas e chegaram mesmo a terminar porque os pais não queriam 
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que namorassem” e outros que “não” que não tinham qualquer conhecimento de uma 

situação daquele âmbito. 

A turma comprova que têm conhecimento de algumas situações semelhantes, 

porém, consideram que na maioria dos casos as relações acabam por terminar, 

consequência da, não-aceitação dos pais. 

Tendo em conta o que foi conversado, decidiu-se em grupo propor, “Como 

poderíamos resolver esta situação representada?”, a turma, pensa que é uma situação 

difícil de resolver, “Hum… não sei mesmo como ela pode fazer porque o pai como é tao 

racista não vai querer mesmo que ela namore com ele” (…) “é muito complicado, ou a 

filha sai de casa ou deixa de namorar com ele” (…) “a filha vai ter de pensar bem antes 

de decidir o que fazer” (…) “ou vai contra os pais ou deixa o rapaz”. 

A resolução da situação apresentada não se assemelha fácil para os jovens com 

vista a uma solução possível, a maioria considera que não há grande coisa que se possa 

fazer, optando pelos extremos da decisão, ou continua a namorar com o rapaz e sai de 

casa, ou acaba tudo com ele, não há a clareza e maturidade suficiente nos grupos para o 

fim previsto desta situação. 

No âmbito de aprofundar as opiniões dos mesmos, decidimos perguntar “O que 

diriam aos membros desta família?”, em relação à mãe evidenciam que lhe diriam para, 

“ouvir mais a filha, dar-lhe mais apoio” (…) “devia estar do lado da filha e não 

concordar com tudo que o marido diz” (…) “devia impor-se mais e mostrar o que está 

correcto” (…) “devia dizer ao pai que não pode ser assim com a filha” (…) “devia 

falar com a filha á parte”, ao pai dir-lhe-iam “que não pode ser assim racista” (…) 

“que não é porque o rapaz é negro que já é má pessoa” (…) “que devia conhecer o 

rapaz” (…) “devia autorizar a filha a namorar com quem quisesse porque ela é livre” 

(…) “devia respeitar mais a mulher e a filha”, á filha gostavam de lhe dizer que, “ela 

tem o direito de namorar com quem quer, mas que deve pensar bem antes de sair de 

casa” (…) “que ela deve ir em frente com o namoro” (…) “que deve pensar que se 

namorar com ele não vai ter o apoio da família que é muito importante” (…) “que 

namore com ele às escondidas” (…) “que namore com ele mas que tente falar outra vez 

com o pai”, ao irmão mais velho tencionavam dizer-lhe que “devia ajudar a irmã” (…) 

“falar com os pais ele já que é mais velho” (…) “que devia ajudá-la de alguma forma”. 

Estes alunos demonstram assumir uma posição marcada contra o pai, não 

compreendendo a sua relutância no que diz respeito ao namoro da filha, consideram 

igualmente que a mãe deveria ser menos passiva, com uma opinião própria sobre os 
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assuntos, apoiar a filha e ter capacidade de alertar o pai para o acto de racismo, já do 

irmão mais velho, realçam o facto de ser mais velho, e por isso deveria manter uma 

posição de apoio para com a irmã, ajudando-a de alguma forma, e no que diz respeito à 

filha, apoiam a sua decisão contudo, alguns consideram que deve reflectir antes de 

tomar uma deliberação que possa causar a ruptura familiar. 

Posteriormente, faz-se alusão ao papel do pai, questionando o grupo sobre o que 

eles “Acham em relação ao pai ter esta postura tão irredutível em relação à raça 

negra?”, alguns argumentam que “ele é racista e pronto” (…) “é daqueles pais que não 

quer ver a filha com um rapaz negro porque tem medo que lhe faça mal” “não se deve 

dar bem com pessoas negras” (…) “já deve ter tido um problema com alguém negro”. 

Salienta-se algumas questões que se apresentam implícitas, a ideia que 

manifestam sobre a imagem que as pessoas criam em relação à origem negra que é 

associada a pessoas de poucos valores, que tem comportamentos menos favoráveis com 

os outros, mas também a sua postura de desapreço face ao racismo cometido. 

Por fim, decide-se questionar os jovens sobre uma das questões primordiais 

desta actividade que assenta na influência familiar, ou seja, “Acham que a influência 

familiar pode alterar as nossas decisões/opiniões?”, praticamente todos consideram que 

sim, que a família tem um impacto persuasivo, que se deve ter em conta isso antes de se 

tomar qualquer decisão que vá alterar a relação familiar, contudo consideram que as 

pessoas têm de assumir o que querem realmente. Julgam que “nunca podemos esquecer-

nos da família mas neste caso a rapariga tem razão por isso” (…) “devemos assumir o 

que queremos e a família só tem de nos ajudar nisso” (…) “penso que não podemos 

fazer tudo que queremos quando vivemos com os pais, devemos perceber o que os pais 

dizem” (…) “sim influencia,, porque os pais se estiveram contra isso acabam por 

arranjar forma que isso acabe” (…) “influencia porque são importantes para nós”.  

Os alunos, evidenciam a importância do papel da família na tomada de decisão, 

depositam um grau de importância considerável, porém manifestam que se deve assumir 

o que se ambiciona.  

Ao longo das várias representações percepcionamos a dificuldade em assumir o 

papel de uma pessoa mais adulta, ou seja, há a tendência por parte dos vários pais em 

desprezar a idade que a filha tem ao mandá-la por exemplo para o quarto de castigo, 

bem como, ao dizer que ainda não devia namorar.  
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Neste âmbito, compreendemos as suas representações parentais, ou seja, 

reportaram para a dramatização aquilo que “vêm” em casa, a forma como os seus 

progenitores ou cuidadores reagem, ou a tendência que há para regularmente se reagir. 

Com efeito, é perceptível o ajuste de situações às suas idades, a ingenuidade 

patente ainda de alguma forma bem como a pouca experiencia de vida. 

Em suma, esta actividade proporcionou a reflexão no grupo sobre as 

representações familiares, discutiu-se o papel da família, o impacto e influência que esta 

pode ou não causar no processo de decisão, identificando as imagens e valores culturais 

que os mesmos revelam sobre ela, e mais ainda, a problemática do racismo nas relações. 
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Análise da Dinâmica “Preconceito e limite da tolerância-Com quem é preferível 

partilhar a casa?”- 6ºANO 

Esta actividade está integrada no Projecto Educação Intercultural- Eu e a 

Diferença, tendo em vista, identificar e relacionar os estereótipos e preconceitos dos 

sujeitos em relação às minorias, através de duas tarefas, a primeira consistiu na 

visualização de um vídeo, da Amnistia Internacional, que apresenta uma situação de 

rua, em que um homem de origem caucasiana, passa por outro de origem negra e sem 

querer este vai contra ele mas pede-lhe de imediato desculpa, ao que o primeiro começa 

em voz alta a insultar o “negro” e diz-lhe “Oh preto, tu cá no meu país tens que andar 

como gente, isto aqui não é África, o quê não achas bem, volta para a tua terra, 

aproveita leva os brasileiros, os chamuças e os chinocas”, o homem encontrava-se a 

dizer isto no meio da estrada e quando termina de dizer isto, um carro vem e atropela-o. 

Posto isto, o homem vai para o hospital, encontra-se todo ligado e cheio de 

ferimentos, em estado que parece ter gravidade, contudo, o médico que se apresenta a 

auscultá-lo é de origem negra, surgindo ao mesmo tempo no ecrã a questão de “Até 

onde vai o teu preconceito?”.  

Este vídeo serviu de introdução ao tema, com vista a que eles pudessem sentir-se 

estimulados e sustentados de alguma forma para abordar esta questão, após a 

visualização da publicidade, questionou-se, se os alunos se consideravam ou não 

preconceituosos, na qual, obtivemos uma resposta na totalidade negativa, que não se 

consideravam preconceituosos, afirmando “não, não me acho nada preconceituoso, 

dou-me bem com toda a gente” (…) “pois também não acho que seja não me faz 

diferença nenhuma uns seres de uma forma e outros de outra” (…) “sim cada um é 

como é só temos que respeitar isso”. 

Seguidamente, passamos para a discussão do que foi visto no vídeo, iniciando a 

reflexão com a pergunta, “Que situação, consideram estar representada no vídeo?”, 

grande parte afirmou “uma situação de preconceito”, reconhecido pelo facto do próprio 

vídeo fazer alusão a isso, o que originou de imediato estas respostas, contudo, 

desenvolveu-se melhor o que a pergunta implicava falar, argumentavam que “aquela 

situação foi uma situação que demonstrou que o homem o “branco” discriminou o 

“negro”, foi preconceituoso porque o tratou mal, ali no meio da rua” (…)”com aquela 

situação dá para perceber que não podemos insultar as pessoas daquela forma porque 

pode acontecer-nos algo de mal e podemos vir a necessitar de pessoas assim” (…) “o 

homem “branco” mal tratou o outro e humilhou-o à frente de toda a gente mas depois 
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foi castigado e estava nas “mãos” de um médico negro” (…) “a situação mostra que 

não podemos criticar os outros que são diferentes de nós, porque como aconteceu ao 

homem, depois ficou numa cama de hospital, a precisar que alguém o tratasse e era um 

médico “negro””(…) “o rapaz negro empurrou-o e pediu-lhe logo desculpa e ele 

começou a criticar os estrangeiros que estão em Portugal, que se deviam ir embora” 

(…) “é daqueles homens que não quer que ninguém venha de outro país viver para o 

nosso”. 

Com estes argumentos, percebesse qua a opinião da turma em relação à situação, 

o que centrou mais a sua atenção, revelando a sua ideia já pré-concebida que detêm 

sobre as pessoas que tem este tipo de comportamento preconceituoso.  

Posteriormente, questionou-se, se “Acharam que foi importante que tivesse 

acontecido aquilo ao senhor para que ele mudasse ou pensasse na sua atitude?”, em 

que uns, manifestam de imediato que “Sim, claro, foi-lhe bem-feito, estava a mal tratar 

o rapaz negro que não lhe fez nada de mal” (…) “foi preciso que lhe acontecesse aquilo 

para ele se aperceber que não reagiu bem e para aprender que não deve ter aquela 

atitude” (…) “o rapaz não lhe fez mal nenhum e ele foi mal-educado com ele, todos 

temos direitos independentemente da cor” (…) “acho mesmo que foi justo para ele 

aprender a valorizar os outros”, contrariamente, outros argumentam num tom mais 

sensato referindo que, “ele não devia ter tido aquela atitude, ainda mais, uma pessoa 

que foi educada e não lhe fez nada de mal, mas acho que não é preciso acontecer 

situações destas para as pessoas mudarem” (…) “acho que não devia ter sido 

atropelado, por exemplo uma pessoa que estava a ver podia ter-lhe dito que ele não 

agiu bem e que não pode mal tratar as pessoas assim” (…) “acho que não é preciso 

acontecer-lhe aquilo para ele ter outra visão das coisas”.  

Neste sentido, conseguimos perceber dois tipos de opiniões diferentes na turma, 

os mais impulsivos que acreditam que é necessário uma situação deste grau para poder 

fazer a pessoa repensar nas suas atitudes e formas de estar para com os outros, e os que 

mais ponderados, assumem que não, que as pessoas podem mudar de atitudes sem 

chegar a extremos destes.  

Ainda em torno do mesmo contexto, perguntou-se se “Consideram um acto de 

justiça o que lhe aconteceu?” e como reportado anteriormente, uns referem que “sim” e 

outros que “não”, justificando da mesma forma, “sim acho que foi justo, porque ele 

também tratou mal o outro homem” (…) “eu concordo que foi justo, assim de certeza 

que não volta a cometer o mesmo erro” (…) “não, continuo achar que não é preciso 
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que aconteça coisas tão graves, como ele ser atropelado” (…) “ele mesmo depois de ter 

sido atropelado pode continuar a achar a mesma coisa, e por exemplo se for alguém, 

um amigo a falar com ele ou assim pode aperceber-se de que não está certo”.  

Em última instância questionou-se “Como podemos confrontar/abordar pessoas 

que tenham este tipo de preconceito?”, tendo como respostas que “falar com elas e 

mostrar-lhe que agem mal e não devem pensar assim” (…) “ sim, devemos alertá-los 

para mudarem de atitude” (…) “devemos falar em situações do género desta para 

repensarem nos seus actos” (…) “devemos ser preconceituosos para com eles também, 

eles não tem direito nenhum de fazer isso” (…) “acho que devemos tratar essas pessoas 

como tratam os outros, quando são preconceituosas”. 

Após esta análise acerca do vídeo, a turma manifesta dois tipos declarados de 

posições, um, que reage conforme o que recebe, ou seja, se as pessoas tem atitudes 

impróprias para connosco, nós devemos ser iguais para elas, consequência de uma 

atitude defensiva ou de falta de confiança que alguns alunos evidenciam, e 

contrariamente, verifica-se outro tipo de posição mais ponderada e fundamentada, no 

sentido que, pode haver situações reversíveis e acreditarem que as pessoas podem 

modificar os seus padrões de comportamento impróprios para com os indivíduos de 

origem diferente. 

Seguidamente a esta reflexão na turma, passamos para a segunda tarefa, que 

consistia em numerar de 1 a 10 uma lista de possibilidades tendo em conta a questão 

central, “Com quem gostarias de partilhar a casa”. 

Assim sendo, o número 1 representa a sua principal escolha, ou seja, com quem 

eles mais gostariam de partilhar a casa e o número 10, com quem nunca gostariam de 

partilhar a casa. Pela razão de serem 22 elementos a realizar a tarefa, e como a turma se 

encontra dividida em 3 grupos, cada um dos grupos ficou com uma folha da lista das 

possibilidades e procedeu à numeração em grupo, tendo cerca de 10 a 15 minutos para a 

execução da mesma.  

Quando terminada, prosseguimos com a identificação da preferência da lista de 

possibilidades, manifesta pelo porta-voz de cada grupo. 

A lista de possibilidades representava uma série de supostas “famílias”, com 

uma estrutura diferenciada, em que o grupo focou a sua preferência na mesma família, 

nomeadamente, a escolha nº3 ”Uma família com uma filha de 17 anos, aluna do ensino 

secundário, cujo pai é gestor num banco e a mãe professora”, pela razão de “ah porque 

como tem uma filha que anda no secundário era sempre uma companhia para nós, e os 
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pais tem trabalho os dois” (…) “ a senhora como é professora podia-nos ajudar nos 

estudos” (…) “porque devem ter possibilidades monetárias” (…) “porque é a família 

mais normal de todas” (…) “porque é a que é mais parecida com as nossas”. 

Como segunda escolha temos dois tipos de famílias, dois grupos manifestaram 

preferência pela nº8, “Um casal americano sem filhos, o marido é director de uma 

empresa de marketing e comunicação, a Imprensa e a mulher trata da casa e dos seus 3 

caniches.”, que como justificação apontaram, “porque gostamos de animais, a senhora 

passa o dia sempre em casa, e ele tem um bom emprego” (…) “tem uma vida boa, e não 

temos problemas financeiros assim”, e a do outro grupo foi a nº4 ”Uma senhora de 70 

anos que vive de uma pequena reforma;” com a justificação “porque é uma senhora de 

idade, podemos fazer-lhe companhia e não vive muita gente em casa”. 

A terceira escolha surpreendentemente, foi para os grupos que tinham escolhido 

anteriormente a nº8, a nº4 e o contrário, o grupo que tinha escolhido a nº4 optou agora 

pela nº8. 

Esta escolha e as seguintes não houve tempo de analisar e discutir, 

prosseguindo-se para a escolha e justificação da última opção, no âmbito de se 

compreender o que não valorizam e apreciam nos tipos familiares. 

A mesma incidiu na nº7 para dois dos grupos, “Uma família de ciganos de 5 

pessoas, em que o pai trabalha ocasionalmente. Pertencem a uma família numerosa 

com a qual mantêm laços muito estreitos e gostam de fazer festas regularmente”, pela 

razão que, “são sempre muitos a viver na mesma casa, e arranjam problemas com as 

pessoas” (…) “sim são um pouco conflituosos e não se preocupam muito com a 

higiene”, (…) “andam sempre a família toda junta naquelas carrinhas e de um lado 

para o outro por causa das feiras”, a outra incidiu na nº5 “Um grupo de 7 refugiados 

angolanos, todos empregados num restaurante”, pelo facto de “serem muitos a viver na 

mesma casa e serem refugiados”. 

De imediato começamos a reflexão da dinâmica, com a questão “Porque temos 

escolhas diferentes?”, a maioria referiu “porque somos todos diferentes” (…) “porque 

uns gostamos de umas coisas e outros de outras” (…) “porque há várias culturas” (…) 

“isso tem a ver com o local onde nascemos e a família a quem pertencemos depois faz 

com que uns sejam de uma forma e outros de outra”.      

 Seguida a pergunta de forma a dar continuidade ao discurso, “O que é ser 

diferente? Ser diferente é mau?”, reflectem e alguns dizem “não é mau mas quando as 

diferenças são muitas torna-se mais complicado lidar com isso”(…) “não podíamos ser 



  Dinâmicas Educativas para a Promoção da Interculturalidade com Crianças e Jovens num 
Projecto Local 

 

187 
 

todos iguais porque cada um tem a sua cultura, por isso não é mau” (…) “penso que 

não é mau ser diferente porque não escolhemos onde nascemos mas depois as 

diferenças podem levar a que haja preconceito” (…) “devemos ser unidos e respeitar os 

outros, mesmo que sejamos diferentes”.      

 Relacionado com a terceira questão colocada ao grupo, designadamente, “Em 

que factores se basearam para fazer as vossas escolhas?”, houve argumentos de 

“pensamos na família mais parecida com a nossa, aquele tipo habitual” (…) “no tipo 

de família que mais gostamos e tem mais a ver connosco” (…) “nas famílias que 

parecem estar bem de dinheiro, assim podem-nos ajudar” (…) “naquelas que são mais 

calmas e menos gente em casa”.       

 Posto isso foram questionados se, “Nas vossas escolhas foram preconceituosos? 

Em que sentido?” a maioria ficou calada e retraída, contudo, uma pessoa assume que 

“Sim, acabamos por ser preconceituosos, porque por exemplo no nosso grupo não 

queríamos viver com a família de ciganos”, alguns de seguida acrescentam “eu acho 

que não é ser-se preconceituoso porque havia várias escolhas e nós escolhemos a que 

mais gostamos” (…) “pois, nós escolhemos a que preferíamos porque todos temos 

preferências mas não quer dizer que se seja preconceituoso, penso eu “há famílias que 

não gostava de partilhar a casa” (…) “sim, no fundo acabamos porque não queríamos 

partilhar a casa com algumas famílias que não gostamos tanto, como a senhora que 

tem o marido na prisão, ou os romenos e indianos” (…) “também acho que fomos 

preconceituosos de alguma forma”.        

 É neste momento que surge a questão primordial “O que para vocês é o 

preconceito?”, alguns referem que “ não sei bem se é assim, mas acho que é quando 

criticamos os outros, por exemplo não querer viver com os ciganos porque não tem 

muita higiene ou vivem muitos sem condições em casa” (…) “é quando não gostamos e 

falamos mal disso” (…) “é falar mal sobre alguém ou várias pessoas”.  

 Perante estas respostas, ainda se interpelou sobre “O preconceito está 

relacionado apenas e exclusivamente com a conotação negativa das coisas?”, a maioria 

afirmou que “sim”, mencionando, “sim quando criticamos com maldade, ou fazemos 

coisas que prejudiquem alguém”, “quando não gostamos”.    

 No final terminamos com a questão “Porque é que as pessoas são 

preconceituosas?”, apontam que, “porque há pessoas diferentes, uns de uma cor outros 

de outras e as pessoas pensam que isso é logo mal” (…) “porque não querem conhecer 

outras culturas” (…) “porque as pessoas não querem misturas com as pessoas 
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diferentes, e não aceitam bem isso” e “as pessoas criticam pessoas sem muitas vezes as 

conhecerem”.          

 Após esta partilha de opiniões e discussão entre a turma, procedeu-se ao 

esclarecimento de algumas questões primordiais que suscitam algumas dúvidas e 

controvérsias no caso do que é o preconceito bem como o que é ser efectivamente 

preconceituoso bem como as causas maiorais que levam a que este surja ainda com 

muita afluência.         

 Ainda nesta lógica houve o exemplificar de situações que revelam a presença do 

preconceito, e as consequências que isto pode trazer para as pessoas que sofrem deste 

julgamento.           

 Mais ainda, desmistificou-se a questão de, estes alunos não considerarem que 

são ou nunca foram preconceituosos, no sentido que, a maioria das pessoas já teve 

alguma atitude que de forma consciente ou inconsciente manifestasse a presença do 

preconceito.          

 Isto é, perguntou-se no final a mesma questão que lhes foi colocada logo ao 

início da dinâmica, “Se se achavam preconceituosos”, e para grande surpresa de todos, 

admitiram que sim, que já foram e que iam reflectir melhor sobre isso.   

 Entendemos que há diferença em termos de posições na turma em relação a este 

tema abordado, ou seja, verifica-se que alguns pensam mais naquilo que expõe e tentam 

aprofundar o seu conhecimento e, outros que não são tao conscienciosos e utilizam 

argumentos pouco reflectidos, percebe-se que todos têm uma pequena noção do que é 

ser preconceituoso para com outros grupos sociais, não manifestam é a mesma 

facilidade em explicar o conceito de preconceito.     

 Quando terminada a escolha com quem os alunos gostariam mais de partilhar a 

casa, compreendemos que a maioria já tem juízos pré-concebidos em relação à etnia 

cigana, e a outras culturas manifestas na lista de possibilidades, mas, sobretudo no que 

diz respeito às famílias que assumem que tem estabilidade financeira e que se assemelha 

à família típica tradicional (pai, mãe e filhos).      

 Para além disso, verifica-se que a maioria não aprecia famílias muito extensas, 

que tenham vários elementos a partilhar a mesma casa, e famílias que não sejam 

garantia de estabilidade financeira.        

 Em tom conclusivo, esta actividade foi enriquecedora para os alunos, na medida 

em que, potenciou a coesão do grupo, a discussão e partilha de informação, 

proporcionou aprofundar e estabelecer conhecimento sobre este tema e adquirir noções 
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fundamentais neste domínio, conhecer situações reais e actuais que haja manifestação 

de preconceito, e acima de tudo, poder autoconhecer-se e reflectir sobre as suas atitudes 

para com os outros.  
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Análise da Dinâmica Caso de Nacionalidade-Vítima de Discriminação- 6ºANO 

Esta actividade contempla o projecto de Educação Intercultural-Eu e a Diferença 

e surge com o objectivo de se reflectir sobre as questões do nacionalismo, mas 

sobretudo, comportamentos discriminatórios que se manifesta em relação a pessoas de 

nacionalidade diferente da nossa, abordando assim, o conceito da xenofobia, da 

diferença e exclusão social. 

Neste pressuposto, espera-se que se possa salientar as causas e consequências 

destas atitudes, promovendo a empatia e sentimento de solidariedade perante situações 

de imigrantes ou refugiados. 

 Esta actividade tal como no Grupo de Jovens foi iniciada com a leitura de um 

caso criado por mim, contudo, manifestou-se perante os sujeitos que se tratava de um 

caso verídico, de forma a reflectirmos na situação apresentada em grupo, discutindo 

opiniões que se assemelhem divergentes. 

O caso considerado trata uma situação de uma jovem de 12 anos, filha de pais de 

origem angolana, que se encontram a viver em Portugal, mais concretamente em 

Lisboa, há 13 anos na casa dos avós maternos da menina, no entanto, por motivos 

profissionais do pai foram sujeitos a ir viver para outra cidade, o que implicou a que a 

mesma tivesse que mudar de escola. Esta consequência fez com que a menina tivesse de 

reunir alguns documentos previstos para realizar a sua matrícula na nova escola, porém, 

no dia que decidi ir à escola regular a sua situação vê a mesma complicada, na medida 

em que, verifica não ter os documentos todos pela razão que os pais não estão 

legalmente em Portugal. O facto de ter ido sozinha à escola, uma vez que, os pais se 

encontravam a trabalhar, acabou por ter de regressar a casa. Nesta ida para casa, decide 

apanhar o autocarro, e quando se encontra na paragem do mesmo, acaba por sofrer uma 

situação de discriminação por umas raparigas que também se encontravam no mesmo 

local. 

Posteriormente à leitura do caso de discriminação, propusemos em que se 

discutisse esta situação, uma vez que, ainda se tratam de ocorrências regulares que 

somos confrontados no dia e a dia e na sociedade em que vivemos. 

Esta reflexão pretende particularmente dar resposta ao nosso objectivo, mas 

sobretudo proporcionar ao grupo um crescimento formativo e pessoal, tendo em conta 

as problemáticas emergentes que abordamos. 

Não obstante, o contexto em que estas actividades foram desenvolvidas e o 

contexto escolar identificado, é alvo de casos desta dimensão, que sustenta questões, no 
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que concerne, à discriminação, xenofobia, exclusão social que os seus alunos, algumas 

vezes são submetidos, revelando-se pertinente esta abordagem bem como a sua 

consequente discussão. 

Depois de apresentada a situação foi proposta à turma a discussão desta situação 

com base no que já foi dito e reflectido nas sessões anteriores mas sobretudo, com vista 

a aprofundarmos o nosso conhecimento, evitando e sabendo reagir em situações deste 

carácter. 

Tendo em conta que a mesma se encontra distribuída em 3 grupos, com um 

nome próprio, os “Alinhavos”, “Aventureiros” e os “Amigos Unidos”, resolveu-se com 

o intuito de não se atolar as opiniões uns dos outros, e se manifestar as mesmas de 

forma organizada, pedir aos que quisessem comentar que levantassem a mão sempre 

que possível. 

Para tal, colocamos como primeira questão à turma se, “Pensam que toda esta 

situação teria acontecido se Ariana fosse filha de pais portugueses? O comportamento 

de Patrícia foi correcto?”, foi perceptível a opinião geral, coincidente com a que o 

Grupo de Jovens manifestou, “claro que se a Ariana fosse portuguesa, não lhe teria 

acontecido aquilo” (…) “pois ela não lhe fez mal nenhum e ela começou a gozar 

porque ela é de cor negra” (…) “a Patrícia teve aquele comportamento porque é parva, 

não tem qualquer respeito pelas pessoas de cor diferente” (…) “Ela não respeitou a 

Ariana devia ser responsabilizada por aquele acto” (…) “Se a Ariana fosse “branca” 

elas não lhe tinham feito aquilo” (…) “Notou-se bem que elas são falsas e que só 

criticam quem podem” (…) “elas foram mesmo mal-educadas e muito más com a 

Arina” (…) “Mal trataram-na só porque ela era de cor, enfim”. 

Posto isto, foi imposta a questão “O que podemos considerar que aconteceu a 

Ariana, foi vítima de discriminação?”, todos revelam a sua opinião como afirmativa 

“Sim”, acrescentam ainda, “ela foi vítima de discriminação, porque a Patrícia insultou-

a em frente àquelas pessoas todas, e não a deixou entrar” (…) “Pois, ela foi 

discriminada pelas outras raparigas, que a agrediram verbalmente” (…).Para que se 

pudesse esclarecer e compreender a noção que a turma tinha desta problemática, 

procedeu-se à pergunta “O que para vocês é ser discriminado?”, uns responderam, “ser 

discriminado é ser posto de parte” (…) “é não se respeitar os direitos dos outros nem 

deixar que possam fazer o mesmo que nós” (…) “é tipo por alcunhas a alguém, os 

gordos, os pretos e não querer conviver-se com eles” (…) “é andar a mal tratar as 

pessoas que não são como nós” (…) “é rirmo-nos do que os outros fazem de mal, e 
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criticar com maldade” (…) “é não valorizar os outros” (…) “é quando as pessoas são 

diferenciadas por alguém”. 

Como resposta à questão “Quais são as razões mais comuns pelas quais as 

pessoas são discriminadas?” e “Pela sua idade, cor da pele, pela roupa que usam, 

estatuto social, aparência, ou religião?”, tendem a responder “pela cor da pele sem 

dúvida” (…) “é quase sempre pela cor, porque é logo o que salta à vista, se bem que a 

roupa também ajuda um bocado” (…) “eu penso que se é mais vezes discriminado 

porque se pertence a outra religião, por exemplo, as mulheres que andam todas 

tapadas por causa da religião” (…) “eu acho que é pelo aspecto físico, se a pessoa é 

feia e gorda é mais facilmente discriminada pelos colegas da escola” (…) “quando se 

passa na rua comenta-se o que as pessoas vestem logo eu acho que se discrimina mais 

o que cada um veste” (…) “eu acho que as pessoas negras são as mais discriminadas”. 

De seguida, interpela-se a turma, “Porque se discrimina os que são diferentes?, 

poucos põe a mão no ar para dar resposta, ainda assim são mencionados alguns 

comentários “porque não gostamos deles” (…) “porque não é fácil convivermos com 

pessoas que não gostam das mesmas coisas que nós” (…) “não sei bem, mas acho que é 

porque como não nos identificamos com eles” (…) “para se sentirem melhores e 

superiores” (…) “para se armarem aos outros”. 

Quando questionados sobre, “Onde é que se aprende estes comportamentos?”, 

alguns acham que é “na rua, porque as pessoas quando estão umas com as outras 

criticam mais” (…) “uns com os outros, porque se um discrimina por exemplo aqui na 

escola outros vão atrás só porque os outros fizeram” (…) “pode também haver pais que 

já façam isso e os filhos acabam também por fazer” (…) “pois, podem ouvir os pais ou 

os amigos fazer criticas e depois acham o mesmo”. 

A última questão de análise da tarefa, foi “Em que medida é importante 

combater a discriminação?”, os jovens enumeram alguns pontos importantes, 

nomeadamente, “se acabarmos com a discriminação, somos todos mais amigos e 

unidos” (…) “porque na escola e na rua lidamos com pessoas de todos os tipos era bom 

que não andássemos sempre a criticar os que são diferentes de nós” (…) “porque todos 

têm os mesmos direitos e a discriminação faz com que as pessoas sofram e se sintam 

mal” (…) “porque devemos respeitar mais ou outros”. 

  

Com a realização da dinâmica, conseguimos identificar as imagens que os 

jovens revelam no que concerne às questões de discriminação, a maioria considera que 
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são actos de violação dos direitos humanos, que o discriminar é uma acção que implica 

o prejudicar ou humilhar alguém. 

Assim sendo, verifica-se que a turma percebe o acto de discriminar, contudo não 

detêm uma opinião linear de onde surgem esses comportamentos. 

Para além disso, a turma manifestou maioritariamente interesse em querer 

discutir a situação, aprofundar os seus conhecimentos e reflectir na ambição de se 

querer reduzir o acto discriminatório ou pelo menos minimizar os seus danos nas 

pessoas que deles sofrem. 

Não obstante, a participação e envolvimento dos alunos foi geral, houve respeito 

por parte dos colegas e das técnicas na discussão da actividade, e ressaltou o entusiasmo 

e “revolta” por situações deste âmbito.  

Por fim, concluímos que com a execução da actividade estes sujeitos, puderam 

alargar o seu processo de ensino-aprendizagem, adquirindo com a mesma novos 

conhecimentos ou incrementar o que já revelavam, discutir e explorar situações 

presentes no nosso dia-a-dia e na nossa sociedade, que necessitam que os possamos 

encarar de forma diferente com uma preocupação maior, desenvolver um ambiente no 

grupo de partilha de opiniões, de troca de impressões, e não menos importante de auto-

conhecimento em relação a si próprios. 
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Análise da dinâmica “Etnocentrismo e desinteresse por outras culturas-Carta 

Imaginária”- 6ºANO 

A actividade integra de igual modo o Projecto Educação Intercultura- Eu e a 

Diferença, e ambiciona continuar a trabalhar a questão do desinteresse por outras 

culturas diferentes da nossa, nomeadamente a abordagem que temos com os nossos 

imigrantes, a forma como os recebemos e os acolhemos no nosso país.  

Para tal, é inerente incentivar os participantes a reflectir sobre as possibilidades 

de relacionamento entre pessoas de culturas e origens diversificadas, na medida em que, 

só evoluímos enquanto sociedade e, seres iminentemente sociais que somos, através da 

interacção e integração no nosso meio de pessoas culturalmente diferentes de nós, 

aumentando o nosso conhecimento e estreitando as relações pessoais. 

Assim sendo, a actividade consistiu em primeira instância na leitura de um 

excerto da situação do António, um homem refugiado que se encontra no nosso país, 

chegou há dois meses e receia com o que poderá encontrar aqui e acima de tudo com a 

forma que vai ser tratado. 

Neste sentido, pretende-se que a turma se ponha no papel deste homem, ou seja, 

imaginando o que se sente, os receios e ambições que deverá ter, e posto isto, pede-se 

que preencham uma estrutura de uma carta imaginária, reconhecendo que são alguém 

imigrado de outro país que se encontra de momento em Portugal a residir, explicando os 

seus sentimentos e reacções relativamente ao nosso país e às pessoas com que se tem 

deparado/confrontado, manifestando, assim, a sua opinião crítica. 

Os olhares incertos e a incerteza, manifestaram-se na postura dos alunos que 

pareciam não perceber bem o que era pretendido. 

No entanto, pareciam motivados em realizar algo novo e numa perspectiva que 

nunca tinham vislumbrado, exprimirem e revelarem sentimentos e pensamentos como 

se fossem outra pessoa mas afirmando coisas em relação a nós mesmos, ou seja, há a 

descentração do nosso “eu” e mais ainda a incorporação de outro, e esse outro tem de 

ser crítico a nós mesmos, apresentando a sua opinião sobre nós.   

 A tarefa do preenchimento da carta imaginária, pretende que após terem 

visualizado a carta que se apresenta da seguinte forma, no primeiro parágrafo, 

“Habitualmente quando nos cruzamos na rua, sinto que me olhas e pensas que sou 

alguém________________________________________________________________

____________________________ e para além disso, parece que em relação aos meus 

problemas, às minhas necessidades e aos meus interesses que tu 
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______________________________________________________________________

____.”, ou seja, é necessário que os elementos de cada grupo completem os espaços 

vazios, com a opinião geral do grupo, e considerar sempre como se fossem a pessoa que 

está a redigir a carta, o Sr.(o) Imigrante.      

 A tarefa foi demorada e manifestou algumas dificuldades por parte dos grupos 

que foram colmatadas no imediato com a ajuda das técnicas presentes. 

 Quando terminada a tarefa, solicitou-se que o porta-voz de cada grupo, neste 

caso dos Aventureiros, Alinhavos e Amigos Unidos, lê-se em voz alta a carta que 

preencheram, a fim de conseguirmos percepcionar as respostas coincidentes e 

conjuntamente realizarmos uma carta final.      

 Ao longo da apresentação das respostas, verificámos aquelas que mais se 

adequavam e melhor correspondiam ao texto pré-estabelecido, concluindo que a mesma, 

deveria ficar da seguinte forma:  

“Carta Imaginária 

Caro Branco/Europeu 

Habitualmente quando nos cruzamos na rua, sinto que me olhas e pensas que sou 

alguém diferente de ti, e para além disso, parece que em relação aos meus problemas, 

às minhas necessidades e aos meus interesses que tu, não te importas, te são 

indiferentes. 

De mim, os meus sentimentos e forma de pensar, sabes que sinto-me perdido, 

no meio de um país novo, onde não conheço ninguém e estou sozinho. 

Talvez nunca pensaste, que poderias estar numa situação como a minha, ser um 

estrangeiro num lugar onde os outros são de outra cor que eu, falam outra língua, 

gostam de outra comida, têm outros hábitos e formas de vestir diferentes dos meus. Se 

tu te encontrasses nesta situação, o que desejarias, tal como eu, seria que toda a gente 

te aceitasse, compreendesse e respeitasse, ter os mesmos direitos e ser considerado 

como vocês, e acima de tudo que, os teus valores, capacidades, conhecimentos e 

atitudes fossem respeitados, e pensarias certamente como eu, que todos temos o direito 

de, ser livres, respeitados, tratados de forma igual e sermos felizes.  

Aquilo que desejas para ti é o que espero de ti neste momento, ou seja, que 

possamos ter os mesmos direitos. Não ficarias surpreendido se eu não fosse forte, não 

tivesse amigos e não fosse como tu. 

Alguém diferente.” 
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Esta carta teve em conta todas as respostas e foi escrita não no sentido de ficar 

“perfeita” mas ao invés disso de se retractar no que o grupo pensa e acha que se adequa 

na mesma, ou seja, foi resultado de uma consideração entre as técnicas e os grupos da 

turma. 

No que destaca as que os grupos propuseram podemos salientar as respostas do 

primeiro parágrafo, como, “diferente das outras pessoas (…) não te importas, não te 

interessas e não sabes como os imigrantes vivem ou estão no teu país”; “diferente (…) 

ignoras-me e não te interessas nada como eu me posso sentir”; “diferente (…) me olhas 

de lado como se fosse uma ameaça”. 

Quanto ao segundo parágrafo preencheram da seguinte forma; “os meus hábitos 

são diferentes dos teus e não pensas da mesma forma que eu porque sou de outro país”; 

“podes contar comigo, são sinceros e honestos”; “não estou bem, sinto-me abandonado 

e tu não me ajudas”. 

Respeitante ao terceiro parágrafo, manifestaram, “toda a gente te aceitasse bem 

tal como à tua cultura, hábitos e maneira de ser (…) iguais às dos outros e valorizadas 

(…) ser livres e não ser constantemente criticado e mal tratado”; “te respeitassem, ter 

os mesmos direitos, contar com alguém e que me olhassem como vocês (…) iguais e 

respeitadas (…) liberdade e respeito, ser feliz”; “não fosses olhado de lado e mal visto 

pela sociedade (…) boas e respeitadas pelas outras pessoas (…) viver bem e sermos 

todos iguais”. 

O quarto parágrafo, evidenciou as seguintes respostas, “que sejamos amigos, e 

possamos ser tratados de igual forma” (…) “termos todos os mesmos direitos” (…) 

“que sejas forte nesta situação e que consigas integrar-te”. 

A última frase que corresponde ao também último parágrafo, é preenchida no 

sentido “não tivesse amigos, estivesse sozinho no país” (…) “não fosse forte” (…) 

“fosse como tu”. 

O preenchimento da carta foi feito em grupo, ou seja, foi preenchida uma carta 

por grupo, constituindo três no total, na medida em que, o facto de ser uma turma com 

22 alunos, impossibilitava a discussão e reflexão da dinâmica no sentido de não haver 

tempo disponível para a intervenção de todos. 

Após esta tarefa passou-se para o momento dedicado à avaliação da dinâmica, 

discutindo algumas questões impostas à turma, com o propósito de compreender o 

impacto que esta teve na mesma. 
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Em primeira análise, surgiu a questão, “Se estivéssemos na situação do António 

de que modo, gostaríamos de ser recebidos/tratados?”, os três grupos revelam respostas 

semelhantes, uma vez que, todos manifestam, “bem, óbvio” (…) “já não basta irmos 

viver sozinhos para um país que não conhecemos ninguém e depois ainda somos mal 

tratados é muito mau” (…) “queremos ser bem recebidos e acolhidos, que nos ajudam e 

compreendam as nossas dificuldades” (…) “nos respeitem e compreendam”. 

De seguida questionamo-los sobre “Quais as principais dificuldades que deverá 

sentir? Consideram que tem o apoio necessário?”, grande parte assume de imediato que 

“não”, “ele está cá sozinho e sente-se perdido” (…) “ele devia ter apoio de alguém que 

estivesse cá a morar” (…) “ele não tem apoio de ninguém, porque não se importam 

com ele” (…) “deve sentir-se frustrado, sozinho” (…) “deve achar que não o 

compreendem” (…) “deve-lhe custar a comida e os hábitos de cá serem diferentes dos 

seus” (…) “ambientar-se e integrar-se porque não conhece ninguém”. 

Concernente ao que reconhecem na questão, “O que acham que pensa de nós?”, 

os grupos, evidenciam que, “que não o compreendemos” (…) “e, não respeitamos” (…) 

“que nos não gostamos dele nem nos interessa se ele está bem” (…) “que ele é um 

estranho para nós e não merece ter os mesmos direitos”. 

Numa perspectiva que aborda “Quais as principais diferenças que encontramos 

em pessoas que não pertencem à nossa cultura?”, a maioria enuncia, “a cor da pele” 

(…) “sim a cor da pele é logo a primeira diferença” (…) “também podem ser os olhos, 

se é chinês por exemplo, acho que as principais diferenças são físicas” (…) “a língua 

também é uma diferença”. 

Respeitante à pergunta “As concepções que temos dos valores, costumes, 

religiões de pessoas de outras culturas é através dos meios de comunicação, da escola, 

amigos?”, uns ponderam que é através “dos amigos”, outros que, “eu acho que é na 

escola que se fala mais disso” (…) “sim na escola falamos de outros países e de como 

vivem as pessoas lá” (…) “em programas de televisão também vemos muito isso”. 

A última questão colocada ao grupo para ser reflectida consistiu em, “O 

relacionamento com pessoas consideradas diferentes é positivo? Em que sentido? 

Como pode acrescentar algo à nossa vida?”, “oh é bom porque conhecemos melhor as 

outras culturas” (…) “porque ficamos a conhecê-las melhor e a compreender os gostos 

que têm” (…) “é positivo porque aprendemos coisas novas do que estamos habituados” 

(…) “por exemplo com a Letícia e a Yolanda (nomes fictícios) ficamos a conhecer o 
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país delas, a Angola e a China, percebemos o que gostam de comer, vemos fotos da 

casa delas lá, o que gostam”. 

Terminada a discussão, conseguimos identificar características interessantes 

nestes grupos que manifestam em relação à temática abordada, ou seja, compreende-se a 

grande dificuldade de se colocarem na posição do “outro”, de reflectir sobre isso, no 

entanto é geral a ideia que eles detêm em relação a nós e à nossa forma de estar para 

com os imigrantes, ou seja, que não somos hospitaleiros, não recebemos bem aqueles 

que escolhem o nosso país para viver, consideram usando o “eu” do imigrante que nós 

não nos importamos com os interesses e nem tão pouco com as necessidades que o 

mesmo manifesta. 

Nesta análise ainda se verifica a forma “imatura” como encaram estas situações, 

resultado da idade que contêm, porém, conseguem preencher devidamente a carta com 

um discurso minimamente coerente e lógico.  

Naturalmente, que a turma assume posições diferenciadas, tendo em conta, a 

diversidade cultural que nela está patente e a o número alargados dos envolvidos, ainda 

assim, os argumentos que apresentam relacionam-se eficazmente o que acaba por 

resultar numa aprendizagem integral e comum. 

Salienta-se ainda, o facto de ser uma turma bastante participativa, curiosa, 

disposta a trabalhar e a aprender coisas novas, que os façam “crescer”, destacando-se 

evidentemente alguns que requerem uma atenção diferenciada. 

Em tom de conclusão a tarefa desta actividade tal como a discussão efectivada, 

propiciaram um momento de crescente sabedoria para os elementos da turma e como 

acontece sempre para as técnicas, um momento de coesão grupal, um momento de 

interacção, e um momento de exposição sobre as questões do nacionalismo, da 

imigração, da diversidade cultural, da mestiçagem e ainda de conhecerem noções novas 

como o processo de aculturação e etnocentrismo. 
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Análise Interpretativa dos Dados Quantitativos 

Análise Comparativa dos Resultados do Questionário- 6º ano e do Grupo de 

Jovens 

A análise dos resultados espelha o impacto que o projecto teve nos envolvidos, 

bem como as aprendizagens e mudanças sentidas pelos mesmos aquando da realização 

das actividades previstas. 

Respeitante às actividades, estas, foi quatro, sendo cada uma delas com um tema 

distinto, embora subjacentes ao tema da Educação Intercultural. A primeira intitula-se 

de “Representações Parentais” e, pretende compreender as percepções que os 

indivíduos têm da família tal como da influência que esta tem no processo de decisão, 

reconhecendo as imagens e valores culturais que resulta da mesma, tendo como 

metodologia, a realização de uma dramatização que patenteia uma discussão familiar. 

 A segunda dinâmica cujo nome é, “Preconceito e limite da tolerância - Com 

quem é preferível partilhar a casa?”, pretende identificar e relacionar os estereótipos e 

preconceitos dos sujeitos em relação às minorias, e, assume-se em duas tarefas, a 

primeira consiste na visualização de um vídeo que introduza o tema em questão e a 

segunda solícita aos elementos do grupo que enumerem através do grau de preferência 

de 1 a 10 as possibilidades apresentadas em resposta a, “Com quem gostarias de 

partilhar a casa?”. 

 Já a terceira dinâmica, denomina-se, “Caso de nacionalidade- vítima de 

discriminação”, que proporciona aos envolvidos uma reflexão sobre questões pouco 

abordadas em contextos agrupados, as consequências do nacionalismo, tratando um 

caso real que relata uma situação de discriminação. 

No que respeita à quarta dinâmica, com o título “Etnocentrismo e desinteresse 

por outras culturas- Carta imaginária”, esta, questiona o desinteresse por outras 

culturas diferentes da nossa, nomeadamente a abordagem que temos com os nossos 

imigrantes, que se desenvolve numa tarefa que resulta de um excerto sobre um 

imigrante que se encontra de momento no nosso país, solicitando aos sujeitos que 

completem uma carta já iniciada como se fosse esse mesmo imigrante. 

 Concernente à quinta e última dinâmica, que se designa de “A união faz a 

força”, esta, perpetua o tema inerente a este projecto bem como as noções que lhe estão 

agregadas, fazendo um balanço geral do que foi abordado, mais ainda, será visto um 

vídeo que representa a força da atitude e motivação, pedindo ao(s) grupo(s) que 
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atribuam um título ao mesmo, e por fim espera-se que se debata as condicionantes da 

atitude. 

Esta última actividade, embora integrada devidamente no projecto não foi 

realizada pelos grupos escolhidos, pela falta de tempo, contudo para eventuais 

realizações destas dinâmicas a actividade poderá e deverá ser realizada neste contínuo 

processo. 

Assim sendo, esta presente análise compara os resultados adquiridos através do 

questionário realizado ao Grupo de Jovens e turma do 6ºano, com vista a detectar as 

diferenças registadas nos distintos grupos e compreender a importância que o projecto 

evidenciou em cada um deles. 

Não podemos menosprezar que no Grupo de Jovens, estas actividades foram 

realizadas individualmente, porém, na turma do 6ºano, são realizadas em grupos, pela 

razão de serem muitos alunos e ser a metodologia utilizada na realização das outras 

actividades. 

Assim sendo, no que respeita o grau de dificuldade na execução das actividades, 

referente à primeira dinâmica, o 6º ano assume em primeira instância que foi “razoável” 

com 48%, seguido de “fácil” com 24% e de “difícil” com 19%, ainda 9%, achou a tarefa 

“muito difícil”, comparativamente com o Grupo de Jovens, este, por sinal, tem uma 

posição contrária, considera em primeiro plano que a actividade foi “fácil” com 70%, 

seguida de “muito fácil”, “razoável” e “muito fácil” cada uma com 10%, ninguém deste 

grupo, achou a actividade “muito difícil”. 

Na segunda dinâmica, o 6ºano considera ter sido “fácil” a mesma apontando 

53%, segue-se com 34% “razoável”, já a escolha de “difícil” evidencia 13% e ninguém 

manifestou ter sido “muito fácil” e “muito difícil”, analogamente, o Grupo de Jovens, 

revela dados idênticos aos do outro grupo, achando a tarefa “fácil” com 40% e a mesma 

percentagem achou “razoável”, ainda 20% julgou a dinâmica “muito fácil”. 

Referente à terceira dinâmica, esta demonstrou escolhas similares nos dois 

grupos, em primeira escolha destacaram a tarefa “razoável”, um com 48 % (6ºano) e o 

outro 50% (Grupo de Jovens), seguidamente surge a escolha “fácil” para ambos, um 

com 29% (6ºano) e outro 30% (Grupo de Jovens), a seguir aparece, “muito fácil” 

resultado de 14% para o 6º ano e 20% para o Grupo de Jovens, neste último não houve 

quem manifestasse que a tarefa foi “difícil” ou “muito difícil”, porém no 6º ano aparece 

9% que afirmou ter sido “muito difícil”. 
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Na última dinâmica, os resultados também se assumem coincidentes, na medida 

em que, a primeira escolha do 6º ano é a tarefa ter sido “razoável” e “difícil” com a 

mesma percentagem de 37%, seguidamente, assumem que foi “fácil” 16% e a pequena 

percentagem de 5% pensa ter sido “muito difícil” e percentagem igual, “muito fácil”, já 

o Grupo de Jovens tem três posições com a mesma percentagem em opiniões diferentes, 

ou seja 30% acha ter sido “ razoável”, “difícil” e “fácil”, os restantes 10% acham que 

foi “muito difícil”. 

Passando para o grau de preferência especificamente relacionado com as 

actividades, os resultados são idênticos, seguindo praticamente a mesma ordem de 

escolha. 

Na primeira actividade, o 6ºano realça o facto de ter “gostado muito” de realizar 

a dinâmica em 55%, seguiu-se 32% que “gostou” e apenas 9% aponta que “gostou 

pouco” e 4% que foi “razoável”. Quanto ao Grupo de Jovens, não deixou margem para 

dúvidas, sendo que 50% “gostou muito” e outros 50% “gostou” de realizar a mesma 

actividade. 

O grau de preferência referente à segunda actividade, foi marcado pelo 6º ano 

por ter gostado com 55% e ter “gostado muito” com 23%, consideraram a tarefa 

“razoável” 14% e reduzidos 4% “não gostou” e “gostou pouco”, para o Grupo de 

Jovens, a tarefa foi bastante apreciada com 70% de “gostei”, 20% de “gostei muito” e 

10% que foi “razoável”. 

A terceira actividade segue a mesma ordem que as anteriores, o 6ºano com 43% 

revela que “gostou”, 29% que, “gostou muito” e 14% que foi “razoável”, ainda 9% 

“gostou pouco” e 5% “não gostou”, equiparando com o Grupo de Jovens, 60% 

“gostou”, 30% “gostou muito” e 10% achou “razoável”. 

Alusivo à quarta actividade, a primeira escolha foi “gostei” com 31% para o 

6ºano e 50% para o Grupo de Jovens, seguido de “razoável” com 31% para o primeiro 

grupo e 20% para o segundo, 16% de ambos os grupos consideraram, que gostaram 

pouco de fazer a actividade, 10% é como anteriormente para os dois grupos, a 

percentagem de “gostei muito”, embora no 6º ano ainda haja 5% que não tenha gostado. 

Quando questionados se aprenderam algo de novo, os dois grupos manifestaram 

notavelmente que “sim”, perfazendo 90% de respostas no 6ºano e 91% no Grupo de 

Jovens, somente 10% e 9% disseram que “não”, sendo uma pessoa das dez do Grupo de 

Jovens e duas das vinte e duas do 6º ano. 
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Como justificação à questão anterior, ambos os grupos, identificam 

aprendizagens novas, algumas delas semelhantes nos dois grupos. 

O Grupo de Jovens considera que aprendeu a saber “lidar com situações de 

racismo e preconceito” com a percentagem de 20%, justificando que ficaram com uma 

ideia mais explicita de como ocorrem esses procedimentos, compreendendo de que 

forma podem intervir/ evitar ou ajudar nessas situações, outros referem que aprenderam 

que se deve “respeitar mais os outros e a diferença” manifesto em 30%, contrapondo 

que, o facto de haver muitas situações de discriminação, implica que não se respeite as 

diferenças e os outros e para os elementos deste grupo, o que deve ser feito em primeiro 

ponto, é começar por se saber respeitar os outros, para que se possam evitar esse tipo de 

situações, a maior percentagem incidiu no facto de julgarem que a “educação 

intercultural é justa e eficaz”, ou seja, que o contexto escolar e social deveria 

consciencializar as pessoas para este modo de educação, com vista a que, as 

oportunidades sejam equiparadas para todos, com bases de justiça e igualdade, ainda 

10% refere que aprendeu “conceitos novos que nunca tinha abordado ou ouvido falar”, 

nomeadamente, “aculturação, etnocentrismo, a diferença entre racismo e preconceito, o 

relativismo cultural, estereótipo, educação intercultural”. 

 Na perspectiva do 6º ano, a maioria salienta que o que aprendeu é que se deve 

“ajudar os outros e ter respeito pela diferença” visível em 33%, curiosamente 25% 

menciona que “todos de alguma forma já fomos ou somos preconceituosos”, ou seja, 

que já houve situações que consciente ou inconscientemente tivemos atitudes 

preconceituosas para com ou em relação a alguém, maioritariamente atenta que “há 

preconceito e racismo por causa da cor e da nacionalidade”, reflectido em 13%, isto é, 

tendencialmente parece-lhes que as pessoas afirmam manifestações de racismo ou 

preconceito pela diferença de cor e nacionalidade dos outros, a mesma percentagem de 

13% ressalta a questão de “ajudar/dar oportunidades a pessoas diferentes” de nós, 

justificando que, “muitas vezes apontamos logo o dedo pela negatividade a pessoas de 

outras etnias ou nacionalidades e nem sequer lhe damos oportunidade de revelar os seus 

valores e as capacidades”, além disso, 8% acrescenta ainda, a expressão de “conviver 

com os outros enriquece-nos” de alguma forma, fundamentando que quando se convive 

com pessoas ditas diferentes de nós, podemos aprender coisas simultaneamente novas, 

que sejam referentes às tradições das suas culturas, ou seja, podemos perceber melhor 

como funciona o “mundo” à nossa volta, salientam nesta justificação a educação 

intercultural como forma de igualdade de oportunidades e de importância com a relação 
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cultural das pessoas, a última percentagem também ela de 8% está associada à 

aprendizagem de “conceitos e expressões que nunca tinham ouvido ou falado”, 

designadamente apontam “grupo étnico, etnocentrismo, minorias étnicas, aculturação, 

estereótipos, educação intercultural”. 

No que submete para o trabalho realizado pela(s) técnica(s), há um ênfase 

notável na escolha de “muito bom” em ambos os grupos, no 6º ano com 64% e no 

Grupo de Jovens com 50%, já o primeiro grupo ainda considera 27% que foi “bom” e 

9% “razoável”, o segundo grupo tem a restante percentagem na escolha de “bom” com 

50%. 

Relativo ao que poderia ser melhorado na realização das actividades, os dois 

grupos referem na maioria que “não há nada a alterar”, com a mesma percentagem cada 

um deles de 50%, em seguida surge a escolha da “gestão do tempo” para ambos, o 

primeiro com 35% e o segundo grupo de 45%, são apontadas ainda, pelo 6ºano a 

“execução das dinâmicas” com 10% e o “tema” por 5% em ambos. 

 Em suma, tendo em conta estes resultados, constatamos que não existe muita 

disparidade entre os grupos, mesmo verificando-se as diferenças de idades, isto é, no 6º 

ano são compreendias entre os 11 e os 13 e no Grupo de Jovens, entre os 15 e os 21. 

Outras diferenças dos grupos é o número de elementos de cada, no 6ºano, o facto de ser 

uma turma implica um número maior de envolvidos neste caso de 22 e no Grupo de 

Jovens, a possibilidade de se ir voluntariamente, origina a que o grupo seja variável de 

sessão para sessão, contudo na maioria das vezes é constituído por cerca de 10 

elementos. Mais ainda, há as diferenças do contexto, no Grupo de Jovens, pertencem 

todos ao mesmo contexto, designadamente, o Bairro de Povos, embora no 6ºano os 

contextos variem, logo as situações económicas e culturais também se apresentam 

desiguais.  

Evidencia-se que o Grupo de Jovens, manifestou valores ligeiramente superiores 

na apreciação feita às actividades e inferiores nas dificuldades em relação às mesmas 

comparativamente com o 6º ano. 

 Contudo, o 6º ano revelou maior reflexão, consequência da execução das 

mesmas, uma vez que, apresentou nitidamente maior variedade e número de 

aprendizagens, considerando-se desta forma, que parece ter sido mais “rentável” este 

projecto para o 6ºano, não menosprezando, a questão das actividades no 6ºano serem 

realizadas em grupo, o que implica que de alguma forma uns possam puxar pelos 
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outros, pela razão que trabalham com um objectivo comum e mais ainda, pela 

competição que surge entre os 3 grupos na turma. 

No que respeita à dificuldade na realização das actividades podemos 

compreender que a última actividade foi a que maior dificuldade, revelaram os dois 

grupos, manifestando algumas complexidades em completar a carta imaginária, ou seja, 

porem-se no papel do imigrante e manifestarem o que pensa em relação a nós próprios. 

Quanto à que menos dificuldades tiveram em realizar foi para o 6º ano a segunda 

dinâmica e para o Grupo de Jovens a primeira.  

A preferência que impuseram com a realização das dinâmicas, sobressaiu por 

ordem decrescente, ou seja, a que mais gostaram de desenvolver foi a primeira, seguida 

da segunda, terceira e quarta, a primeira foi considerada na maioria que “gostaram 

muito” de a realizar e as seguintes que, “gostaram”. 

Os dois grupos consideraram que a prestação da(s) técnica(s) foi positiva, 

caracterizando-a de “muito boa” para a maioria. 

Respeitante ao que deveria ser alterado nas dinâmicas, ambos os grupos 

evidenciam na maioria que não há “nada a alterar”, referem apenas com percentagem a 

ter em conta, a “gestão do tempo”, com percentagens mínimas surge a “execução e 

desenvolvimento das dinâmicas”, e o “tema das mesmas”. 

O balanço geral não poderia deixar de ser benéfico, no sentido em que, tendo em 

conta as poucas actividades realizadas no âmbito do projecto houve aprendizagens 

efectivadas e conhecimento adquirido, no entanto de forma a compreender a autêntica 

evolução do mesmo e detectar se houve verdadeiramente mudança de certas atitudes 

menos favoráveis, seria necessário que o projecto tivesse uma dimensão maior, ou seja, 

mais continuidade, para se ir verificando o impacto nos comportamentos dos sujeitos. 
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Questões éticas  

Em toda e qualquer prática profissional nos deparamos com as questões étnicas, 

sendo imprescindível que haja, algumas regras comuns de conduta, ou seja, que existam 

princípios orientadores em que nos devemos reger, de forma a demarcar o nosso 

profissionalismo e valores morais perante a entidade empregadora e os indivíduos que 

estreitamos as nossas relações (formais ou informais).   

Assim sendo, e no que concerne ao meu estágio curricular, destaco a questão da 

confidencialidade e anonimato, uma vez que, são desenvolvidos acompanhamentos 

psicológicos e pedagógicos individualizados e em grupo (substituía esta parte por algo 

como “dinâmicas de grupo que potenciam a exposição dos indivíduos, de acordo com 

os timings e especificidades de cada indivíduo”), em que são abordados assuntos 

estritamente pessoais e confidenciais, mantendo neste sentido o sigilo profissional, 

direito e dever de qualquer ser humano. 

Para além destas questões, é de salientar o facto da cooperação e da colaboração, 

mais concretamente, o trabalho em equipa, na medida em que, trabalhamos com 

objectivos comuns e só neste sentido, serão alcançados com sucesso e eficácia.  

Não obstante, o facto de trabalharmos em equipa e num contexto tão 

diversificado multiculturalmente implica indubitavelmente a questão do respeito pelo 

outro e aceitação das diferenças culturais e étnicas.  

A questão da integridade, honestidade e imparcialidade nas decisões tomadas, 

enquanto estagiária do projecto em que estou inserida, e não menos considerável a 

questão da responsabilidade, uma vez que, são assumidos encargos, estipuladas datas de 

trabalho, que merecem a nossa preocupação e dedicação, tendo sido inicialmente 

assumido como tal. 
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Considerações Finais 

O presente relatório assume-se como o culminar de uma experiência 

grandiosamente enriquecedora, espelhando um percurso pautado de boas práticas, de 

aquisição de saber, de experienciar de emoções, de crescer, crescer enquanto 

profissional mas, sobretudo, enquanto ser humano. 

Abriu-se uma porta como motivo para fazer um estágio académico no Programa 

Escolhas, e com ele abriram-se possibilidades de desenvolver e incrementar 

competências, de conhecer na íntegra uma realidade profissional, de ter contacto com os 

seus envolvidos bem como a sua comunidade, e mais ainda, integrar a equipa de terreno 

do projecto local Poder (Es)Colher. 

Abracei desde logo esta oportunidade, uma vez que, tinha plena consciência que 

um trabalho neste campo só me poderia proporcionar uma bagagem de aprendizagens 

imprescindíveis a todos os níveis, e, valorizando o facto de se tratar de uma realidade 

que evidencia as vulnerabilidades que tanto aprecio explorar e conhecer. 

Julgo que uma aprendizagem deve ser feita no seu todo, com a combinação de 

requisitos fundamentais, isto é, para haver aprendizagem deve existir predisposição de 

aprender, contacto com o conhecimento e posteriormente surgir o impacto/resultado, 

que será a aprendizagem. Deve ser feita em todos os sentidos de forma a ser considerada 

integral,  

No entanto, considero que muito dificilmente algum relatório conseguirá 

transmitir fidedignamente a aprendizagem que realizei e o envolvimento tanto a nível 

pessoal como profissional que este estágio proporcionou. 

É desta ideologia, que surgiu a escolha do local para realizar esta experiência, 

pelas razões que pautam o contexto, pelas áreas de intervenção do projecto, pela 

diversidade de públicos-alvo, pela multiplicidade de actividades que coincidem com os 

meus interesses pessoais e se ajustam à minha formação académica. 

Naturalmente, que entrar por uma instituição a dentro sem saber muito bem o 

que fazer, o que se poderá encontrar e as pessoas com quem se irá trabalhar, cria 

dúvidas, incertezas e de modo geral insegurança, não sendo uma tarefa fácil.  

Contrariamente, antes de iniciar o estágio levava comigo uma multiplicidade de 

expectativas e desejos, com a intenção de retirar o máximo de experiências 

significativas e, por conseguinte alcançar inúmeras aprendizagens através de uma 

participação activa e preeminente. 
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Todavia, tive o privilégio, combinado com a dosagem perfeita de sorte de 

integrar uma equipa jovem, com espírito inovador, bastante coesa e, com objectivos 

claros e empreendedores. Ajustado a esta equipa encontraram-se as extremas 

necessidades de intervenção numa comunidade manifestamente vulnerável que se 

revelou o estímulo perfeito para o empenho e dedicação que depositei ao longo do 

estágio.          

 A integração na equipa de terreno foi muito bem-sucedida, na medida em que, a 

coordenadora do projecto me facilitou este processo, porque permitiu a minha presença 

na maioria das actividades, excepto no acompanhamento psicológico individualizado, 

colaborando com todos os envolvidos.      

 A minha presença no estágio foi patenteada de uma forma bastante delineada e 

contínua, na medida em que, se desenvolveu em fases progressivas. 

Inicialmente houve uma fase de adaptação/conhecimento, marcada pela 

observação, leitura e análise dos documentos referentes ao projecto, e colaboração nas 

actividades desenvolvidas no centro comunitário, espaço físico do projecto Poder 

(Es)Colher.     

Posteriormente, e já num período de integração, de modo a focalizar os meus 

interesses e ambições no estágio, foi decidido organizar e estruturar o horário com o 

plano das actividades a integrar. Estas incidiram nas minhas áreas e públicos de 

interesse a intervir, especificamente o DPSE de 1º ciclo, o Grupo de Jovens, o Programa 

de Promoção de Competências Pessoais e Sociais, a Formação Parental e o 

Acompanhamento Pedagógico.        

 Nesta fase considero que, foram estimuladas capacidades ao nível da 

organização e da tomada de decisão, uma vez que, não poderia continuar a participar 

constantemente em todas acções, sendo necessário compreender qual a minha 

verdadeira função no estágio e qual a opção que melhor contributo me pudesse 

proporcionar; da gestão do tempo, pelo simples facto de ter um horário fixo a cumprir 

com horas de entrada e de saída do estágio, tal como de execução de tarefas; da 

ponderação, no que diz respeito, à escolha dos sujeitos considerando as suas diferenças 

e, o saber priorizar, isto é, ter capacidade de optar por aquilo que se apresentava mais 

benéfico à minha formação pessoal e académica.  

Desde cedo me senti bem integrada e valorizada no estágio, resultado da 

crescente empatia com os envolvidos que implicou o estreitamento das relações com os 

mesmos.          
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 As minhas funções consistiam em desenvolver uma posição de técnico/ monitor 

como os restantes elementos da equipa. 

Esta função acarreta diversas responsabilidades, nomeadamente, de intervir e 

executar as actividades nos diversos prismas de intervenção; fomentar um espaço que 

estimule a aprendizagem e a imaginação/curiosidade; incutir nos sujeitos, o respeito 

mútuo e o comprometimento na realização das tarefas pedidas; promover a organização, 

gestão do tempo e o auxílio na consecução das actividades; propiciar momentos lúdicos 

que contribuam para o desenvolvimento de capacidades de relação; estar disponível 

para explicar e retirar dúvidas escolares que possam surgir; saber ouvir, quando a 

situação assim o requer. 

 Esta última responsabilidade torna-se fundamental, na medida em que, muitos 

dos sujeitos presentes no projecto, encaram o monitor como uma presença de confiança 

e protecção, tendo por vezes necessidade de partilhar situações íntimas e pessoais com o 

mesmo.          

 Esta multiplicidade de funções, coadunam-se às múltiplas vertentes de 

intervenção que o projecto Poder (Es)Colher abrange, valorizando as diferenças 

substanciais que cada grupo revela, designadamente a idade, o contexto familiar, a 

situação económica e as carências afectivas.     

 Considerando estas diferenças individuais dos sujeitos,  procura-se a todo o 

momento contrariar o pessimismo e o conformismo da comunidade, assentando todo o 

projecto (na lógica do Programa Escolhas) na luta contra o determinismo, na 

desconstrução de crenças de incapacidade e insuficiência, promovendo e estimulando a 

igualdade de oportunidades. 

A diferença é frequentemente apontada como um aspecto negativo, trabalhoso, 

impeditivo da aplicação de uma receita que deveria funcionar para todos, sendo 

normalizada. Ora, assistindo-se a uma maior alteração da norma e dos padrões (o que 

era normal há dez anos atrás não é mais, e o que era estranho passou a ser familiar), o 

sistema educativo, e os seus agentes, têm vindo a ser confrontados com desafios 

constantes, conduzindo a que cada vez mais seja necessário “entranhar depois de 

estranhar”.  

O facto de ter presente todas estas questões leva a que o projecto Poder 

(Es)Colher tenha vindo a consolidar os seus resultados e importância no território de 

actuação, desenvolvendo uma intervenção estruturada, reflectida e monitorizada, 

procurando primar pela excelência e intencionalidade das suas acções, mas 
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simultaneamente sendo capaz de responder de modo criativo e espontâneo a 

necessidades/situações emergentes num plano menos mediato. Se momentos houve em 

que o importante era fazer algo, actualmente importa fazer bem, justificando e 

legitimando todo o investimento efectuado na área de actuação do Programa Escolhas e, 

a um nível mais micro, do Poder (Es)Colher. 

Por essa razão, o projecto tem vindo claramente a investir numa avaliação 

sistemática da sua intervenção, dos seus impactos nos destinatários/beneficiários, da 

percepção que estes têm do projecto e da sua importância.   

Para dar resposta a isso, surgem assim, as actividades dirigidas á população do 

projecto, que pretendem capacitar, formar, engrandecer, proporcionar construção de 

saber e desenvolvimento de capacidades e habilidades.     

 Essa necessidade de mudança torna-se emergente no sentido de estarmos perante 

uma realidade7 que evidencia índices de crescente conformismo e necessidades 

identificadas ao nível da exclusão social, insucesso e absentismo escolares, predomínio 

de comportamentos inconstantes em crianças e jovens, famílias estruturalmente 

disfuncionais, desocupação/desemprego, baixas qualificações escolares e uma certa 

indolência manifestada a situações adversas.      

 O Programa Escolhas como já referido surgiu para minimizar estas 

problemáticas e desenvolver premissas que possam fomentar a mudança na sociedade, 

privilegiando os contextos vulneráveis e que deles façam parte as minorias. Assenta na 

inclusão social de crianças e jovens desses referenciados contextos, com vista à 

igualdade de oportunidades e no reforço da coesão social, proporciona aos seus técnicos 

acções de formação, de modo a adquirirem competências e ferramentas necessárias ao 

bom exercício profissional nas suas intervenções.      

 É com este tipo de intervenção que se marca a diferença, contrariar situações 

puramente pragmáticas, permitindo contemporizar o crescimento da exclusão em flecha, 

uma vez que, a população necessita ser genericamente mais educada/formada e capaz de 

lidar aceitavelmente com as situações adversas que se lhes atravessam, só assim poderá 

subsistir uma convivência global em moldes de um razoável equilíbrio de 

conflitualidades e de valores.        

 Seguido à fase de integração no estágio, passou-se ao processo de planeamento e 

                                                            
7 Dados presentes no Relatório Interno do Projecto Poder (Es)Colher 
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acção, que consistiu na planificação, estruturação do projecto de intervenção autónomo 

a realizar com dois públicos integrados no projecto Poder (Es)Colher. 

A possibilidade de realizar uma intervenção diferenciada, direccionada e 

autónoma, que correspondesse às áreas de intervenção e aos moldes em que assenta o 

projecto.        

Este projecto foi assumido desde logo com imenso entusiasmo e dedicação, 

sendo o foco da minha formação académica, intitulado Educação Intercultural- Eu e a 

Diferença, tendo em conta determinados pressupostos que viabilizam novas 

perspectivas de encarar uma educação mais abrangente, que vá responder a 

problemáticas que nos deparamos cada vez mais na nossa sociedade.  

 A sua pertinência incidiu em apelar a uma consciencialização cultural, que 

favorecesse a união de diferentes culturas, e possibilitasse a interacção entre os sujeitos 

sociais, para que possa haver maior conhecimento de si próprio e do outro.   

Só assim, conseguiremos integrar uma educação intercultural, que encare a 

diversidade não como um obstáculo mas sim como um factor de enriquecimento de 

identidade.             

 Neste propósito, espero que a nível futuro, o projecto se possa apresentar como 

um requisito fundamental a utilizar na abordagem deste tema, sendo considerado um 

recurso e fonte de ideias para animadores, educadores, psicólogos e outros técnicos 

profissionais.     

Com estas actividades, foi criado um ambiente favorável nos grupos e reforçado 

com isto, as capacidades de comunicação e a dinâmica grupal. Conseguiu-se trabalhar e 

explorar as imagens que os jovens e pré-adolescentes revelam analogamente a pessoas 

de culturas, países, ou origem social diferente da sua, analisando os mecanismos sociais, 

económicos, culturais ou educacionais em que assentam as situações de discriminação, 

exclusão ou marginalização, e acima de tudo, encorajar os envolvidos a actuar na 

sociedade com base em valores de igualdade e de aceitação da diferença.  

O facto de o projecto ter tido a oportunidade de trabalhar com dois distintos 

grupos, pretendeu igualmente, estimular e desenvolver competências ao nível da 

comunicação, da relação e inovação, nomeadamente ao nível da educação não formal, 

dinamização comunitária e cooperação estratégica. Pelo exposto, o contacto com a 

origem e cultura dos grupos, impulsionou o conhecimento de uma realidade 

desajustada, pouco convencional mas potenciadora de uma crescente pluralidade 

cultural.    
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Respectivamente ao impacto que o projecto teve nos sujeitos, seria utópico dizer 

que revelou desmedidas mudanças de atitude ou uma grande capacitação social.  

 Porém, foi evidente a reflexão criada nos dois grupos aquando da discussão das 

problemáticas abordadas, conjuntamente aliada a uma concepção mais pormenorizada 

em relação às mesmas. 

De um modo geral, os envolvidos dos dois grupos revelaram dados bastante 

positivos em relação ao projecto. 

A maioria manifestou ter “gostado” e “gostado muito” de realizar as actividades, 

apresentando percentagens acima dos 50%. 

Em relação às dificuldades na execução das mesmas foram sentidas 

maioritariamente na última dinâmica, quando foi pedido que se pusessem na posição de 

outra pessoa, contudo houve sempre interesse e motivação por parte dos grupos para 

realizar e terminar cada tarefa. 

É ainda, de salientar, que os dois grupos expressaram, ter adquirido várias 

aprendizagens relevantes para o seu desenvolvimento pessoal, social e escolar. 

Respeitante ao trabalho que realizei com os grupos, consideraram, que foi 

“muito adequado” e “adequado” com número de percentagem considerável. 

As sugestões que apresentaram na melhoria e alteração da execução e 

implementação das dinâmicas, centrou-se na gestão do tempo, contudo grande parte 

afirma não ser necessário alterar nada. 

Assim sendo, considera-se que os objectivos foram alcançados e as expectativas 

superadas em relação ao projecto bem como à minha prestação e dos restantes 

envolvidos. 

Não obstante, foram incrementadas competências imprescindíveis ao futuro 

exercício profissional, nomeadamente na aquisição de conhecimentos científicos da área 

da educação intercultural; promover abordagens inter e transdisciplinares que enfatizam 

a complexidade dos fenómenos sociais e educativos; incentivar a reflexão científica, 

teórica e metodologicamente orientada, que possa conduzir à realização de projectos 

interdisciplinares de investigação; a possibilidade de criar hábitos de pesquisa 

documental, leitura crítica e tratamento da informação; estimular a procura de soluções 

a partir de problemas sócio-educativos identificados; promover atitudes de partilha de 

experiências, troca de saberes, que só através da realidade profissional podemos 

efectivamente alcançar.  
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Outro aspecto a considerar, são as dificuldades detectadas ao longo deste 

percurso, subsistiram na: integração das rotinas, na medida em que, se trata de uma 

realidade profissional, que requer responsabilidades, deveres e uma postura pró-activa; 

em consequência, a gestão do tempo porque é necessário cumprir horários e actividades 

planeadas, e a pouca experiência não assegura o conhecimento prévio na realização das 

dinâmicas e eventual dispersão dos indivíduos; a aproximação às crianças e jovens, 

dado que alguns dos sujeitos revelam uma postura distanciada, insegura e desconfiada; 

as observações não participantes que não chegaram a acontecer, uma vez que, as 

actividades são realizadas em grupos pequenos, o que não facilita a presença de um 

elemento distanciado. As dificuldades não foram consideradas obstáculos na realização 

do estágio, mas ao invés disso, estímulos na mudança de atitude, na aquisição de bons 

hábitos e no adquirir comportamentos adequados e reforço na percepção dos erros. 

Garantidamente que ao percepcionarmos os erros, verificamos em que modos se 

pode aprender, melhorar e com efeito, crescer, o crescimento deve ser gradual, 

permeado com a oscilação das emoções, com base nas experiências, na convivência e na 

partilha. 

Em suma, este estágio foi a combinação ideal desses pressupostos e o resultado 

não poderia ser mais sublime.  

De modo geral, proporcionou-me uma panóplia de skills inerentes ao incremento 

profissional, mas, indubitavelmente a proficiência de saber valorizar mais a formação 

que obtive, o contexto familiar que disponho, as origens e cultura a que pertenço, o 

saber ouvir os outros, dar-lhes mais atenção e dedicação em situações de desconforto e 

insegurança, o saber adaptar-me/integrar-me em contextos diferenciado do meu, 

encarando a diversidade cultural como uma mais-valia na coesão social e a forma 

peculiar de identidade. Só assim conseguiremos que a sociedade seja mais instruída, 

evoluída e pautada por bons valores. 
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Anexo I 

QUESTIONÁRIO  
 

Este questionário enquadra-se no trabalho de investigação resultante de um 

estágio académico do Mestrado de Ciências da Educação- área de especialização 

Educação Intercultural, e destina-se ao grupo de Jovens do Projecto Poder Es(Colher) 

financiado pelo Programa Escolhas. Através deste instrumento pretende-se inquirir os 

sujeitos supracitados sobre a sua apreciação em relação às dinâmicas que foram 

realizadas do projecto de Educação Intercultural, bem como o trabalho desenvolvido 

pelos técnicos. 

O questionário é constituído por seis questões, cinco de escolha múltipla e uma 

de desenvolvimento. 

Garantimos o anonimato e completa confidencialidade das tuas respostas. 

Agradecemos desde já, a tua boa vontade e a colaboração prestada.  

1. Sexo  
 Masculino  

Feminino  

 

2. Das sessões abaixo identificadas, referentes à última ilha do Programa Arquipélago, 

assinala com um X, tendo em conta o grau de dificuldade na concretização da 

actividade. 

 Muito Difícil Difícil Razoável Fácil  Muito  

Fácil 

Representações 
parentais 
(dramatização do 
caso familiar) 

     

Preconceito (lista 
de possibilidades 
para se partilhar a 
casa) 

     

Caso de 
nacionalidade (A 
Ariana que é 
vítima de 
discriminação) 

     

Carta Imaginária 
(escrever a carta 
sendo um 
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imigrante) 

3. Das sessões abaixo identificadas, referentes à última ilha do Programa Arquipélago, 

assinala com um X, tendo em conta o grau de preferência na concretização da 

actividade. 

 

 Não gostei Gostei pouco Razoável Gostei   Gostei muito 

Representações 
parentais 

     

Preconceito      

Caso de 
nacionalidade 

     

Carta Imaginária      

 

 

4. Achas que aprendeste algo novo nestas actividades?  

 Sim  Não 

 

4.1 Se Sim, refere os conceitos que te recordas e faz uma breve explicação sobre eles: 

R:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

5. Como consideras ter sido o trabalho desenvolvido pelos técnicos na concretização 

destas actividades (assinala com um X apenas uma opção): 

 Nada adequado   Pouco adequado   Razoável    Bom    Muito bom   

 

6. O que pensas que poderia ser melhorado na realização das actividades (assinala com 

um X, pode ser mais que uma opção): 

Gestão do tempo  

Explicação por parte do(os) técnico(os)  

Execução/desenvolvimento das dinâmicas  

O tema das dinâmicas  

Nada a alterar       

 Outros. R:___________________________________________________________. 

          Obrigada pela tua colaboração  
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Anexo II 

QUESTIONÁRIO  
 

Este questionário enquadra-se no trabalho de investigação resultante de um 

estágio académico do Mestrado de Ciências da Educação- área de especialização 

Educação Intercultural, e destina-se ao 6ºC da Escola Vasco Moniz de Vila Franca de 

Xira. Através deste instrumento pretende-se inquirir os sujeitos supracitados sobre a sua 

apreciação em relação às dinâmicas que foram realizadas na última ilha “Eu e a 

Diferença” pertencente ao Programa Arquipélago, bem como o trabalho desenvolvido 

pelas técnicas. 

O questionário é constituído por seis questões, cinco de escolha múltipla e uma 

de desenvolvimento. 

Garantimos o anonimato e completa confidencialidade das tuas respostas. 

Agradecemos desde já, a tua boa vontade e a colaboração prestada.  

1. Sexo  
 Masculino  

Feminino  

 

2. Das sessões abaixo identificadas, referentes à última ilha do Programa Arquipélago, 

assinala com um X, tendo em conta o grau de dificuldade na concretização da 

actividade. 

 Muito Difícil Difícil Razoável Fácil  Muito  

Fácil 

Representações 
parentais 
(dramatização do 
caso familiar) 

     

Preconceito (lista 
de possibilidades 
para se partilhar a 
casa) 

     

Caso de 
nacionalidade (A 
Ariana que é 
vítima de 
discriminação) 

     

Carta Imaginária 
(escrever a carta 
sendo um 
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imigrante) 

3. Das sessões abaixo identificadas, referentes à última ilha do Programa Arquipélago, 

assinala com um X, tendo em conta o grau de preferência na concretização da 

actividade. 

 

 Não gostei Gostei pouco Razoável Gostei   Gostei muito 

Representações 
parentais 

     

Preconceito      

Caso de 
nacionalidade 

     

Carta Imaginária      

 

 

4. Achas que aprendeste algo novo nestas últimas actividades?  

 Sim  Não 

 

4.1 Se Sim, refere os conceitos que te recordas e faz uma breve explicação sobre eles: 

R:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

5. Como consideras ter sido o trabalho desenvolvido pelas técnicas na concretização 

destas actividades (assinala com um X apenas uma opção): 

 Nada adequado   Pouco adequado   Razoável    Bom    Muito bom   

 

6. O que pensas que poderia ser melhorado na realização das actividades (assinala com 

um X, pode ser mais que uma opção): 

Gestão do tempo  

Explicação por parte da(as) técnica(as)  

Execução/desenvolvimento das dinâmicas  

O tema das dinâmicas  

Nada a alterar                  Obrigada pela tua colaboração  



  Dinâmicas Educativas para a Promoção da Interculturalidade com Crianças e Jovens num 
Projecto Local 

 

225 
 

Anexo III 

Inventário das Necessidades da Família 

 

(PREENCHIMENTO OPCIONAL) 

Nome da criança/jovem _______________________________________________________ 

Pessoa que respondeu ao questionário ____________________________________________ 

 

Data ____ / ____ / ____ 

 

Caro Encarregado de Educação: 
 
Muitas  famílias  com menores  sentem  por  vezes  dificuldade  em  lidar  com  as  exigências  e 
desafios de ser educadores. Além do mais, é frequente sentirem que têm falta de informação, 
de apoio, de ter com quem falar acerca dos seus educandos e da sua realidade doméstica. 
 
De  forma  a  responder  a  estas  necessidades,  o  Agrupamento  de  Escolas  Alves  Redol,  em 
parceria com o Projecto Poder (Es)Colher, pretende conhecer melhor as dificuldades/dúvidas 
dos Encarregados de Educação para poder desenvolver acções de  informação/sensibilização 
nessas áreas. 
 
Assim,  de  seguida  apresentam‐se  algumas  necessidades  que  mais  frequentemente  são 
apontadas pelos encarregados de educação, sendo‐nos útil que assinalasse com um X a coluna 
que mais se coaduna consigo, de forma a identificar os temas que gostaria de ver tratados nas 
acções que se pretendem levar a cabo. 

   

Obrigada pela colaboração!   

 

 

  Gostaria de discutir este 
assunto nas sessões? 

Necessidades/Dificuldades  Não 
Não Tenho a 

Certeza 
Sim 

1.Como é que as crianças crescem e se desenvolvem.       

2. Como brincar ou falar com o meu filho.       

3. Como ajudar o meu filho na escola.       

4. Como lidar com o comportamento inadequado do meu filho.       

5. Como explicar ao meu filho porque é que é importante ir à 
escola. 

     

6. Informação acerca dos percursos escolares que o meu filho 
pode seguir. 

     

7. Ter amigos com quem falar.       

8. Ter mais tempo para mim mesmo.       

9. Ajudar a nossa família a encontrar soluções para os       



  Dinâmicas Educativas para a Promoção da Interculturalidade com Crianças e Jovens num 
Projecto Local 

 

226 
 

problemas. 

10. Gerir as despesas da casa (comida, casa, cuidados médicos, 
roupas, etc). 

     

11. Sentir mais à vontade para falar com os professores do meu 
filho. 

     

12. Ter oportunidades para me encontrar e falar com pais de 
outras crianças/jovens. 

     

13. Encontrar‐me regularmente com pessoas que me apoiem 
(psicólogo, técnico de serviço social, etc). 

     

14. Ter conhecimentos que me permitam prevenir problemas de 
toxicodependência. 

     

15. Saber como abordar o tema da sexualidade com os meus 
filhos. 

     

16. Discutir a importância dos tempos livres no desenvolvimento 
das crianças e jovens. 

     

 

 

Outros: 

Por favor indique outros assuntos que pense serem importantes discutir 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

   

 

Obrigada pela participação. 

 

 

 

 

 

 

Adaptação do Inventário das Necessidades da Família de Don Bailey e Rune Simeonsson 
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ANEXO IV 

 Análise Interpretativa dos Questionários do Workshop 
”Prevenção dos Maus Tratos: Sinais de Alerta e Procedimentos de 
Sinalização” 

O questionário aplicado no âmbito do workshop, “Prevenção de Maus Tratos: 

Sinais de Alerta e Procedimentos de Sinalização, surge com o propósito de aferir o 

impacto que o mesmo teve para os destinatários presentes. 

Numa amostra de 44 sujeitos, é denotada que, a duração do workshop foi 

considerável, na medida em que, a maioria com 55% de respostas, caracteriza o tempo 

de duração do workshop “bom”, já 11% manifesta que foi insuficiente o mesmo e 

apenas 2%, não respondeu a esta questão. 

No que diz respeito ao grupo de participantes, 73% acha que o ambiente foi 

“bom” e satisfatoriamente respondeu 25% dos inquiridos, nos extremos das opções, 

“péssimo” e “óptimo” não houve nenhuma resposta. 

Concernente à questão de importância da actividade no quotidiano profissional, 

não houve margem para dúvidas, houve unanimidade nos sujeitos, com 44 respostas 

“Sim” e 0 respostas “Não”. 

Para justificação da resposta dada anteriormente sobre a importância da 

actividade, há uma incidência para o facto de “trabalharem com crianças e jovens”, com 

23% de respostas, já o “esclarecimento para a prática profissional” e o “saber identificar 

situações de risco ou perigo” revelam percentagem semelhante, a primeira com 23% e a 

segunda com 21%, com percentagem igual, de 14% foram respostas de “querer manter-

me actualizado (a)”, e saber “quais os procedimentos a tomar para a sinalização”, sem 

responderem a esta questão ficou 2% dos presentes. 

No que manifesta à importância de realização de actividades deste tipo, 2% 

afirma “Não” achar importante e a maioria com 98% assume que “Sim”. 

Questionados sobre os aspectos que consideram mais positivos, sendo uma 

questão de resposta aberta, permitiu a que os inquiridos desenvolvessem a sua resposta, 

30% apontou a “informação legal e procedimental” a mais conveniente, de seguida 

surge o “saber identificar situações de risco ou perigo” com 27%, o “acesso aos 

indicadores de informação da CPCJ e PSP”, perfazem 18% da opinião e 16 % considera 

ter sido o debate de questões práticas. A esta questão não respondeu 9%. 
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Particularmente ao que consideram ser necessário melhorar em futuras 

intervenções, apontam a “intervenção da interveniente que representou a CPCJ”, com 

22%, a “duração e presença de diversos técnicos” é outros dos pontos que destacam que 

perfaz 19% de respostas, 13% achou que é a “divulgação dos mecanismos e processos 

de sinalização”, já 3%, aponta, querer “conhecer casos reais”, 8% pensa que não há 

nada a melhorar e a generalidade não respondeu a esta questão, sendo 35%. 
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Anexo V 

Análise Interpretativa dos Questionários do 6ºANO 

O questionário foi aplicado aos alunos de uma turma do ensino básico, com a 

pretensão de averiguar a opinião dos sujeitos em relação às dinâmicas que foram 

realizadas do Projecto “Educação Intercultural -Eu e a Diferença” que integrou o 

Programa Arkhipélago, bem como o trabalho desenvolvido pelas técnicas na execução 

e desenvolvimento das mesmas. 

O questionário é constituído por seis questões, cinco de escolha múltipla e uma 

de desenvolvimento. 

A amostra que respondeu a este questionário consistiu em 22 indivíduos, 15 

pertencem ao sexo feminino e 7 ao sexo masculino. 

No que concerne às questões, a primeira apresenta-se na forma de um quadro 

com o nome de cada actividade realizada e cinco possíveis escolhas, tendo em conta o 

grau de dificuldade (muito difícil, difícil, razoável, fácil e muito fácil), era-lhes pedido 

que assinalassem com um X a sua escolha. 

A segunda questão está representada da mesma forma, contudo a incidência é o 

grau de preferência em relação às mesmas actividades (não gostei, gostei pouco, 

razoável, gostei e gostei muito), tendo o mesmo procedimento de selecção. 

Seguidamente surge a questão relacionada com a aprendizagem, de forma a 

compreender se os sujeitos aprenderam algo de novo ou não, com a realização das 

actividades, tendo como opção, o “Sim” ou “Não” e para os que responderem 

afirmativamente, terão de fazer uma breve explicação da sua escolha. 

Posteriormente, questiona-se o trabalho desenvolvido pela(s) técnica(s), 

assinalando a escolha que melhor se coaduna com a prestação da(s) mesma(s), (nada 

adequado, pouco adequado, razoável, bom e muito bom). 

A última questão solicita aos inquiridos que apontem a escolha que consideram 

corresponder às melhorias que deveriam ser efectuadas na realização das actividades 

(gestão do tempo, explicação por parte do(s) técnico(s), execução/desenvolvimento das 

dinâmicas, o tema  das dinâmicas, nada alterar, outros, com espaço de resposta de 

desenvolvimento para esta ultima opção). 

Na avaliação do grau de dificuldade em relação à execução das dinâmicas, as 

questões foram divididas conforme as actividades.  
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Assim sendo na primeira actividade, intitulada de “Representações Parentais”, a 

maioria incidiu a sua resposta na opção razoável com 48%, já “fácil” foi considerado 

por 24% e “difícil” por 19%, com uma percentagem reduzida, de 9%, achou a tarefa 

“muito difícil”, não houve menção de ter sido “muito fácil”. 

 Na realização da segunda actividade, cujo título “Com quem gostavas de 

partilhar a casa?”, a incidência maior foi na resposta “fácil” apresentando 53%, 

“razoável” foi opção de 34% e 13% considerou esta tarefa “difícil”, ninguém 

evidenciou que a tarefa foi “muito fácil” nem “muito difícil”. 

  Quanto à dinâmica “Caso de Nacionalidade”, 48% dos inquiridos caracterizou a 

dificuldade “razoável”, em seguimento, ficou com 29% a resposta “fácil” e com 14% 

“muito fácil”, já a resposta de “muito difícil” revelou-se em 9%. 

 Em última instância, a actividade “Carta Imaginária”, evidenciou a mesma 

percentagem de 37% na opção “razoável” e “difícil”, com 16% está assinalada a opção 

“fácil”, com a mesma percentagem de 5% está a resposta “muito difícil” e “muito fácil”. 

Passando para o grau de preferência, a primeira actividade, apontou uma 

evidência significativa com 55% no que diz respeito ao “gostei muito”, apresentando-se 

com 32% “gostei”, não houve ninguém que não tivesse gostado, apenas 9% revelou ter 

“gostado pouco” e 4% que foi “razoável”. 

O grau de preferência referente à segunda dinâmica, demonstrou que 55% 

gostaram, 23% “gostou muito” de a realizar, 14% reconheceu que foi “razoável”, e 4% 

esteve presente na resposta “não gostei” e “gostei pouco”. 

A terceira actividade pautou a maioria de resposta no “gostei” retratada em 43%, 

a escolha “gostei muito” foi imposta por 29% e a “razoável” por “14%”. Gostaram 

pouco de realizar esta dinâmica 9% e não gostaram 5%. 

Na última actividade foi coincidente o valor da resposta “razoável” em 31% dos 

sujeitos e “gostei” apresentado em 32%, gostaram pouco 16% e a mesma percentagem 

“gostou muito”, 5% não gostaram de realizar a mesma. 

Já numa óptica mais abrangente, na questão que reporta para o terem aprendido 

algo novo, 91% afirma que “sim” e 9% responde que “não”. 

Seguidamente, houve a possibilidade de referirem o que aprenderam de novo, 

enunciando o que se lembravam com a realização das dinâmicas. 

 Efectuadas as percentagens, surgem respostas que remetem para o acto de “não 

discriminar e respeitar a diferença”, significativa em 33%, a segunda maior incidência, 

foi marcada em 25%, que admite “serem ou já terem sido preconceituosos”, de seguida 
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aparece duas referências com 13%, a questão de “ajudar/dar oportunidades a pessoas 

diferentes” e a questão de “maioritariamente há preconceito e racismo resultado da cor e 

da nacionalidade”, as duas últimas respostas manifestam-se em 8% que refere que 

“conviver com os outros enriquece-nos” e os restantes asseguram que “aprenderam 

conceitos e noções que nunca ouviram falar”. 

Relativamente ao trabalho desenvolvido pela(s) técnica(s), 64% assegura que foi 

“muito bom”, 27% diz ter sido “bom”, e 9% salienta que foi “razoável”. Na opção de 

“pouco adequado” e “nada adequado” não se obteve nenhuma resposta. Esta questão 

não apontava critérios a ter em conta, de modo a não influenciar as respostas dos 

sujeitos. 

Em última instância, a questão focava pontos que poderiam ser alterados, 

evidenciando conjuntamente um espaço para uma resposta aberta, 50% achou não ter 

“nada a mudar”, seguido de 35% que, enfatiza a questão da “gestão do tempo”, 10% 

aponta a “execução/desenvolvimento das dinâmicas” e 5% está identificado na 

“mudança do tema das dinâmicas”. 
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Anexo VI 

Análise do Questionário Monitorização do Comportamento 

Social e Escolar dos Jovens -6ºANO 

A presente análise trata os resultados obtidos no questionário “Monitorização do 

Comportamento Social e Escolar dos jovens” destinatários, com o objectivo de 

compreender qual a sua evolução ao longo do ano lectivo de 2011/2012 neste âmbito. 

Trata-se de um questionário de cariz fechado, estruturado num quadro com 21 

princípios e 6 escolhas (piorou bastante, piorou um pouco, manteve, melhorou um 

pouco, melhorou bastante, não se aplica), é preenchido apenas com um X na escolha 

que consideram que corresponde com a sua situação. 

No que submete para a primeira questão, de estabelecimento de amizades com 

os colegas, a maioria com 41% afirma que se “manteve”, já 36% diz ter “melhorado um 

pouco”, numa pequena percentagem, de 9% ficou a opção de “melhorou bastante” e “ 

não se aplica”, e 5% refere que “piorou um pouco”. 

O segundo tema incide na cooperação com os colegas de turma, sendo que, tal 

como na questão anterior o maior número de percentagem descai para o “manteve” em 

39%, logo em seguida aparece o “melhorou um pouco” com 35%, 18% dos sujeitos 

aponta que “melhorou bastante” e 4% indica que “não se aplica” e “piorou um pouco”, 

não houve nenhuma resposta na opção “piorou bastante”. 

A capacidade de resistir às provocações, foi marcada por 39% de respostas na 

opção de “melhorou bastante” e “manteve”, já 13% considera ter “melhorado um 

pouco”, 5% diz ter “piorado um pouco” e 4% “não se aplica”. 

No que confere à agressão verbal aos colegas, a maioria centra-se na escolha de 

“não se aplica”, evidenciada em 59%, porém, 14% considera que “melhorou bastante, e 

a percentagem de 9% está nas opções de, “melhorou um pouco”, ”manteve” e “piorou 

um pouco”.  

Todavia, a agressão física aos colegas, evidencia uma vasta percentagem na 

escolha “não se aplica” marcada em 67%, seguida de 14% que assume ter “melhorado 

bastante”, ainda 9% acha que se “manteve”, 5% pensa que “melhorou um pouco” e a 

mesma percentagem que “piorou bastante”.  

Quanto à agressão verbal a outro público, nomeadamente, aos professores e 

auxiliares, verifica-se uma percentagem considerável no “não se aplica” com 76%, 
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“melhorou um pouco” é escolhida por 14%, e “manteve” e “melhorou bastante” por 5% 

cada uma delas. 

Relativamente à agressão física perante este mesmo público, os jovens garantem 

que “não se aplica” em 95%, embora, haja 5% que assume que “piorou um pouco”. 

O grau de isolamento é subentendido como algo que “não se aplica” à maioria, 

pautado em 50%, mas, 18% pensa que se “manteve” e “melhorou um pouco”, ainda 

assim 14% acha que “melhorou bastante”. 

As questões relacionadas com a ansiedade, demonstram que “melhorou 

bastante” em 37%, “não se aplica” e “manteve” contêm a mesma percentagem, de 27% 

e 9% pensa ter “melhorado um pouco”. 

A tristeza é um factor marcado por “não se aplicar” em 45% dos questionados, 

contudo, 18% assume que “melhorou bastante” e a mesma percentagem que “melhorou 

um pouco”, já 14% acha que, é igual, ou seja, que se “manteve” e 5% que “piorou um 

pouco”. 

Concernente ao grau de chacota por parte dos colegas, 50% pensa “não se 

aplicar”, 14% que “melhorou bastante” e a mesma percentagem que “melhorou um 

pouco”, 13% que se “manteve” e 9% que “piorou um pouco”. 

 Numa questão mais violenta, a agressão física aos colegas, subentende-se que 

“não se aplica” patente em 81%, consta-se ainda, que 5% está presente em duas 

escolhas “melhorou um pouco” e “melhorou bastante”, embora 5% ache de igual modo, 

que se “manteve”. 

Quando questionados acerca da oposição às directrizes do professor, 50% afirma 

“não se aplica”, 23% que “melhorou bastante”, 18% que se “manteve” e 9% que 

“melhorou um pouco”. 

No mesmo seguimento, a questão posterior reporta para o grau de irritação face 

às críticas do professor, reflectindo que, 55% evidencia que “não se aplica”, 23% que 

“melhorou bastante”, 18% que se “manteve” e 4% que “melhorou um pouco”. 

Posteriormente, no que diz respeito ao grau de provocação aos colegas, 50% 

demonstra que “não se aplica”, a mesma percentagem de 18% diz ter-se mantido e 

“melhorado bastante” e a restante percentagem de 14% considera ter “melhorado um 

pouco.” 

Já no grau de imposição, percepciona-se que para 63% “não se aplica”, porém, 

para 23% “melhorou bastante” e 14% arroga que, se “manteve”. 
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Respeitante às questões de perturbação no contexto sala de aula, a generalidade 

afirma que “não se aplica” resultando em 41%, já 27% considera, que se “manteve”, 

18% que “melhorou bastante” e 9% que “melhorou um pouco”. 

O grau de fuga às tarefas, aponta um valor significativo na escolha “não se 

aplica”, com 50%, uma percentagem de 27% na escolha de “melhorou bastante”, 14% 

em “manteve” e uma ligeira percentagem de 9% no “melhorou um pouco”, não há 

incidência alguma, nas restantes opções de resposta. 

As dificuldades em conversar com os colegas, revela dados coincidentes, ou 

seja, 32% assume que se mantiveram, 23% em duas escolhas, pensam que “não se 

aplica” a eles, outros 23% pensam que melhoraram bastante esta dificuldade, ainda 

assim, há a existência de uma pequena percentagem que reflecte que “piorou um pouco” 

de 4%. 

Já a mesma dificuldade mas em relação ao professor, manifestou dados de 36% 

na escolha de “manteve”, 27% na escolha “melhorou um pouco”, 23% em “melhorou 

bastante”, 9% “não se aplica” e 5% “piorou um pouco”. 

No último tópico relacionado com a vergonha/ dificuldade em intervir em sala 

de aula ou responder a uma questão do professor, 48% pensa ter-se mantido, 24% 

assume não se aplicar, 13% considera ter melhorado bastante esta postura e 9% acha 

que “melhorou um pouco”. 
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Anexo VII 

Análise interpretativa dos questionários do Grupo de Jovens 

Este questionário enquadra-se no Projecto de Educação Intercultural- Eu e a 

Diferença e foi destinado ao Grupo de Jovens do Projecto Poder Es(Colher), que 

pretende compreender qual a opinião dos mesmos em relação às actividades realizadas 

bem como o trabalho desenvolvido pelas técnicas. 

O questionário é constituído por seis questões, cinco de escolha múltipla e uma 

de desenvolvimento. 

A amostra que respondeu ao questionário consistiu em 10 jovens, sendo que 6 

eram do sexo feminino e 4 do masculino, a idade dos presentes compreendia os 16 aos 

21 anos. 

No que concerne às questões, a primeira apresenta-se na forma de um quadro 

com o nome de cada actividade realizada e cinco escolhas possíveis, tendo em conta o 

grau de dificuldade (muito difícil, difícil, razoável, fácil e muito fácil), era-lhes pedido 

que assinalassem com um X a sua escolha. 

A segunda questão está representada da mesma forma, contudo, a incidência é o 

grau de preferência em relação às mesmas actividades (não gostei, gostei pouco, 

razoável, gostei e gostei muito), tendo o mesmo procedimento de selecção. 

Seguidamente surge a questão relacionada com a aprendizagem, de forma a 

compreender se os sujeitos aprenderam algo de novo ou não, tendo como opção, o 

“Sim” ou “Não” e para os que responderem afirmativamente, terão de fazer uma breve 

explicação da sua escolha. 

Posteriormente, questiona-se o trabalho desenvolvido pela(s) técnica(s), 

assinalando a escolha que melhor se coaduna com a prestação da(s) mesma(s), (nada 

adequado, pouco adequado, razoável, bom e muito bom). 

A última questão solicita a que os inquiridos apontem a escolha que consideram 

que corresponde às melhorias que deveriam ser efectuadas na realização das actividades 

(gestão do tempo, explicação por parte do(s) técnico(s), execução/desenvolvimento das 

dinâmicas, o tema  das dinâmicas, nada alterar, outros, com espaço de resposta de 

desenvolvimento para esta ultima opção). 

Quanto à análise efectivada às respostas dadas por estes jovens, retirou-se as 

seguintes considerações, na primeira questão referente ao grau de dificuldade da 

primeira actividade, a maioria considerou a mesma “fácil”, obtida em 70%, as opções 



  Dinâmicas Educativas para a Promoção da Interculturalidade com Crianças e Jovens num 
Projecto Local 

 

236 
 

“difícil”, “razoável” e “muito fácil” obtiveram 10% cada uma delas, ninguém achou a 

actividade “muito difícil”. 

A segunda actividade, foi apontada pela generalidade com a mesma percentagem 

de 40% em duas opções “fácil” e “razoável”, e os restantes 20% assumiram que foi 

“muito fácil” realizar a tarefa. 

No que se evidencia à terceira actividade, os jovens direccionam a sua opção 

para o “razoável” com 50%, de seguida apresenta-se o “fácil” com 30% e o “muito 

fácil” com 20%, não houve respostas na opção “difícil” e “muito difícil”. 

A quarta actividade ficou com uma percentagem equivalente em três opções 

“difícil”, “razoável” e “fácil”, pautada em 30%, e os 10% assentam no “muito difícil”. 

Passando para o grau de preferência, a primeira actividade comprova um 

resultado nitidamente esclarecedor, com 50% a escolha “gostei” e outros 50% que, 

“gostei muito”. 

Relativamente à segunda actividade, o grau de preferência incidiu 

declaradamente com 70 % para o “gostei” e 20% para o “gostei muito”, a última escolha 

foi o “razoável”, com 10%. 

Analisando a incidência à terceira actividade, os sujeitos destacaram a maioria 

na opção do “gostei” que constitui 60%, seguido do “gostei muito” com o 30% e 10% 

dos jovens achou a actividade “razoável”. 

Pertencente à quarta actividade, a maioria, manifesta em 50% “gostou” de 

realizar esta tarefa, porém 20% considerou a actividade “razoável” e outros 20% que 

“gostou pouco”, ainda assim, houve 10% dos interrogados que, “gostou muito”.  

Compreendeu-se distintamente que os jovens acharam que aprenderam algo de 

novo, uma vez que, 9 dos 10 sujeitos respondeu que “Sim” e apenas 1 disse que “Não. 

Essas aprendizagens novas foram enunciadas de forma aberta, onde cada um 

poderia apontar o que achasse conveniente. As respostas de destaque apontaram as 

questões da “educação intercultural ser uma educação mais justa e eficaz que deveria 

acontecer nas escolas e na sociedade em geral”, enunciada por 40% dos sujeitos, o saber 

“Respeitar mais os outros” anunciado em 30%, o saber “Lidar com situações de racismo 

e preconceito” declarado em 20% e ainda 10% afirma que, aprendeu conceitos que 

nunca tinha ouvido falar. 

A prestação das técnicas foi dividida com a mesma percentagem, 50% em 

“bom” e “muito bom”, não houve quem considerasse que tivesse sido “nada adequado”, 

“pouco adequado” ou “razoável”. 
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No grau de questões a apontar para serem melhoradas, aquando da realização 

das actividades, os jovens, assumem em 50% que não há “nada a alterar”, 40% aponta a 

“gestão do tempo” e 10%, apenas uma pessoa, considera o 2tema das dinâmicas, as 

restantes opções não são marcadas por ninguém. 
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Anexo VIII 

Análise dos questionários de avaliação – Ilha Eu e a Diferença (Programa 

Arquipélago)6ºC 

N: 22 

1. Sexo:  
 

 
 

 

2. Grau de dificuldade na realização da dinâmica “Representações Parentais”: 
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3. Grau de dificuldade na realização da dinâmica “Com quem gostavas de partilhar a 
casa?” : 
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4. Grau de dificuldade na realização da dinâmica “Caso de nacionalidade”: 

 

 

 

 

 

5. Grau de dificuldade na realização da dinâmica “Carta Imaginária”: 
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6. Grau de preferência na realização da dinàmica “Representações Parentais”: 

 

 

 

 

7. Grau de preferência na realização da dinâmica “Com quem gostavas de partilhar 
a casa?”: 
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8. Grau de preferência na realização da dinâmica “Caso de nacionalidade”: 

 

 

 

 

 

9. Grau de preferência na realização da dinâmica “ Carta Imaginária”: 
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10. Achas que aprendentes algo novo nestas últimas actividades? 
 

 

 

 

 

11. Refere o que aprendeste de novo e te recordes com a realização das dinâmicas:  
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12. Como consideras ter sido o trabalho desenvolvido pelas técnicas na 

concretização destas actividades: 
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13. 0 que pensas que poderia ser melhorado na realização das dinâmicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Nada a
alterar

Gestão do
tempo

Execução
das

dinâmicas

Explicação
por parte
da(s)

Técnica(s)

Tema da
dinâmica

Outros

Grau do que podia ser melhorado nas 
dinâmicas

Grau do que podia ser melhorado nas dinâmicas
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45%

0%
0%

5%

50%

0%

Grau do que poderia ser melhorado
Gestão do tempo Explicação por parte das técnicas

Execução das dinâmicas O tema

Nada alterar Outros
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Anexo IX 

Análise dos questionários de avaliação – Monitorização do Comportamento 

Social e Escolar dos Jovens 

N: 22 

1. Estabelecimento de amizades com os colegas:  
 

 
 

 

2. Cooperação com os colegas de turma: 
 

0% 5%

41%

36%

9%

9%

Grau de estabelecimento de amizades
Piorou Bastante Piorou um Pouco Manteve

Melhorou um Pouco Melhorou Bastante Não se aplica
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3. Capacidade de resistir às provocações: 

 

 

 

4. Agressão verbal aos colegas: 

5%

41%

36%

18%

0%

Grau de cooperação com os colegas

Piorou um Pouco

Manteve

Melhorou um Pouco

Melhorou Bastante

Não se aplica

5%

39%

13%

39%

4%

Grau de resistência às provocações
Piorou um Pouco Manteve Melhorou um Pouco

Melhorou Bastante Não se aplica
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5. Agressão física aos colegas: 
 

 

 

6. Agressão verbal aos professores e auxiliares: 

Piorou um Pouco
9% Manteve

9% Melhorou um 
Pouco
9%

Melhorou Bastante
14%

Não se aplica
59%

Grau de agressão verbal

Piorou 
Bastante

5%
Piorou um Pouco

0%

Manteve
9%

Melhorou um Pouco
5%

Melhorou 
Bastante
14%

Não se aplica
67%

Grau de agressão física
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7. Agressão física aos professores e auxiliares: 
 

 

 

8. Isolamento: 

0% 0%
5%

14%
5%

76%

Piorou Bastante Piorou um
Pouco

Manteve Melhorou um
Pouco

Melhorou
Bastante

Não se aplica

Agressão verbal aos professores e auxiliares

0%

5%

0%

0%0%

95%

Grau de agressão física
Piorou Bastante Piorou um Pouco Manteve

Melhorou um Pouco Melhorou Bastante Não se aplica
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9. Ansiedade: 
 

 
 
 

10. Tristeza:  
 

0%
0% 18%

18%
14%

50%

Grau de isolamento

Piorou Bastante
0%

Piorou 
um 

Pouco
0%

Manteve
27%

Melhorou um 
Pouco
9%

Melhorou 
Bastante
37%

Não se aplica
27%

Grau de ansiedade
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11. Chacota por parte dos colegas: 
 

 

 

12. Vítima das agressões dos colegas: 

Piorou
Bastante

Piorou um
Pouco

Manteve
Melhorou um

Pouco
Melhorou
Bastante Não se aplica

Piorou
Bastante

Piorou um
Pouco

Manteve
Melhorou
um Pouco

Melhorou
Bastante

Não se
aplica

Grau de Tristeza 0% 5% 14% 18% 18% 45%

Grau de Tristeza

Piorou 
Bastante

0% Piorou um Pouco
9%

Manteve
13%

Melhorou um 
Pouco
14%

Melhorou 
Bastante
14%

Não se aplica
50%

Grau de chacota por parte dos colegas
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13. Oposição às directrizes do professor: 
 

 
 
 

14. Irritação face às críticas do professor: 
 

Piorou Bastante
0% Piorou um Pouco

0%
Manteve

9% Melhorou um 
Pouco
5%

Melhorou Bastante
5%

Não se aplica
81%

Grau das agressões dos colegas

0%

0%

18%

9%

23%

50%

Piorou Bastante

Piorou um Pouco

Manteve

Melhorou um Pouco

Melhorou Bastante

Não se aplica

Grau de oposição às directrizes do 
professor
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15. Provocação aos colegas: 
 

 
 

16. Imposição perante o professor: 
 

Piorou 
Bastante

0% Piorou um Pouco
0%

Manteve
18%

Melhorou um 
Pouco
4%

Melhorou 
Bastante
23%

Não se aplica
55%

Grau de irritação face às críticas do 
professor

0% 0%

18%

14%

18%

50%

Grau de provocação aos colegas

Piorou Bastante Piorou um Pouco Manteve

Melhorou um Pouco Melhorou Bastante Não se aplica



  Dinâmicas Educativas para a Promoção da Interculturalidade com Crianças e Jovens num 
Projecto Local 

 

255 
 

 

 

 

 

17. Perturbação na sala de aula com brincadeiras e intervenções despropositadas: 
 

 
 
 

18. Fuga ás tarefas que te são propostas: 

0% 0%

14% 0%

23%

63%

Grau de imposição 

Piorou Bastante Piorou um Pouco Manteve

Melhorou um Pouco Melhorou Bastante Não se aplica

Piorou Bastante
5%

Piorou um Pouco
0%

Manteve
27%

Melhorou um 
Pouco
9%

Melhorou Bastante
18%

Não se aplica
41%

Grau de perturbação na sala de aula
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19. Dificuldades em conversar com os colegas: 

 

 

20. Dificuldades de conversação com o professor sobre assuntos gerais: 
 

Piorou Bastante
0%

Piorou um Pouco
0%

Manteve
14% Melhorou um 

Pouco
9%

Melhorou 
Bastante
27%

Não se aplica
50%

Grau de fuga às tarefas

0% 4%

32%

18%

23%

23%

Grau de dificuldades de conversar com os 
colegas

Piorou Bastante

Piorou um Pouco

Manteve

Melhorou um Pouco

Melhorou Bastante

Não se aplica
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21. Vergonha e dificuldade em intervir na sala de aula ou responder a uma questão 
feita pelo professor: 

0%

5%

36%

27%

23%

9%

Grau de dificuldades de conversação com o 
professor

Piorou Bastante

Piorou um Pouco

Manteve

Melhorou um Pouco

Melhorou Bastante

Não se aplica
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0% 0%

48%

9%

19%

24%

Grau de dificuldade de vergonha e 
dificuldade de intervir

Piorou Bastante

Piorou um Pouco

Manteve

Melhorou um Pouco

Melhorou Bastante

Não se aplica
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Anexo X 

Análise dos questionários de avaliação – Workshop “Prevenção dos Maus 

Tratos: Sinais de Alerta e Procedimentos de Sinalização 

N: 44 

1. O tempo de duração do workshop foi:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

11%

32%
55%

0% 2%

Grau de duração do worshop
Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom S/Resposta
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2. No geral, o ambiente do grupo participantes foi: 
 

 
 

 

 

3. Este tipo de actividade é importante para o seu quotidiano profissional?  

 

 

 

0% 0%

25%

73%

2%

Grau do ambiente do grupo

Péssimo

Mau

Satisfatório

Bom

Óptimo

Sim Não

Grau de importância da
actividade 44 0

0
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Grau de importância da actividade
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3.1Porquê? 

 

 

 

 

4. Acha importante realizar mais actividades deste tipo?  
 

 

5. Quais os aspectos que considera mais positivos? 

23%

14%

21%

28%

14%

2%

Esclarecimento p/prática profissional

Saber quais os procedimentos a tomar

Identificar situações de risco/perigo

Trabalhar c/ crianças/jovens

Manter actualizado(a)

Não respondeu

Grau da percepção das respostas dadas

Sim Não

Grau de importância de
actividades deste tipo

98% 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Grau de importância de actividades 
deste tipo
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6. O que acha que é preciso melhorar? 
 

 

 

 

 

9%

16%

18%

27%

30%

Não respondeu

Debate de questões práticas/assuntos

Acesso aos indicadores e informação (CPCJ e PSP)

Saber identificar situações de risco

Informação procedimental e legal

Grau dos aspectos mais positivos

35%

22%

13%3%

19%

8%

Grau do que é necessário melhorar
Não respondeu

Exposição da interveniente CPCJ

Maior divulgação dos mecanismos e processos de sinalização

Conhecer casos reais

Duração e presença de diversos técnicos

Nada a melhorar
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Anexo XI 
 
 

Análise dos questionários de avaliação das actividades do “Projecto 

Educação Intercultural – Eu e a Diferença” - Grupo de Jovens  

N: 10 

1. Sexo:  
 

 

 

2. Grau de dificuldade na realização da dinâmica “Representações Parentais”: 
 

0

1
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4

5

6

Masculino
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6
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tu
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o
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ix
o

Título do Eixo
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3. Grau de dificuldade na realização da dinâmica “Com quem gostavas de partilhar a 
casa?” : 
 

 

 

4. Grau de dificuldade na realização da dinâmica “Caso de nacionalidade”: 

0%

10%

10%

70%

10%

Grau de dificuldade

Muito

Difícil

Razoá

Fácil

Muito

Muito Difícil
0% Difícil

0%

Razoável
40%

Fácil
40%

Muito Fácil
20%

Grau de dificuldade
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5. Grau de dificuldade na realização da dinâmica “Carta Imaginária”: 

6. Grau de preferência na realização da dinâmica “Representações Parentais”: 

Muito 
Difícil
0%

Difícil
0%

Razoável
50%

Fácil
30%

Muito Fácil
20%

Grau de dificuldade

10%

30%

30%

30%

0%

Grau de dificuldade
Muito Difícil Difícil Razoável Fácil Muito Fácil
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7. Grau de preferência na realização da dinâmica “Com quem gostavas de partilhar 
a casa?”: 
 

 
8. Grau de preferência na realização da dinâmica “Caso de nacionalidade”: 

Não Gostei
0%

Gostei 
Pouco
0% Razoável

0%

Gostei
50%

Gostei Muito
50%

Grau de preferência

0% 0%

10%

70%

20%

Grau de preferência

Não Go

Gostei 

Razoáv

Gostei

Gostei 
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9. Grau de preferência na realização da dinâmica “ Carta Imaginária”: 

 

10. Achas que aprendentes algo novo nestas últimas actividades? 

Não Gostei
0%

Gostei Pouco
0%

Razoável
10%

Gostei
60%

Gostei Muito
30%

Grau de preferência

0%

20%

20%

50%

10%

Grau de preferência

Não Gostei

Gostei Pouco

Razoável

Gostei

Gostei Muito
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11. Refere o que aprendeste de novo e te recordes com a realização das dinâmicas:  

 

12. Como consideras ter sido o trabalho desenvolvido pelas técnicas na 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sim Não

Grau de aprendizagem de algo novo

Coluna

20%

30%
40%

0%
10%

Grau de percepção de aprendizagens novas 
Lidar com situações de racismo e preconceito

Respeitar mais os outros e a diferença

A educação intercultural é justa e eficaz

Expressões/conceitos que nunca tinha ouvido/falado
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concretização destas actividades: 

 

 

 

 

 

13. 0 que pensas que poderia ser melhorado na realização das dinâmicas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muito Bom
50%

Bom
50%

Grau do trabalho desenvolvido pela(s) 
técnica(s)
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Anexo XII 
 
PRÉ-TESTE 6º C 

Estabelece facilmente amizades com os colegas 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  10 17% 

3  16 27% 

4  7 12% 

5 - Discordo Totalmente 0 0% 
 

Coopera com os colegas de turma 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  7 12%

3  17 28%

4  10 17%

5 - Discordo Totalmente 0 0% 
 

É capaz de resistir às provocações 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  10 17%

3  7 12%

4  13 22%

5 - Discordo Totalmente 3 5% 
 

Agride verbalmente os colegas 

 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  4 7% 

3  15 25%

4  7 12%

5 - Discordo Totalmente 8 13%
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Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

Agride fisicamente os colegas 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  0 0% 

3  1 2% 

4  6 10%

5 - Discordo Totalmente 27 45%
 

Agride verbalmente professores e auxiliares 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  6 10%

3  5 8% 

4  4 7% 

5 - Discordo Totalmente 18 30%
 

Agride fisicamente professores e auxiliares 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  0 0% 

3  2 3% 

4  3 5% 

5 - Discordo Totalmente 29 48%
 

Isola-se 

 
Concordo  Discordo 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  0 0% 

3  6 10%

4  17 28%

5 - Discordo Totalmente 11 18%
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Totalmente Totalmente 
 

Está normalmente ansioso 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  1 2% 

3  3 5% 

4  16 27%

5 - Discordo Totalmente 14 23%
 

Está habitualmente triste 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  1 2% 

3  3 5% 

4  15 25%

5 - Discordo Totalmente 15 25%
 

É vítima de chacota por parte dos colegas 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  1 2% 

3  5 8% 

4  18 30%

5 - Discordo Totalmente 10 17%
 

É vítima de agressões dos colegas 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  0 0% 

3  0 0% 

4  5 8% 

5 - Discordo Totalmente 27 45%
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Opõe-se às directrizes do professor 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  6 10%

3  8 13%

4  13 22%

5 - Discordo Totalmente 7 12%
 

Irrita-se face às críticas do professor 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  4 7% 

3  9 15%

4  13 22%

5 - Discordo Totalmente 8 13%
 

Provoca os colegas 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  5 8% 

3  14 23%

4  9 15%

5 - Discordo Totalmente 5 8% 
 

Impõe-se perante os professores 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  7 12%

3  10 17%

4  9 15%

5 - Discordo Totalmente 8 13%
 

Perturba a sala de aula com brincadeiras e intervenções despropositadas. 
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Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  10 17%

3  5 8% 

4  16 27%

5 - Discordo Totalmente 3 5% 
 

Foge às tarefas propostas 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  2 3% 

3  7 12%

4  22 37%

5 - Discordo Totalmente 3 5% 
 

Tem dificuldade em conversar com os colegas 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  1 2% 

3  10 17%

4  17 28%

5 - Discordo Totalmente 6 10%
 

Tem dificuldades de conversação com o professor sobre assuntos gerais 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  4 7% 

3  11 18%

4  16 27%

5 - Discordo Totalmente 3 5% 
 

Tem vergonha e dificuldade em intervir na sala de aula ou responder a uma questão 
feita pelo professor 
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Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 1 2% 

2  5 8% 

3  11 18% 

4  10 17% 

5 - Discordo Totalmente 7 12% 
 

É tolerante perante as diferenças de opinião/posição. 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Totalmente 
 

1 - Concordo Totalmente 0 0% 

2  10 17% 

3  14 23% 

4  10 17% 

5 - Discordo Totalmente 0 0% 
 

Number of daily responses 

Number of responses 
without dates: 26 
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Anexo XIII 

 

 

Nota de campo 

 

 

Local: Centro Comunitário de Povos- Projecto Poder Es(Colher)  

 

Data: 3 de Janeiro de 2012 

 

 

 

 

Faltavam 5 minutos para serem as 14h00, encontrava-me a entrar no Centro 

Comunitário de Povos para mais um dia de estágio, tal como acontece todas as terças-

feiras. Estava frio, chovia continuadamente e o vento soprava com alguma intensidade. 

Dirigi-me ao gabinete, cumprimentei os técnicos que se encontravam no mesmo, 

como faço habitualmente, a Catarina, o Ricardo e a Ana Zilda, trocamos algumas 

impressões relacionadas com o fim-de-semana. 

Aquele dia, era um dia diferente, começaria a realizar uma actividade diferente, 

o acompanhamento pedagógico a duas meninas do 1ºano da Escola Básica nº1 de 

Povos. Esta actividade surgiu de um pedido feito ao Centro por parte do docente das 

meninas, que constatou que as mesmas, necessitavam de uma atenção especial e apoio 

individualizado. 

Neste sentido, a coordenadora do projecto, a Ana Zilda, perguntou se não 

poderia ir eu, uma vez que, os outros técnicos não tinham disponibilidade no horário 

para as poder acompanhar, ao qual aceitei de imediato com alguma satisfação.   

Ainda tinha 15 minutos para falar com a Ana Zilda sobre as actividades 

realizadas no estágio, para se ajustarem e gerirem certos detalhes, nomeadamente a 

nível da organização de tarefas e horários. 

 

C.O:    Aquele dia foi alvo de muito entusiasmo e ansiedade, uma vez que, ia   

começar a acompanhar as duas meninas, e o facto de se tratar de um 
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trabalho feito autonomamente, aumentava as minhas expectativas e 

simultaneamente, a minha responsabilidade, sentia-me bastante 

motivada para começar rapidamente, queria experienciar o máximo de 

emoções possíveis com aquelas crianças, ensinar, e aprender, sobretudo 

crescer com elas como profissional, mas acima de tudo, como pessoa. 

 

O meu relógio analógico apontava as 14h13 minutos, despedi-me dos colegas 

com um “Até logo”, recebi resposta igual de todos, menos da Ana Zilda, que me 

desejou boa sorte.  

Fui em direcção à escola, cheguei á hora certa, até porque a escola é 

aproximadamente a 100 metros do Centro, o que permite rápida deslocação. 

À porta encontrava-se uma auxiliar, aparentava ter 45 anos, tinha cabelo com 

madeixas loiras, olhos claros, trazia vestido umas calças escuras que eram praticamente 

tapadas por uma bata branca com riscas azuis na posição vertical. Disse-lhe “Boa 

Tarde” e perguntei-lhe qual era a sala do professor José, abriu imediatamente a porta e, 

em simultâneo, respondeu-me de forma simpática e disponibilizou-se a acompanhar-me 

até á sala.  

Abri a porta, e o meu olhar sobrevoou as cabeças pequeninas daquelas crianças 

de “metro e meio”, disse-lhes “Boa tarde meninos” e, encaminhei-me para junto do 

professor José. Apresentei-me, disse que ia para fazer o acompanhamento às duas 

meninas que tinha sido pedido ao Centro, falei-lhe da minha licenciatura e mestrado 

bem como do meu estágio no Centro, enquanto me fazia perguntas em relação a isso. 

Posteriormente, chamou as meninas, a Ana Filipa e Ana Lúcia, e apresentou-me como 

sendo também a partir dali professora delas, explicou-lhes que me iria sentar com elas 

numa mesinha redonda que se encontrava no lado esquerdo da sala, as ajudaria a 

trabalhar e qualquer dúvida que tivessem, seria a mim que iriam perguntar.  

A Ana Filipa tinha cabelo preto, curto e liso, olhos grandes e verdes, trazia 

vestido uma camisola cor-de-rosa com um coelho estampado, no pescoço via-se a gola 

de uma camisola interior que trazia por baixo da outra, trazia também umas calças de 

ganga escuras com uma lista cozida juntamente á bainha de cor verde, trazia uns ténis 

brancos que evidenciavam ter bastante uso, falava à bebé e faltavam-lhe dois dentes no 

maxilar superior.  

Quanto à Ana Lúcia, tinha cabelos compridos, encaracolados e castanho claro, 

estavam apanhados com um elástico vermelho, tinha vestido uma blusa azul com botões 
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cor de laranja, uma saia beje de fazenda e collants brancas, calçado trazia umas botas 

castanhas com os atacadores soltos. Estava constipada e regularmente a espirrar, e de 5 

em 5 minutos ia buscar papel para se assoar, de um rolo de papel higiénico que se 

encontrava na mesa do professor.     

Antes de me dirigir com as meninas para a mesa, esclareci com o professor os 

dias da semana que iria fazer o acompanhamento, tendo ficado estipulado, ás terças e 

quintas-feiras ás 14h15 até ás 15h30, na medida em que, era o único tempo livre 

disponível que eu e a coordenadora do projecto encontramos no meu horário. 

 

 

C.O:    Recordo-me do primeiro impacto quando entrei na sala, todas aquelas crianças 

olharem para mim e parecia que estavam a dar-me as boas-vindas com um 

sorriso rasgado, foi a melhor forma que poderia ser recebida. Senti-me 

verdadeiramente à vontade e aquela maneira tão afectiva e ternurenta por parte 

das crianças deixou-me emocionalmente deliciada.  

 

Já nos encontrávamos sentadas as três, eu e as Anas, conversámos um 

bocadinho, antes de iniciar os trabalhos que se encontravam a realizar na turma. 

Perguntaram-me onde trabalhava e que gostava de fazer no trabalho, e se só ia ser 

professora delas, demonstrando que queriam muito que a resposta fosse positiva. 

Respondi-lhes que trabalhava no Centro Comunitário, ali em Povos, expliquei que 

também trabalhava com mais crianças, com mais idade que elas, que as ajudava a fazer 

os trabalhos de casa, que brincávamos no ATL e fazíamos jogos divertidos, mas 

também, exercícios práticos e físicos na rua. Não deixei de falar também no meu 

trabalho ali, que iria ajudá-las a realizar as tarefas, que iríamos trabalhar em conjunto, 

que estava ali para as apoiar, e que para além de fazer os trabalhos escolares, teríamos 

sempre um tempinho para conversar sobre o que quisessem. 

 

C.O.  O feedback das meninas foi fantástico, revelou-se no imediato uma grande 

empatia entre nós, parecia que já me conheciam tal como eu a elas, 

demonstraram estar motivadas para trabalhar e eufóricas com o facto de terem 

uma “professora” só para elas. Sentia-me no fundo uma privilegiada, pelo 

simples facto, de poder ajudar aquelas crianças que não revelavam graves 
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dificuldades de aprendizagem, mas sim, falta de apoio e motivação na 

realização dos trabalhos de forma autónoma.           

Seria sem dúvida maravilhoso, sentir que podemos marcar pela e fazer a 

diferença, auxiliando na evolução do processo de ensino-aprendizagem, e, no 

crescimento emocional daquelas crianças que revelam carências a nível afectivo 

e cognitivo.  

 

Começamos a trabalhar, estavam aprender a letra G, que associavam 

imediatamente á palavra gato, tinham que fazer uns exercícios do livro que consistia em 

copiar as frases que lá estavam, contudo, apareciam umas imagens que tinham de 

escrever o nome, ou seja, havia uma frase que era “A Érica escondeu o   no 

seu  de palha.”, que tinham de copiar e preencher as figuras com o 

respectivo nome, neste caso a palavra “gato” e “cesto”. 

Em primeira instância li em voz alta o pequeno texto que se encontrava no livro, 

depois repetiam e tentavam ler sozinhas, apresentando imensas dificuldades de leitura, 

posteriormente, expliquei-lhes como se fazia o exercício, e em conjunto concluímos.  

Queriam acabar rápido e estar mais avançadas que o resto da turma, 

essencialmente, porque esperavam que houvesse um tempo no final para conversarmos. 

Depois de terminarmos os exercícios do livro de Português referentes á letra G, 

perguntei-lhes se tinham gostado do que tivemos a fazer, se gostavam de aprender letras 

novas com imagens, e se achavam que as tinhas ajudado e se era mais divertido 

trabalharmos em conjunto. Responderam atabalhoadamente que sim, que adoraram tudo 

e, perguntaram logo se no dia a seguir também ia. 

Disse-lhes que no dia seguinte não iria mas depois na quinta voltaria para estarmos 

novamente juntas.  

Sorriram e disseram “Yupi”.  

Tocou a campainha, o professor pediu aos alunos todos que arrumassem os 

cadernos e os livros, e foi dizendo os nomes dos que podiam sair. Quando chegou o 

nome da Ana Lúcia e Ana Filipa, puxaram-me para me dar um beijo na face e pediram 

que lhes retribuísse, disseram-me adeus e corriam para a porta da rua com as mochilas 

apoiadas apenas num ombro.    



  Dinâmicas Educativas para a Promoção da Interculturalidade com Crianças e Jovens num 
Projecto Local 

 

280 
 

Após a saída de todas as crianças falei com o professor, explicou-me que as 

meninas evidenciavam mais dificuldades em Língua Portuguesa, que em casa não lhes 

era dada qualquer ajuda nos trabalhos de casa, e a maioria das vezes vinham por fazer, 

autonomamente não apresentavam o mesmo ritmo de trabalho comparativamente com 

os colegas, dispersavam imenso e não revelavam apreço e zelo pelo seu material 

escolar, nomeadamente com o caderno, que se encontra rasgado num dos lados.  

Não obstante, disse-me que seria uma mais valia estar ali e poder ajudá-las, dar-

lhes uma atenção redobrada que ele não consegue prestar com tantos alunos que tem na 

turma. 

Despedimo-nos e ficou combinado regressar na quinta-feira. 

 

C.O:   Aquela experiência foi bastante enriquecedora, permitiu-me ter o contacto 

directo com aquelas crianças tão amorosas, que apenas necessitam de um 

estímulo, motivação e reconhecimento para realizarem as tarefas pretendidas. 

Impressionou-me o facto de serem tão afectivas, valorizarem o toque, o carinho, 

a ajuda que lhes é prestada. Pensava que seriam totalmente o contrário, 

crianças defensivas, que seria difícil aproximar-me delas e não iriam ser 

totalmente receptivas à minha presença ali, tendo em conta, o contexto familiar 

desestruturado bem como as grandes necessidades económicas que sofrem.  

Todavia, fizeram-me sentir especial, que seria alguém com quem podiam 

brincar, conversar, rir, amuar, mas essencialmente, descobrir, crescer, 

experienciar, sentir, e, partilhar, uma vez que, nem sempre tem alguém 

exclusivamente para elas. Saí daquela sala com a ideia de querer voltar e fazer 

mais.  
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Anexo XIV 

 

 

Nota de campo 

 

 

Local: Centro Comunitário de Povos- Projecto Poder Es(Colher)  

 

Data: 3 de Abril de 2012 

 

 

Estava a sair do DPSE (Programa de Desenvolvimento Pessoal, Social e 

Educacional) do 1º ciclo, como acontece regularmente todos os dias da semana, menos 

à sexta-feira, eram por volta das 17h15, descia as escadas em direcção ao gabinete dos 

técnicos para lanchar, olhei pelos vidros que há à volta, com gradeamento verde, estava 

nevoeiro, o que impossibilitava de se conseguir ver, os prédios que estão acima do 

campo de futebol, situado em frente ao Centro Comunitário. 

Sentei-me, e retirei o lanche do saco de papel da marca “Mango”, trazia um 

iogurte e uma sandes de queijo, comecei a comer tranquilamente, estava um pouco 

cansada, os miúdos estavam bastante irrequietos nesse dia e depois de realizármos os 

trabalhos de casa, tínhamos ido para o átrio jogar às escondidas. 

Estava a meio do lanche, quando a coordenadora do projecto, a Ana Zilda me 

pediu se não me importava de ir para a sala do lado que tinha uma situação para 

resolver, estava ao seu lado uma senhora de cabelos brancos, aparentava ter 50 e tal 

anos, usava óculos, no entanto, conseguia-se detectar que os seus olhos estavam 

vermelhos, possivelmente porque tinha estado a chorar, era gorda, trazia uma saia 

castanha, uma blusa branca com renda na gola e punhos, e um casaco de malha 

cinzento. 

Respondi imediatamente que sim, saí e encaminhei-me para a porta da saída do 

Centro, onde se encontrava o Bruno e o Ricardo, outros técnicos, com algumas crianças, 

que saltavam, corriam, davam gargalhadas uns com os outros. Observei-os durante uns 

minutos, todos tinham praticamente a mesma altura, tirando a Beatriz (nome fictício), 
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que é bastante pequena, salienta-se no meio dos outros pelas 4 tranças que traz no seu 

cabelo frisado, com elásticos de cores diferentes, um amarelo, verde, vermelho e azul.  

 

C.O: Aqueles minutos que olhava para as crianças a brincar, fizeram-me 

recordar a minha infância, os momentos felizes e intensos que vivi, vi nos olhos 

deles o brilho da ingenuidade, a entrega á brincadeira, ao riso, ao toque, sem 

limites… tudo parece tão mais simples e belo, o sentir que somos livres e 

podemos fazer tudo sem ninguém nos cobrar e pedir satisfações.  

Aquelas crianças fazem-nos reviver fases da vida, momentos marcantes e 

surpreendentes que podemos ter tido, e acima de tudo, estimulam a nossa 

imaginação e criatividade quando partilhamos algo com elas. É um sabor de 

múltiplas emoções que, no seu âmago se coadunam tão bem. 

 

 

 

Enquanto falava com o Bruno, sobre o que podíamos fazer com o Grupo de 

Jovens na próxima quinta-feira, a Mariana (nome fictício), uma menina que frequenta 

também o DPSE do 1ºciclo bem como outras actividades, aproximou-se de nós, 

comentava com o Bruno que a tia no dia anterior lhe tinha ralhado por levar para casa as 

calças sujas, e ter chegado meia hora mais tarde que o habitual. No dia anterior, as 

crianças que fazem parte do atelier de expressão plástica e corporal, tinham ido fazer 

uma caminhada com os monitores, Bruno e Ricardo pelo mato, com o intuito de chegar 

a uma igreja no cimo do monte, na zona de Povos, pertencente a Vila Franca de Xira.  

O Bruno dizia-lhe que falaria com a tia e lhe explicaria o facto de ter nesse dia chegado 

mais tarde e com a roupa um pouco suja, que não se preocupasse, que ele esclarecia 

aquela situação.  

Notava-se que a menina, de 10 anos, estatura magra, origem cabo-verdiana, vestida com 

umas leggins pretas, camisola roxa de lã e totós na cabeça, estava contraída, falava num 

tom baixo, e denotava na cara dela a marca de alguma tristeza, pouco ou nada sorria, 

mexia e encolhia compulsivamente as pernas, contraía os músculos dos maxilares, 

desviava o olhar, não tirava as mãos dos bolsos.  

Passados alguns segundos, começou a aproximar-se de mim, perguntou-me se 

tinha lá no Centro o verniz que eu trazia nas unhas, dizendo que gostava muito da cor e, 

se não lhe podia pintar as dela com o mesmo verniz. Respondi positivamente, mas 
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esclareci que não tinha de momento lá o verniz, que levaria no dia a seguir e num tempo 

disponível que tivéssemos lhas pintaria com agrado.  

Enquanto falávamos, ela aproximava-se mais e roçava com a camisola de lã no meu 

casaco no lado direito, perguntou-me se não podia ficar comigo até as 19h00, que não 

lhe apetecia ir ao atelier, naquele dia. Expliquei-lhe que era importante ir, mas perguntei 

se queria falar algo comigo ou fazer algo em concreto.  

Disse que sim, que me queria contar uma coisa. A minha resposta foi predispor-me de 

imediato a falar com ela, a ouvi-la naquele instante. Afastámo-nos por alguns metros 

das restantes crianças que se encontravam a brincar naquele local, encostámos as pernas 

num canteiro que existe ali, pintado de verde.  

Perguntei-lhe que se passava, que queria falar comigo, enquanto falávamos ela 

agarrava-me nas mãos e fazia-me festas. Não me olhava nos olhos, estava cabisbaixa, 

começou a falar mas contraía os lábios e às vezes mordia o inferior.  

Começou por contar-me que andava triste, porque a avó e a mãe se tinham chateado e a 

avó tinha posto a mãe dela na rua, que já vinha de há muito tempo aquela situação, e 

que agora tinha tudo chegado ao fim. Continuou dizendo que a mãe tinha ido para casa 

duma amiga dela para outra zona fora de Vila Franca de Xira, que tinha levado a sua 

irmã, um bebé de 7 meses com ela, uma vez que, a mãe tem a tutela da bebé mas dela e 

da outra irmã, a Vanessa (nome fictício) é a avó que a contém. 

Acrescentou que a avó e a tia, que também vive na mesma habitação, lhe batiam 

regularmente, disse que gostava muito de ir viver com a mãe, ela e a Vanessa, mas que 

agora a mãe não as podia ter com ela, porque não tinha casa nem arranjado de momento 

qualquer trabalho. 

 

C.O: Enquanto a menina me ia contando aquela situação, começava a sentir um 

apertozinho no peito, não sabia se seria pelo facto de ela, me estar a contar 

aquilo assim, naquele momento, daquela forma, sem estar à espera, nem tão 

pouco conhecendo a situação familiar. Foi estranho, porque senti no mesmo 

minuto um conjunto de sentimentos distintos, desde raiva daquela avó e tia pelo 

que dizem e fazem à criança, a pena daquela menina que sofre e passa já por 

tantas preocupações.   

Senti-me impotente por não conseguir preencher aquele vazio no coração e dor 

que os olhinhos dela demonstravam, sabia que apenas poderia dar-lhe o meu 

carinho e tentar falar com ela, ajudando-a a organizar aquele pensamento, 
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tendo em conta a forma como ela debitava a informação, a enorme necessidade 

de despejar e partilhar aquilo que lhe estava a fazer mal. 

 

  

Continuava a conversa, no mesmo tom e da mesma forma apressada, dizia que, a irmã, a 

Vanessa, ultimamente fazia chichi na cama, e que sempre que isso acontecia a tia lhe 

batia porque considerava ser preguiça da menina para não se querer levantar. Afirmava, 

que não, apenas ela não se apercebia do que estava a fazer. Acrescentou também, que a 

tia e a avó, muitas vezes lhe mandavam fazer tarefas domésticas sozinha, 

designadamente, lavar as casas de banho. Porém, que a avisavam que se ela fosse viver 

com a mãe, esta só iria querer se aproveitar da Mariana para lhe fazer as coisas. 

Levantou a cabeça e olhou para mim com o ar de quem esperava que dissesse algo sobre 

o que estava acontecer. 

Agarrei-lhe na cara e olhei-a fixamente, disse-lhe que estaria ali para a ouvir até ao fim 

com muita atenção, que o que me estava a contar ficaria entre nós, que não se 

preocupasse, e, principalmente que, estava ali para a ajudar a resolver o seu problema. 

No entanto, ela só contava o que queria, até onde se sentisse capaz, não a querendo 

forçar a nada. 

Suspirou, continuou, dizendo que estava mesmo triste com aquela situação, que aquilo 

já vinha de há muito tempo, era uma história muito antiga o conflito entre a mãe dela e a 

avó, que duvidava que tudo ficasse bem e voltasse à normalidade. Que nunca via o pai, 

justificando que está preso em Espanha, mas que já estava habituada à sua ausência, 

contudo não conseguia estar sem a mãe.  

Por fim, alertou-me para o facto de já ter estado institucionalizada ela e a Vanessa, que 

tinham estado prestes a ser adoptadas por duas famílias diferentes, e consequentemente, 

separadas, não querendo de modo algum que isto lhes voltasse a acontecer. 

Acrescentou, que nessa altura quem as foi buscar, foi a avó por isso esta tinha de 

momento as suas tutelas. Continua a conversa, dizendo que morria de medo que isso 

acontecesse novamente. 

Pedi-lhe que ficasse tranquila, que tudo se resolvia, que o tempo ajudava a que tudo 

ficasse melhor, e que não era ela que tinha de se preocupar em resolver as coisas, que 

essa parte ficava destinada aos mais crescidos, que muitas vezes nos chateamos, 

gritamos, dizemos coisas que não sentimos, mas passado algum tempo, tudo fica mais 
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calmo, as pessoas pensam sobre tudo, reflectem, e acabam por se entender, ou pelo 

menos, chegar a um consenso.  

Acrescentei, dizendo que, naturalmente o dia seguinte seria melhor, que sempre que se 

sentisse triste e quisesse desabafar me poderia procurar. 

Abraçou-me, ficando com a cabeça encostada ao meu peito, agradeceu e disse que 

gostava muito de mim, que lhe transmitia muita confiança e segurança. 

Dei-lhe um beijinho na testa, e caminhamos juntas até à entrada do Centro. 

 

C.O: Encontrava-me em conflito, comigo própria, não me queria permitir a 

sentir determinados sentimentos negativos, queria manter-me firme, porque todo 

aquele relato me tinha deixado incrédula, Não percebia como os adultos, não 

tem consciência do mal que pode fazer a uma criança, determinados 

comportamentos, nas marcas que lhes pode deixar bem como as consequências 

que futuramente isso trará à sua personalidade. Esperava que os outros por 

mínima ou escassa formação que tivessem, por mais que não houvesse uma 

relação próxima ou estreita e a educação seja diferente de famílias para 

famílias, tal como os valores morais, achava que qualquer ser humano poderia 

perfeitamente perceber, que as crianças não têm de ser responsabilizados pelos 

actos dos adultos, nem tão pouco, ter de ser expostas a determinadas situações 

que lhes fazem tão mal. Estava revoltada com tudo aquilo, queria arranjar uma 

solução rápida e eficaz para aquela pequena criança, garantir-lhe com certeza 

que tudo iria ficar e acabar bem, e que não precisava mais de se preocupar. 

Contudo, sabia que as coisas não eram tão lineares, e que muitas das vezes nem 

tudo se resolve.  

Decidi concentrar-me no problema e ver o que seria necessário fazer 

tecnicamente para ajudar a menina. E sempre que pensava nela, sentia que 

tinha tido muita sorte, por ter uns pais que me deram uma boa educação, me 

incutiram valores morais e princípios de conduta em que me oriento, mas acima 

de tudo, porque me proporcionaram uma infância indubitavelmente feliz. 
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Anexo XV 

Actividade Grupo de Jovens 
 
 
 
Objectivos: 
 
 - Alertar os jovens para o tema – Saúde, Sexualidade e Afectos 
 
 - Sensibilizar os jovens para Comportamentos de Risco 
 
 - Reforçar o direito ao respeito pelo Outro e por si Próprio 
 
 - Facultar informação correta sobre o tema 
 
 
Material: exemplo de situações  
 
 
Duração: 1 hora 
 
 

Concretização: Recortar os exemplos de situações, dobrar cada um deles e pôr dentro de uma 

caixa. Explicar ao grupo que cada um dos elementos, retire da caixa um papel dobrado e leia 

para si a situação que lhe saiu. Ordenadamente, o técnico deverá pedir que cada um exponha ao 

grupo a situação, respondendo às questões que cada uma submete, ou seja, tentar arranjar a 

solução para o problema apresentado.  

Posteriormente, deverá ser discutido em grupo o mesmo problema, com o intuito de se chegar a 

um consenso geral.  

No final da dinâmica serão consolidados alguns aspectos principais relacionados com o tema 

bem como reflectidas as questões centrais. 

 

Dimensão do Grupo: 8-10 elementos no máximo 

 

Debate e Avaliação:  

 

Discutir o tema da sexualidade, educação sexual, direitos, saúde sexual e reprodutiva, 

designadamente: homossexualidade, a utilização de estupefacientes e álcool, perspectivas 

profissionais, questões emocionais.  

 

 De que modo, podemos resolver cada situação ou se estivéssemos nesta situação como 

poderíamos ultrapassar isto? 
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 Em que medida é que o consumo de drogas/álcool pode influenciar nas nossas atitudes 

ou comportamentos? 

 Como podemos combater esta realidade, ou seja, como podemos ajudar alguém que se 

encontre dependente de drogas? 

 A homossexualidade é encarada com discriminação porquê?  

 Quem tem uma infância repressora em que sentido isso se manifesta futuramente?  

 Como se pode ter uma vida sexual segura? De que modo nos podemos proteger?  
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EXEMPLOS DE SITUAÇÕES: 
 

Situação  1 
 

Quando conheci o meu vizinho, éramos apenas amigos, mas com o passar 

do tempo acabámos por sair juntos e, actualmente apesar de já se ter mudado, 

costuma vir todas as noites a minha casa. Como está na faculdade diz não se 

querer prender a ninguém. Só quer ter relações íntimas mas namorar não. Se eu 

me envolver com ele sexualmente será que ele poderá vir a namorar comigo. 

 

Situação  2 
 
 

Tive uma infância muito repressora, os meus pais não me deixam namorar, 

nem sair com os meus amigos. Agora, estou apaixonada por um rapaz que diz 

gostar de mim, só que ele é consumidor de drogas e gostava de o ajudar a sair 

disso.  

 
 
Situação  3 

 

O João de 18 anos namora com a Marina de 17 anos há quase um ano. 

Ele está acabar o secundário e está em dúvida se vai para a universidade ou 

se começa a trabalhar. Os pais dela não são ricos e às vezes enfrentam 

algumas dificuldades financeiras. Há uma semana a Marina descobriu que 

está grávida, o João gostava de se sentir realizado profissionalmente, tirar o 

curso de Arquitectura mas com esta situação não sabe o que fazer. 

 
 

Situação  4 
 

Tenho 15 anos, estudo e estou apaixonar-me por um rapaz mais velho 

com 21 anos. Tenho o apoio das minhas amigas para ficarmos juntos, e ele 

também quer ficar comigo. No entanto, estou com medo de me envolver 

muito e acabar por sofrer, por causa da diferença de idades. O que devo 

fazer? 

 

 

 


