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Resumo 

 

As questões da diversidade cultural colocam às escolas um grande desafio, o de saber 

lidar com o outro e de assumir práticas interculturais que possibilitam a integração 

plena de todos os que frequentam a escola.  

A presente investigação constitui um estudo de caso, numa abordagem qualitativa, 

que pretende compreender como é que o desenvolvimento de atividades que favo-

recem a voz ativa e participativa dos alunos pode ser potenciador da educação 

intercultural. Assim, concebemos e desenvolvemos um projeto de enriquecimento 

curricular com alunos do 3º ciclo, numa escola que se carateriza por uma crescente 

diversidade cultural e onde quisemos proporcionar espaços para que as vozes dos 

alunos se manifestassem através do desenvolvimento de um conjunto de iniciativas. 

Tendo por base teórica a educação intercultural, analisámos o desenvolvimento de 

atividades extra curriculares que possibilita aos alunos um papel interventivo e ativo. 

Foram utilizadas técnicas de recolha de dados a fim de esclarecer e aprofundar os 

objetivos de investigação nomeadamente acerca da perceção que os alunos têm da 

escola multicultural; das suas ideias sobre o desenvolvimento de atividades que 

fomentam a educação intercultural; dos valores que defendem no diálogo intercultu-

ral; do relacionamento interpessoal entre diferentes grupos étnico-culturais; e de 

como o Projeto Multicultural e a utilização de espaços interativos fomentam a inte-

gração dos alunos, valorizam as trocas culturais e possibilitam um papel interventivo, 

favorecendo a aprendizagem intercultural. 

Para que encontrássemos respostas aos pressupostos que nortearam a nossa investi-

gação escolhemos a metodologia de estudo de caso, seguindo uma estratégia de 

investigação-ação. Entrevistaram-se seis alunos participantes no projeto, aplicando a 

entrevista “focus group” em dois momentos distintos, procedeu-se ao registo de 

notas de campo e à leitura de documentos oficiais da escola. 

Confirmou-se que o desenvolvimento do projeto de enriquecimento curricular reve-

lou ser o espaço ideal para as práticas interculturais, permitindo a todos fazerem 

escutar a sua voz e contribuindo para a sua formação pessoal e social. 

 

Palavras – chave: educação intercultural, relações interpessoais, cidadania, diálogo 

intercultural 
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Abstract 

 

The issues of cultural diversity are considered a great challenge to schools: how to 

cope with each other and be enrolled in cultural practices that enable a full integra-

tion of all students who attend  schools. 

This research has got as a method of investigation a case study, with a qualitative 

approach, which seeks to understand how the development of activities that promotes 

students’ voice and participation may promote intercultural education. Thus we de-

sign and develop an extra curriculum project involving students from the 3rd cycle, 

in a school which is characterized by an increasing cultural diversity and where we 

want to provide space so that students’ voices through different strategies could be 

heard. 

Based on theoretical assumptions of intercultural education we analyze the develop-

ment of extracurricular activities that allows students an active role. Several tech-

niques of data collection were used in order to find an answer  to various issues such 

as the perception that students have of a multicultural school; students' ideas on the 

development of activities that promotes intercultural education; values that promote 

intercultural dialogue; interpersonal relationships between different ethnic cultural 

groups;  how the Multicultural Project and interactive platforms promote students’ 

integration, value cultural exchanges and allow students to have an active role. 

In order to find some answers to the assumptions that guided our research we have 

chosen the methodology of case study, action research, and we decided to use focus 

group interviews which we carried out among six students from the extra curriculum 

project in two different moments. We also used field notes and official school docu-

ments to support our analysis. 

It was confirmed that the development of extra curriculum project proved to be the 

ideal space for intercultural practices because it allowed everyone to have a voice 

empowering them to build their learning and their personal and social development. 

 

Palavras – chave: intercultural education, interpersonal relations, citizenship, inter-

cultural dialogue 
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Introdução 

 

O Diálogo Intercultural tem vindo a assumir um papel cada vez mais necessário e 

relevante numa sociedade cada vez mais heterogénea, onde a diversidade impera e 

cujo objetivo é essencialmente a melhoria das relações interpessoais e a equidade de 

oportunidades, tornando a sociedade mais justa. Todos temos diferentes origens e 

culturas e enriquecemos a nossa identidade quando aprendemos com a cultura dos 

outros, quando conhecemos melhor o Outro e estabelecemos espaços de diálogo, de 

interação. É neste contexto intercultural que é necessário criar condições para que os 

comportamentos se alterem e se caminhe para uma sociedade plural onde todos são 

reconhecidos pela sua individualidade e que encontrem lugar para fazer escutar a sua 

voz. 

A construção de um mundo melhor passa inevitavelmente pela aceitação do Eu e do 

Outro.  

O sistema educativo, e em particular as instituições escolares, não podem ignorar a 

realidade atual e não podem ser entendidos como à parte da sociedade. A sociedade 

tem, pois, um papel fundamental a desempenhar nos processos de integração e de 

construção de uma sociedade para todos. A missão da escola é de facto a de preparar 

cidadãos ativos, críticos, solidários e interventivos para uma sociedade democrática. 

O processo educativo contribui para o desenvolvimento integral do indivíduo e para 

a construção da sua identidade, como futuro cidadão responsável, participante no 

desenvolvimento humano da sociedade, na democracia participativa e na cidadania 

intercultural. 

Este trabalho apresenta-se como um estudo de caso único e optámos por um design 

de investigação-ação, esperando contribuir para a criação de dinâmicas em contexto 

escolar e que promovam a sua melhoria num permanente diálogo intercultural. 

No nosso estudo partimos da identificação da multiculturalidade na escola e defini-

mos o problema, na forma de uma questão de partida: como é que o desenvolvimen-

to de atividades que favorecem a voz ativa e participativa dos alunos pode ser 

potenciador da educação intercultural. A partir daí propusémos a criação de um 

dispositivo que pudesse conduzir os alunos a uma participação ativa e a uma mudan-

ça/transformação da realidade. Quisemos compreender este caso específico relativo a 

um projeto de enriquecimento curricular, à medida que se ia fazendo a sua imple-
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mentação. Assim, o investigador está diretamente envolvido enquanto participante, 

partilhando todas as fases da investigação com os restantes participantes, criando 

diapositivos que conduzissem a uma intervenção ativa dos alunos e possibilitando 

também momentos de reflexão que se traduziram na avaliação final. 

Por se tratar de uma investigação qualitativa definiram-se um conjunto de objetivos 

de investigação que iremos tentar observar, esclarecer e aprofundar ao longo do nos-

so trabalho: 

 Conhecer a perceção que os alunos têm da escola enquanto espaço multicultural; 

 Conhecer as ideias dos alunos sobre o desenvolvimento de atividades que fomen-

tam a educação intercultural; 

 Compreender quais os valores de cidadania que os alunos defendem e destacam 

para um diálogo intercultural; 

 Conhecer como se relacionam com os seus pares e se existem laços de proximida-

de com alunos dos diferentes grupos étnico- culturais; 

 Compreender como as diferentes dimensões culturais influenciam a relação entre 

os alunos e a sua integração;  

 Perceber como o “Projeto Multicultural” fomenta a integração dos alunos, valori-

za as especificidades e trocas culturais e desenvolve nos alunos um papel interventi-

vo; 

 Perceber como a utilização de plataformas interativas favorece a aprendizagem 

intercultural. 

O trabalho que agora apresentamos está organizado em duas partes, antecedidas pela 

presente introdução e seguidas da conclusão. Na primeira parte apresentamos o 

enquadramento teórico da problemática em estudo, na segunda, o trabalho de campo. 

A primeira parte – Enquadramento Teórico- tem como objetivo principal a constru-

ção de um quadro teórico para fundamentar de um modo mais consistente o trabalho 

empírico e encontra-se dividido em dois capítulos: 

-no capítulo I –  Multiculturalidade, interculturalidade e educação para a cidadania 

– caraterizamos sumariamente a sociedade multicultural e restringimo-nos mais deta-

lhadamente ao caso de Portugal, país de emigração/imigração. Analisamos a escola 

na sua diversidade e elencamos os pressupostos e as políticas educativas para a 

implementação de uma educação intercultural em Portugal. Apresentamos o conceito 

de cidadania, a sua evolução e o papel que esta desempenha em contextos escolares 

interculturais. Analisamos os pressupostos da cidadania na construção de jovens 
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cidadãos ativos e participativos, contribuindo com as suas visões sobre o mundo que 

os rodeia.  

- no capítulo II – A Voz dos jovens no contexto escolar - abordamos  o papel e os 

modos de participação dos alunos no espaço escolar e a problemática da adolescência 

para melhor compreender a construção da identidade dos jovens e a relação com o 

outro em contextos escolares multiculturais.  

Quanto à segunda parte – Trabalho de campo – apresentamos um estudo empírico 

sobre as vozes dos alunos promotoras do diálogo intercultural, com recurso a uma 

metodologia qualitativa, nomeadamente com a realização de entrevistas “focus 

group” e observação participada que se traduziram nas notas de campo. Esta segunda 

parte divide-se em três capítulos: 

- no capítulo III– Objetivos e enquadramento metodológico – apresentamos a defini-

ção do problema, os objetivos de investigação, a metodologia do trabalho empírico 

utilizada, definindo o tipo de estudo pelo qual optámos. Descrevemos as técnicas de 

recolha de dados escolhidas, observação participante com a construção de notas de 

campo, as entrevistas “focus group”, salientando as razões pela opção por este tipo 

de entrevista e a análise de diversos documentos oficiais da escola. Continuamos 

com a explanação dos procedimentos e etapas no tratamento e análise de dados. 

- no capítulo IV – O Projeto e o seu contexto -  apresentamos o enquadramento con-

textual do estudo empírico ( a escola e o meio) e procedemos à apresentação do pro-

jeto de enriquecimento curricular “ Projeto Multicultural” 

- no capítulo V – As vozes dos participantes e da comunidade educativa  - ouvimos 

as vozes dos que participaram no projeto e no estudo, elaborando uma análise refle-

xiva sobre os dados apresentados. 

 

Terminamos este trabalho com as Conclusões e considerações finais que considera-

mos mais significativas. 
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Parte I - Enquadramento teórico 

 

Nesta primeira parte do trabalho começamos por uma abordagem teórica relativa-

mente aos aspetos que consideramos relevantes, tendo em conta o nosso estudo. 

Assim, pronunciamo-nos sobre a sociedade multicultural, a educação multi/ intercul-

tural e a cidadania ativa.  

Para uma melhor compreensão da temática das vozes dos alunos, enquanto modo de 

participação, intervenção e impulsionadoras da mudança, aprofundamos o papel e os 

modos de participação e a relação com o Outro durante o período da adolescência, 

contribuindo para a construção da identidade social de cada indivíduo. 

 

Capítulo 1 – Multiculturalidade, interculturalidade e educação para a cidadania 

 

Iniciamos este capítulo com a caraterização da sociedade atual, marcada pela multi-

culturalidade e pela globalização. Após esta breve contextualização mundial passa-

remos ao caso português. Referimos, em primeiro lugar, como os fluxos migratórios 

marcaram a história nacional e depois procedemos a uma caraterização do momento 

atual no espaço social e educacional. 

 

1. A sociedade multicultural e a educação 

1.1. A sociedade multicultural 

 

As sociedades de hoje têm uma forte composição multicultural fruto da evolução 

social, histórica e económica, do avanço da ciência e da tecnologia que têm permiti-

do um maior fluxo de pessoas e, no caso do espaço da comunidade europeia, a aber-

tura de fronteiras.  

Nesta era global, paralelamente ao aumento de mobilidade populacional, que atinge 

valores de 214 milhões de acordo com o World Migration Report 2010, as socieda-

des desenvolvem-se com uma característica bem vincada - a da diversidade étnico-

cultural.  
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Hoje, e devido ao avanço dos meios de comunicação e de transporte, as pessoas 

movimentam-se com bastante facilidade para locais com culturas diferentes das suas, 

quer para viajar, negociar, estudar ou viver.  

Ao longo de décadas as sociedades têm lidado com a diversidade cultural de formas 

muito distintas, mobilizando diversos modelos políticos, sociais, filosóficos e mesmo 

educativos para gerir a multiculturalidade. Perante a existência de múltiplas culturas 

é necessário equacionar qual a melhor forma de lidar com essa mesma diversidade. 

Surgem, pois, algumas respostas para tentar resolver os problemas associados à mul-

tiplicidade de culturas e aos contactos que estas estabelecem entre si. 

Se recuarmos aos anos 60, em pleno século XX, os Estados Unidos da América e o 

Reino Unido apresentavam os primeiros modelos de políticas sociais para com as 

minorias étnicas. No entender destas nações os grupos minoritários deveriam estar 

em conformidade com a cultura dominante. Esta primeira tentativa de contemplar a 

diversidade não passava de uma atitude monocultural. Não nos podemos esquecer 

que as sociedades ditas ocidentais detinham o poder por toda a herança histórica que 

carregavam e a visão do mundo era ela também muito etnocêntrica, levando a que se 

acentuasse ainda mais a diferença entre culturas e se encarasse o Outro como negati-

vo. Na verdade, a cultura dominante era valorizada e as outras consideradas inferio-

res tinham um papel passivo. Tal com refere Cardoso (2005) esta atitude assimila-

cionista era considerada um processo social que conduzia: 

(…) à eliminação das barreiras culturais entre populações pertencentes a minorias e à 

maioria, através da qual os indivíduos pertencentes a minorias étnicas e comunidades 

imigrantes adquirem traços culturais do grupo dominante em simultâneo com a supressão 

progressiva de elementos culturais próprios. (Cardoso, 2005, p.16) 

 

Os finais dos anos 60 e início de 70, marcados por uma constante pressão dos movi-

mentos de direitos humanos, de afirmação da diversidade e de um aumento dos flu-

xos migratórios, conduziram à adoção de políticas integracionistas. Apesar da tole-

rância pela diversidade cultural e de uma maior promoção das culturas das minorias 

étnicas estas não poderiam colidir com a cultura dominante, ou seja, não poderiam 

ameaçar o equilíbrio da cultura soberana.  

O pluralismo, uma outra etapa da evolução histórica do multiculturalismo, admite a 

coexistência de diferentes grupos étnicos e culturais que têm “(…) oportunidade para  

desenvolver e conservar a sua própria cultura e as suas tradições diferentes, no inte-

rior de uma sociedade mais ampla, desempenhando nela um papel de pleno direito.” 

(Silva, 2008, p.26) 
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Para Cardoso (2005) o conceito de multiculturalismo é inseparável “ (…) do conceito 

de pluralismo. Nenhum discurso sobre multiculturalidade deixa de se basear e referir 

ao pluralismo como objectivo.” (Cardoso, 2005,p.18).  

Em 2001, a UNESCO, através da sua Declaração Universal da Diversidade 

Cultural, art.º 2, destacava que: 

(…) em sociedades cada vez mais diversificadas, torna-se indispensável garantir uma 

interação harmoniosa entre pessoas e grupos com identidades culturais a um só tempo 

plurais, variadas e dinâmicas, assim como a sua vontade de conviver. As políticas que 

favorecem a inclusão e a participação de todos os cidadãos garantem a coesão social, a 

vitalidade da sociedade civil e paz. (UNESCO,2001) 

 

Com esta iniciativa a UNESCO aposta numa perspetiva multicultural como uma 

forma de gerir a diversidade cultural. Pretende-se dar às minorias étnicas a oportuni-

dade de expressarem e de manterem a sua cultura de origem, acreditando que os 

indivíduos e grupos podem estar integrados numa sociedade maioritária sem perde-

rem a sua identidade cultural. 

Silva (2008) aponta que um dos traços marcantes da multiculturalidade é de facto a 

diversidade numa “(…) sociedade constituída por um mosaico de culturas, confron-

tando cada uma o eu e os outros, num processo de diferenças cada vez mais marcan-

tes. (…)” (Silva, 2008,p.23). 

Na última década do século XX, destaca-se a perspetiva de promoção da justiça 

social e da solidariedade, lutando contra todas as formas de discriminação. Para 

Peres (2006) “(…) respeita-se e valoriza-se a diversidade, negociando e resolvendo 

conflitos de uma forma pacífica e não violenta – liberdade para conviver, igualdade 

para viver e educar de uma forma plural (…).” (Peres, 2006, p. 123). Estabelece-se as 

pontes para o diálogo entre culturas, permitindo a construção de uma identidade e 

cidadania comum de forma integradora a partir do intercâmbio entre as diferentes 

culturas. 

 

1.2. Portugal multi/intercultural 

 

Para compreender esta multiculturalidade devemos, em primeiro lugar, pensar na 

herança histórica de cada país e dedicarmo-nos ao caso de Portugal. Portugal tem 

convivido ao longo dos séculos com a multiculturalidade, mas, nem sempre, esta foi 

entendida como fator de diversidade e de enriquecimento. Durante muito tempo con-

viveu-se com as práticas assimilacionistas e de homogeneização cultural onde os 



As vozes dos alunos promotoras da educação intercultural 
 

7 

 

grupos culturais minoritários que estabelecem o contacto com outros grupos culturais 

perdem a sua identidade ou têm de a rejeitar para adquirirem as características da 

cultura dominante. (Leite, 2003). Apesar da sociedade portuguesa ser um “espaço 

natural  de encontro de culturas”, como refere Fontoura ( 2005), os problemas 

inerentes ao fluxo constante de indivíduos exigem que sejam criadas políticas  e 

práticas diversificadas para uma plena integração e equidade de oportunidades. 

Portugal sempre foi um país de emigração, mas mais recentemente começa a ser 

conhecido como um país de imigrantes. Na verdade, nos anos 70, e como conse-

quência da descolonização pós – Revolução de 1974, Portugal foi o país de acolhi-

mento de “ (…) milhares de “retornados” e de nascidos ou criados nas ex-colónias 

portuguesas em África.” ( Mendes, 2006, p.134).  

Com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia, em 1986, as fronteiras abriram-

se  e a posição de Portugal perante o resto do mundo alterou-se, sendo este 

acontecimento visto como uma possibilidade para os que procuravam melhor 

qualidade de vida e possibilidade de emprego. Estes importantes acontecimentos 

históricos conduziram a alterações ideológicas e políticas que permitiram ao longo 

dos tempos um aumento de circulação de pessoas. Mais recentemente, Portugal tem 

recebido um elevado número de imigrantes de Leste e também do Brasil. Com este 

acentuado fluxo migratório das últimas décadas, Portugal sublinhou ainda mais a sua 

heterogeneidade cultural, linguística e religiosa.  

Em pleno século XXI, o Estado português preocupou-se em definir políticas de aco-

lhimento assumindo um compromisso na integração dos imigrantes na sociedade 

portuguesa que teve a sua concretização com a publicação da Resolução do Conselho 

de Ministros (RCM) n.º 63-A/2007 onde se define um plano para a integração de 

imigrantes que à data da referida publicação eram “(…) 9% da população activa e 

4.5% da população nacional.” (RCM, nº63-A/2007)  

Este plano identifica um conjunto de 120 medidas que visam como grande finalida-

de, a plena integração dos imigrantes na sociedade portuguesa. Todas as medidas são 

distribuídas por vários setores da sociedade e assentam num conjunto de princípios 

orientadores, nomeadamente, a visão positiva da imigração que reconhece o seu con-

tributo económico, social e cultural e assume o compromisso pelo bom acolhimento 

e pela integração plena das comunidades imigrantes na sociedade portuguesa; a afir-

mação do princípio da interculturalidade, aceitando a especificidade cultural e social 

de diferentes comunidades e sublinhando o carácter interativo e relacional entre as 
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mesmas, suportado no respeito mútuo e no cumprimento das leis do país de acolhi-

mento; a participação e coresponsabilidade em todos os domínios da sociedade, 

estimulando os imigrantes a assumirem-se como protagonistas participantes e corres-

ponsáveis pelas políticas de imigração e não apenas seus beneficiários; a afirmação 

simultânea e indissociável dos direitos e deveres dos imigrantes; a igualdade de opor-

tunidades para todos, com particular expressão na redução das desvantagens no aces-

so à educação, ao trabalho, à saúde, à habitação e aos direitos sociais, rejeitando 

qualquer discriminação em função da etnia, nacionalidade, língua, religião ou sexo e 

combatendo disfunções legais ou administrativas; o direito a viver em família, reco-

nhecendo o papel estruturante da mesma na integração dos imigrantes nas sociedades 

de acolhimento; especial atenção à igualdade de género, reconhecendo a dupla vulne-

rabilidade da condição mulher/imigrante. 

Ao nível da educação, o plano contempla como medidas essenciais a definição de um 

programa de formação contínua de professores com vista a incrementar as competên-

cias dos agentes educativos para o desenvolvimento do seu trabalho em escolas cada 

vez mais heterogéneas; a revisão dos critérios da rede escolar para garantir uma 

composição de turmas equilibrada; a adequação das estratégias de acolhimento na 

Escola às especificidades dos alunos descendentes de imigrantes; a valorização do 

papel do professor no acolhimento e integração de alunos descendentes de imigrantes 

e promoção do acolhimento dos estudantes estrangeiros no momento da sua chegada 

a Portugal e durante a sua estadia. 

Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no Relatório de Imigração, 

Fronteiras e Asilo (RIFA) de 2010, residiam ou permaneciam de forma legal em Por-

tugal 445.262 cidadãos de nacionalidade estrangeira. As nacionalidades mais repre-

sentativas em Portugal são as de países como Brasil, Ucrânia, Cabo Verde, Roménia, 

Angola, Guiné-Bissau, Reino Unido, China, Moldávia e São Tomé e Príncipe as 

quais, globalmente, representam cerca de 79,78 % da população estrangeira com 

permanência regular em território nacional. No entanto, e segundo o Relatório de 

Imigração, Fronteiras e Asilo de 2011, da responsabilidade do SEF, o crescimento de 

estrangeiros residentes em Portugal foi quebrado no ano de 2010, apresentando como 

fatores as alterações legislativas de acesso à nacionalidade portuguesa, os impactos 

da crise económica e financeira em Portugal e a alteração dos processos migratórios 

em alguns países de origem.  
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Comparando os dados disponibilizados pelo SEF, constatamos que a população 

estrangeira sofreu um decréscimo, no entanto, as nacionalidades mais representativas 

continuam a ser as mesmas de 2010. O grupo de dez nacionalidades mais representa-

tivo em Portugal totaliza cerca de 78.1% da população estrangeira em Portugal. 

Quadro1- SEF (Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo – 2010 e 2011) 

 

Esta diversidade da sociedade portuguesa contribui para o desenvolvimento sócio-

económico, cultural e das políticas de integração. É pertinente relembrar que nesta 

diversidade também devemos incluir as segundas e terceiras gerações dos descenden-

tes dos ex-emigrantes africanos e os indivíduos de etnia cigana. 

Perante um país que ao longo dos tempos foi caracterizado como país de emigrantes 

surge agora como o país de acolhimento. Em pleno século XXI este país de acolhi-

mento regista alguns progressos nas políticas sociais e educativas de modo a comba-

ter a exclusão e as desigualdades. 

A sociedade tenta promover a justiça social, a tolerância, a solidariedade, respeitar e 

valorizar a diversidade e negociar e resolver os conflitos de uma forma pacífica, não 

violenta. Na tentativa de se dissipar as desigualdades estabelece-se uma interação 

entre o Eu e o Outro que nos conduz a uma nova perspetiva de sociedade de cariz 

essencialmente intercultural.  

Malheiros (2011) define o conceito de interculturalidade “(…) enquanto mecanismo 

de promoção da comunicação e da interacção positiva entre os vários grupos cultu-

ralmente distintos (não apenas étnicos, mas também geracionais ou linguísticos) que 

compõem a sociedade.” (Malheiros, 2011, p. 24) De facto, devemos valorizar a inter-

 2010 2011 

País Nº de 

residentes 

Percentagem Nº de 

residentes 

Percentagem 

Brasil 119.363 27% 111.445 25.5% 

Ucrânia 49.505 11.12% 48.022 11.0% 

Cabo Verde 43.979 9.88% 43.920 10.1% 

Roménia 36.830 8.27% 39.312 9.0% 

Angola 23.494 5,28% 21.563 4.9% 

Guiné-Bissau 19.817 4,45% 18.487 4.2% 

Reino Unido 17.196 3,86% 17.675 4% 

China 15.699 3,53% 16.785 3,8% 

Moldávia 15.641 3,51% 13.586 3.1% 

S. Tomé e Príncipe 10.495 2,36% 10.518 2,4% 
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culturalidade enquanto processo capaz de promover a interação entre os vários gru-

pos da sociedade, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e para a constru-

ção da coesão social. 

O conceito de interculturalidade associado à promoção de comunicação/diálogo entre 

culturas diferentes passa também, ao nível da educação, por uma pedagogia intercul-

tural. 

 

1.3. Diversidade cultural e educação  

 

1.3.1. A educação multi/intercultural: pressupostos e objetivos gerais 

 

A escola é um espaço onde a diversidade sócio-cultural está bem patente. Tal como 

referem os autores Oliveira & Neto (2007) a escola considerada como um “micro-

cosmo” da sociedade e responsável pela educação de todos os alunos, tem um papel 

fundamental na difusão de determinados padrões culturais. Deste ponto de vista, a 

escola deve ser uma força importante das mudanças sócio-educativas, capazes de 

responder aos desafios da interculturalidade, da autonomia, da valorização da dife-

rença e da defesa dos direitos humanos (Oliveira & Neto, 2007). 

A escola torna-se, assim, o espaço plural em constante mutação e é urgente repensar 

o seu papel na construção de sociedades multiculturais onde a prática da educação 

intercultural deve adquirir uma maior importância. Numa época marcada pela globa-

lização, as escolas abriram-se à diversidade e o número de crianças e jovens que as 

frequentam aumentou progressivamente sendo notória uma grande heterogeneidade 

ao nível da cultura, língua, raça e etnia. Torna-se necessário, então, ter em considera-

ção as especificidades de cada aluno e valorizar as suas vivências pessoais e a sua 

cultura, promovendo o reconhecimento da diversidade. Com o aumento da escolari-

dade obrigatória e da diversidade dos aprendentes surgiu um movimento no sentido 

de homogeneizar o processo de ensino-aprendizagem, concebendo-se programas 

curriculares para o aluno considerado “médio”. Considerava-se que a forma de pro-

porcionar a igualdade de oportunidades para todos os alunos era através das práticas 

educativas homogéneas. Porém, não é através de um ensino igual para todos que se 

constrói o sucesso educativo, possibilitando a todos equidade de oportunidades e 

maior justiça social. As escolas devem rever a sua função e tornarem-se espaços pri-
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vilegiados de vivências, de relações de troca e reciprocidade, enriquecedores das 

diferentes culturas que neles habitam; considerar a heterogeneidade um valor a res-

peitar e a promover, possibilitando pedagogias plurais e diferenciadoras de acordo 

com os diferentes alunos; ser geradora de situações de igualdade e justiça social. 

Contudo, para que se assuma como tal, a instituição escola deve modificar a sua 

visão homogénea, monocultural, e tal como refere Stoer & Cortesão (1999), deixar 

de ser “daltónico cultural”. Não podemos olhar para os alunos como “(…) sendo 

todos idênticos, com interesses, saberes e necessidades semelhantes (…)” (Stoer & 

Cortesão,1999,p.21).  

Deve a escola caminhar para uma atitude de abertura e flexibilidade, criando mode-

los de organização e de desenvolvimento do currículo onde todos possam ser ouvidos 

e se sintam representados. Cardoso (2005) considera que a educação intercultural 

exige que a escola como um todo, o seu ambiente, a sua organização administrativa e 

pedagógica, se estruture de modo a refletir e acolher a diversidade dos seus alunos. 

No entender de Cortesão & Pacheco (1991), o termo multicultural é essencialmente 

utilizado na literatura anglo-saxónica enquanto a literatura francesa opta pelo termo 

intercultural, havendo, no entanto, alguma sobreposição de sentidos. Na verdade, 

muitos autores utilizam um ou outro termo para se referirem à mesma coisa. No 

entanto, alguns autores, incluindo portugueses, têm procurado distinguir os dois, 

optando por um deles ou situando-se num meio-termo – inter/multicultural ou multi/ 

intercultural.  

Segundo Banks (2010) a educação multicultural corresponde essencialmente a três 

coisas: uma ideia ou conceito, um movimento da reforma educativa e um processo. 

Enquanto conceito, a educação multicultural associa-se à ideia de que a todos os alu-

nos, independentemente do género, classe social, etnia, raça ou cultura, deve ser-lhes 

dada a igualdade de oportunidades para aprenderem. Ou seja, a postura de que os 

alunos que pertencem ao “mainstream” têm mais oportunidades de ter sucesso do 

que os oriundos de outros grupos culturais deve deixar de fazer sentido numa socie-

dade cada vez mais heterogénea e global. 

A educação multicultural é encarada como um movimento reformista cujo objetivo 

primordial é o de mudar a escola, as estruturas educativas, as práticas e os currículos.  

Enquanto processo, Banks (1994) destacou cinco dimensões fundamentais para o 

desenvolvimento da educação multicultural nas escolas: 



As vozes dos alunos promotoras da educação intercultural 
 

12 

 

1. Conteúdos de integração – os professores alargam e enriquecem os conteúdos 

previstos no currículo utilizando informação proveniente de diferentes culturas e 

grupos;  

2. Construção de conhecimento – os professores ajudam os alunos a compreenderem 

não só o modo como o conhecimento é construído, mas também como os pressupos-

tos culturais estão implícitos no conhecimento que lhes é transmitido; 

3. Redução do preconceito –os professores devem ajudar os alunos a desenvolver 

atitudes positivas sobre os diferentes grupos, através do conhecimento do outro e da 

relação do eu com o outro; 

4. Pedagogia para a equidade – a implementação de técnicas e métodos de ensino 

facilitadores do sucesso educativo dos alunos de grupo étnico culturais diversos;  

5. Fortalecimento da cultura escolar e da estrutura social – a cultura e a organiza-

ção escolares devem ser reestruturados para que os alunos dos diferentes grupos cul-

turais e étnicos experimentem a equidade educacional e reforcem o seu poder na 

escola. 

De acordo com Cardoso (2005), o principal objetivo da educação multicultural é a 

realização da igualdade de oportunidades educativas para todas as crianças indepen-

dentemente da sua origem étnica, social, de género ou outra. Mas para falarmos de 

igualdade de oportunidades devemos ter presente os seus vários significados: dimen-

são formal, político-social; acesso ao sistema educativo; condições de frequência do 

sistema educativo; impacto das qualificações académicas no prosseguimento de estu-

dos ou acesso ao mercado de trabalho. 

Para Silva (2008) a igualdade de oportunidades educativas para todos os alunos é a 

ideia que orienta a educação multicultural. Para que seja possível às nossas crianças e 

jovens “(…) ter liberdade para escolher diferentes alternativas de vida; poder ter êxi-

to escolar preservando a própria identidade; conseguir melhores condições de vida e 

maior poder político.” (Silva, 2008,p.29) é essencial desencadear mudanças na esco-

la, que passam não só pelos programas, mas também pelos materiais de ensino, pelos 

estilos de ensino, pelas atitudes, pelas perceções e pelos comportamentos dos educa-

dores perante a diversidade. 

Silva (2008) sintetiza a noção de educação multicultural em três pontos essenciais, 

considerando que esta visa: 
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1. Promover a noção de que a diversidade étnica é uma componente positiva para 

todos os cidadãos, enriquecendo a sociedade e os seus membros e podendo favorecer 

uma reflexão sobre a sua própria cultura a partir de outros sinais de referência; 

2. Incutir a ideia de que todas as culturas são tão válidas como a própria, favorecen-

do o seu conhecimento e compreensão para que, subsequentemente, faça emergir o 

apreço e o respeito; 

3. Desenvolver, desde a infância, competências intelectuais, sociais e emocionais 

nos alunos. 

Segundo Leite (2003), desde os anos 90 do século XX que a multiculturalidade tem 

vindo a despertar maior interesse ao nível da educação escolar, havendo alguma 

preocupação em transformar a “escola monocultural e elitista numa escola para 

todos” (Leite, 2003, p.18). Os desafios que se apresentam à escola e aos seus atores 

perante o multiculturalismo são os de que sejam criadas as condições onde todos se 

sintam reconhecidos, respeitados e dispostos a aprender, conhecendo e reconhecendo 

outros diferentes, para que através do diálogo e da interação seja possível uma aber-

tura ao Outro e às outras culturas. 

Quando se reconhece o valor do pluralismo cultural e se acentua o respeito pelas 

diferenças culturais estamos certamente a referirmo-nos à educação multicultural; 

por outro lado, quando se estabelecem interações onde a ideia de troca e intercâmbio 

de culturas está presente referimo-nos à educação intercultural.  

O mundo mudou e é preciso aprender a viver em comum com a pluralidade de ideias 

e a diversidade de identidades. Peres (2006) defende a ideia de interculturalidade 

como: 

(…) um processo em (re)construção que exige paz, habitação, alimentação, igualdade, 

justiça, liberdade, responsabilidade… uma viagem em direcção ao outro que só acontece 

quando aprendermos a gostar de nós e a superarmos as barreiras entre o “nós” e o 

“outro”. (Peres, 2006, p.125) 

 

A interculturalidade é sem dúvida um desafio para os professores e para a própria 

educação do século XXI. 

Díaz-Aguado (2000) destaca os objetivos da educação intercultural que devemos ter 

presente em contextos heterogéneos, como são as escolas de hoje:  

“ Lutar contra a exclusão e adaptar a educação à diversidade dos alunos [em itálico no 

original], garantindo a igualdade de oportunidades na aquisição das complexas competên-

cias necessárias para a sua integração activa num mundo cada vez mais complexo (…). 

Respeitar o direito à própria identidade [em itálico no original], tornando-o compatível 

com o princípio de igualdade de oportunidades (…). 
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Progredir no respeito pelos direitos humanos [em itálico no original]. (…)” ( Díaz- 

Aguado, 2000, p.16) 

Esta autora considera que outros objetivos devem ser acrescentados, pois é exigido às 

escolas uma adaptação à sociedade atual. Daí ser importante o proceder a outras 

mudanças educativas que se devem incluir na educação intercultural: a) a educação 

deve ser organizada de acordo com os quatro pilares básicos referidos pela UNESCO 

- aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos; b) a 

construção do conhecimento na escola passa por alunos com um papel mais ativo na 

sua própria aprendizagem; c) ensinar a desenvolver projetos próprios e a cooperar; d) 

lutar contra o insucesso e a exclusão escolar; e) promover a participação e distribuir 

o protagonismo de modo a que todos tenham um papel ativo. ( Díaz-Aguado, 2000)  

A educação intercultural pressupõe um processo de negociação e de diálogo entre 

maioria e minoria, passando inevitavelmente pelo conhecimento e respeito mútuos e 

permitindo, assim, superar uma educação meramente multicultural. Não basta respei-

tar a coexistência da diversidade, é fundamental criar pontes de comunicação que 

permitam o partilhar de saberes e do querer aprender com os Outros.  

Ainda segundo Díaz-Aguado (2000) é necessário criar condições para diminuir a 

distância entre os objetivos da educação intercultural e a sua prática em contextos 

educativos. Para construir ativamente a igualdade e o respeito interculturais Díaz-

Aguado (2000) propõe sete condições essenciais:  

1. O estilo de ensino-aprendizagem e o modelo de interação educativa devem 

estar adaptados à diversidade dos alunos. A escola deve saber distribuir o pro-

tagonismo escolar de modo a que todos tenham as mesmas oportunidades 

educativas e ter em conta a própria bagagem cultural dos alunos como ponto 

de partida para as suas aprendizagens; 

2.  Os conteúdos e materiais pedagógicos devem incluir conteúdos das culturas 

minoritárias e estimular noções e representações que promovam uma identi-

dade tolerante;  

3.  Garantir o respeito pelos direitos humanos, não permitindo graves violações 

dos direitos humanos como consequência das tradições culturais. Deve 

desenvolver-se estas tradições de modo a que atinjam níveis de justiça supe-

rior; 
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4.  Os processos de transmissão e construção do conhecimento e das normas que 

definem a cultura escolar devem ser modificados, dando ao aluno um papel 

mais ativo nessa construção; 

5. É necessário conferir aos alunos competências socio emocionais que permitam 

nomeadamente entender e comunicar as suas próprias ideias e os seus senti-

mentos, saber coordená-los com os dos outros em contextos heterogéneos; 

6. A heterogeneidade na sala de aula deve ser encarada como algo de positivo e 

construtivo e a inclusão do modelo de aprendizagem cooperativa permite de 

forma mais eficaz distribuir melhor as oportunidades de protagonismo, dar 

aos alunos um papel mais ativo na sua própria aprendizagem e ensinar a 

resolver conflitos e desenvolver a capacidade de comunicação e  de coopera-

ção; 

7.  O papel tradicional do professor deve ser alterado e para isso será importante 

desenvolver programas de formação de professores nos quais se facilite a 

aquisição de recursos para adaptar a educação à diversidade dos alunos. O 

professor deverá ser alguém disponível para facilitar o processo de constru-

ção de conhecimento e de valores que os próprios alunos, em conjunto com 

os seus pares, desencadeiam. 

Em síntese, na esfera educativa, é urgente dar um novo rumo à educação “(…) 

reconstruindo uma escola diferente, na qual, o ensino e a educação valorizem o plu-

ralismo cultural e lutem pela justiça social, reorganizando o currículo escolar, de 

forma a pôr em evidência o respeito pela pessoa humana com base  na diversidade.” 

(Peres, 2006, p. 126)  

Mas este pluralismo não pode ser, como Santomé (2008) afirma, um “pluralismo 

superficial”, ou seja, a instituição escolar não pode converter as culturas minoritárias 

em suplementos do currículo escolar, um “currículo tipo turista”. Neste tipo de currí-

culo as problemáticas que envolvem as minorias éticas são tratadas em contexto 

escolar como algo distante, estranho, exótico ou problemático que não se relaciona 

com cada um dos indivíduos que estão na sala de aula. Deveremos ter alguma caute-

la, pois o valorizar o diferente por vezes pode ter o efeito perverso de acentuar ainda 

mais a diferença e abrir um abismo entre o “nós” e os “outros”. Stoer & Cortesão 

(1999) alertam para a “folclorização “ dessas diferenças que poderão, em muitos 

casos, ser um risco e conduzir os grupos minoritários ao isolamento.  
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Ainda segundo Stoer & Cortesão (1999) as práticas educativas interculturais podem 

conduzir a resultados menos esperados, revelando que: 

“- se elas podem ter, por vezes, como resultado uma maior afirmação, pelo 

menos no interior da escola, dos grupos minoritários que as usufruem, podem 

também limitar-se a contribuir para acentuar o exotismo da diferença existente;  

- se podem, por um lado, fornecer o carácter lúdico e alegria imprescindível ao 

processo educativo, podem também não ir muito mais além e não contribuir 

para o desenvolvimento da consciência dos direitos de usufruto de cidadania por 

parte dos alunos;  

- se podem melhorar a auto-imagem pessoal e grupal, podem não equipar com 

saberes que a sociedade dominante cruelmente exige  como fundamentais para 

sobreviver;  

- se podem libertar, consciencializar, conferir poder, contribuir para a posse de 

uma maior consciência dos seus direitos e deveres como cidadãos, podem tam-

bém guetizar, isolar, enfraquecer.” ( Stoer & Cortesão, 1999, p.25) 

 

Ora, enquanto educadores deveremos ser capazes de identificar e consciencializar -

nos sobre a existência deste tipo de problemas para podermos assumir como educa-

dores com a capacidade de trabalhar sobre os nossos alunos (multicultural) e com os 

nossos alunos (intercultural). Ou seja, encontrar um rumo formativo que contribua 

para o estimular a concretização do “interface de educação intercultural”:  

Um professor investigador e conhecedor preocupado em promover nos seus alunos um 

bilinguismo cultural, portanto, um professor cujas preocupações com a diferença, com a 

diversidade, não sejam submetidas e paralisadas pelas preocupações, habitualmente 

hegemónicas, inerentes às práticas monoculturais. (Stoer & Cortesão, 1999,p. 87) 

 

Em suma, o alicerce da educação intercultural é de facto, o aprender a viver juntos e 

a relacionar-se numa base igualitária. A educação intercultural com raízes na hetero-

geneidade, partilhando os diferentes saberes e opiniões, poderá ser determinante para 

uma educação para os direitos humanos, para uma sociedade onde a equidade é res-

peitada. 

 

1.3.2.Políticas educativas multiculturais e interculturais 

 

Ao longo dos últimos anos o Conselho da Europa, consciente da crescente diversida-

de cultural na Europa, acentuada pela globalização, definiu como missão fundamen-

tal a promoção do diálogo intercultural, preservando e promovendo os direitos 

humanos, a democracia e o estado de direito.  

Aquando da Terceira Cimeira de Chefes de Estado e de Governo em 2005 foi identi-

ficado o diálogo intercultural “ (…) como meio de promoção da consciencialização, 
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da compreensão, da reconciliação e da tolerância, assim como meio de prevenção de 

conflitos e de garantir a integração e a coesão da sociedade. (…)” (Livro Branco 

sobre o Diálogo Intercultural -“Viver juntos em Igual Dignidade”). Assim, o Comité 

de Ministros, em 2006, propôs a criação de um Livro Branco sobre o diálogo inter-

cultural, identificando os meios de promoção de um diálogo intercultural reforçado 

no seio e entre as sociedades europeias, assim como um diálogo entre a Europa e os 

seus vizinhos e as normas a aplicar. O Livro Branco tem como público-alvo não só 

políticos e administradores, mas também educadores, meios de comunicação social e 

organizações da sociedade civil, incluindo comunidades religiosas e de migrantes, 

organizações de juventude e parceiros sociais. O Conselho da Europa julga que todos 

devemos ser responsáveis na construção de uma sociedade onde “possamos viver 

juntos em igual dignidade” (Conselho da Europa, 2008, p. 7) 

A Conferência Ibero-americana de Ministros da Educação, realizada em maio de 

2008, acordou proceder à elaboração de um documento orientador para o futuro da 

educação até ao ano de 2021. O conjunto de objetivos, metas e instrumentos que 

elencam este documento foi apresentado aos Estados Ibero-americanos para a Edu-

cação, a Ciência e a Cultura (OEI) de que Portugal faz parte, tendo sido publicado o 

documento Metas Educativas 2021: A Educação que queremos para a geração dos 

Bicentenários. Este documento constitui um compromisso solidário, assente na con-

fiança de que a educação é uma estratégia essencial para fazer avançar o direito à 

igualdade de oportunidades, a coesão e a inclusão social de todos os cidadãos, solici-

tando o envolvimento de todos. 

Em Portugal, tendo em conta a multiculturalidade da sociedade que, após a revolução 

de 1975 e com a chegada de imigrantes das ex-colónias, gradualmente ia aumentado, 

foi necessário repensar como melhor integrar os jovens que ingressavam no sistema 

educativo português. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo Português de 1986 (Lei nº46/86 de 14 de outu-

bro) define como princípios gerais que todos os portugueses têm direito à educação e 

à cultura, direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso e suces-

so escolares e que a educação escolar deve ser promotora do desenvolvimento da 

democracia através do respeito pelos outros: “A educação promove o desenvolvi-

mento do espírito democrático e pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, 

aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões [...]” (artigo nº2, ponto 5, Lei nº 46/86 de 

14 de Outubro). 
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De facto, a Lei de Bases apresenta uma preocupação em relação ao reconhecimento 

da variedade cultural nas escolas, no entanto, esta diferenciação é bastante redutora, 

ou seja, apenas reconhece a heterogeneidade referindo três exemplos de minorias: os 

indivíduos com deficiências físicas e mentais (artigos 17º e18º); os jovens filhos de 

ex-emigrantes portugueses e filhos de imigrantes (ponto 4 do artigo 63). Apesar des-

te reconhecimento, não apresenta qualquer diretiva ou recomendação para lidar com 

essa nova realidade heterogénea das escolas. Continua a dar importância à transmis-

são da cultura dominante e de valores a ela associados, não havendo lugar para outras 

culturas. Os jovens teriam muitas dificuldades em integrar-se num sistema educativo 

no qual as suas especificidades são desvalorizadas.  

Com a publicação do Decreto-Lei nº6/2001, de 18 de janeiro, sobre a Organização 

Curricular do Ensino Básico, surge a ideia de um currículo mais aberto e diversifica-

do. A escola, no âmbito da sua autonomia, passa a poder adaptar o currículo nacional 

ao seu contexto. Neste mesmo decreto-lei introduz-se como medida legislativa a pos-

sibilidade das escolas proporcionarem atividades curriculares específicas para a 

aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua aos alunos cuja língua 

materna não fosse o português.  

O Conselho Nacional de Educação, em 2010, emitiu o seu parecer sobre o documen-

to Metas Educativas 2021: A Educação que queremos para a geração dos Bicente-

nários (OEI) onde propõe a aplicação de todas as metas. A diversidade dos alunos é 

agora uma preocupação que deverá nortear todas as ações educativas. A meta geral – 

Incrementar as oportunidades e melhorar a adequação das respostas educativas à 

diversidade das necessidades dos alunos – engloba como fins específicos a atingir 

três pontos: prestar apoio especial às minorias étnicas, populações indígenas e afro -

descendentes, aos alunos que residem em zonas marginais e zonas rurais, com vista a 

alcançar a igualdade na educação; garantir uma educação bilingue e multicultural de 

qualidade aos alunos pertencentes às minorias étnicas; melhorar a inclusão educativa 

dos alunos com necessidades educativas especiais com o necessário apoio especiali-

zado. 

Todas estas intenções implicam repensar o papel da escola sendo necessário refletir 

propor e alterar os currículos e programas educativos, pois estes ainda se focam no 

aluno com referentes linguísticos e culturais comuns à maioria. 
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1.3.3. A educação intercultural em Portugal 

 

A educação não pode ser vista dissociada das grandes mutações sociais. De facto, as 

sociedades europeias, e em particular Portugal, têm sofrido alterações sobretudo a 

partir dos anos 70 do século XX com os diferentes movimentos migratórios, levando 

a uma mudança das populações escolares. A escola aberta às massas é rica em diver-

sidade, onde o número de alunos de diferentes grupos étnico-culturais aumenta pro-

gressivamente. Mas este fenómeno nem sempre tem sido objeto de reflexão. Deve-se 

estar atento a estas mudanças, mas acima de tudo devemos agir para que o sistema 

educativo encare a multiculturalidade como um fenómeno fomentador de mudança e 

de novas aprendizagens, tornando as aprendizagens mais significativas e proporcio-

nando uma educação de qualidade para todos. Hoje, a escola está aberta à diversida-

de e é o espaço onde diferentes culturas convergem e circulam. Como resultado de 

uma sociedade cada vez mais plural, aberta ao mundo, que sofre transformações 

constantes, é urgente que a escola repense e reflita sobre as mudanças estruturais e de 

conteúdo que é necessário fazer.  

O não assumir a diversidade cultural que nos rodeia, principalmente ao nível da edu-

cação, constituirá como define Stoer & Cortesão (1999) uma espécie de “daltonismo 

cultural”. Ora, o professor monocultural, que encarava a diversidade cultural como 

um obstáculo ao processo de ensino aprendizagem, deixa de fazer sentido. O que 

muitos defendem é uma educação baseada nos princípios da cidadania e da democra-

cia participada, na igualdade de oportunidades.  

As respostas educativas encontradas ao longo do tempo foram tomando diferentes 

formas. Assim, e segundo Leite (2003), numa primeira fase, os programas assimila-

cionistas, consideravam a diversidade cultural um problema perturbador e na escola 

era valorizada a cultura única sendo necessário adaptar as minorias a essa cultura 

maioritária. Numa outra fase, os programas de compensação reconheciam a existên-

cia de diferentes culturas, no entanto, optavam por obrigar os jovens de grupos mino-

ritários a processos e a estratégias de ensino que permitiam superar aquilo que era o 

seu défice. Para Leite (2003), é “(…) aos alunos e às suas características culturais e 

de origem que se atribui a responsabilidade do fracasso escolar, e não ao sistema ou 

ao currículo educativo, em geral.” (Leite,2003,p.32). Mais recentemente, e ainda não 

plenamente implementados no meio escolar, quer através das orientações educativas 

das escolas, quer através das práticas dos professores, encontram-se os programas 
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igualitários que Leite (2003) define como “ o reconhecimento da diferença, do direito 

a essa diferença e dos efeitos positivos e enriquecedores que podem advir das intera-

ções culturais (…)” ( Leite, 2003, p.33) 

Cabe a todos nós enquanto educadores olhar para a escola e, principalmente, para os 

currículos e para as práticas, de modo a que possamos contribuir para o saber fazer 

de uma forma mais plural dando sentido e voz a todos os indivíduos, apesar das 

características em que diferem dos outros e valorizando o respeito pela pessoa huma-

na. 

Segundo Peres (2006) não basta ensinar conhecimentos sobre a diversidade humana, 

é imperioso que todos os parceiros educativos criem dispositivos de diferenciação 

pedagógica que permitam aprender, no dia-a-dia, a negociar, de uma forma pacífica, 

conflitos, promovendo os direitos humanos e desenvolvendo projetos comuns.  

É no espaço educativo que a comunicação entre as diferentes culturas se condensa 

para que uma cultura de respeito mútuo impere. A educação intercultural é mais do 

que o simples alertar para o Outro, para o saber tolerar e poder conviver cultural e 

socialmente; é antes o desenvolvimento de competências que levam o indivíduo a 

respeitar o Outro, a aprender com o Outro e a valorizar a riqueza da sua cultura e a 

do Outro. 

Através do projeto de enriquecimento curricular – Projeto Multicultural – uma das 

nossas intenções é desenvolver nos jovens as competências para uma cidadania mais 

responsável, justa e tolerante, possibilitando-lhes mecanismos para que estes valori-

zem a sua própria cultura e a dos Outros e construam relações de proximidade.  

Por isso, Banks (2004) refere que todos os educadores do mundo devem repensar e 

redefinir os programas/cursos de educação para a cidadania. Esta deve ajudar os alu-

nos a adquirir conhecimentos, atitudes e competências necessárias para funcionar na 

sua cultura como também na diversidade da sociedade mundial. Defende que “os 

alunos devem ter o conhecimento, competências e comprometimento necessários 

para mudar o mundo, tornando-o mais justo e democrático” (tradução do investiga-

dor) (Banks, 2004,p.291). 

Ora, a educação para a cidadania deve ser implementada de um modo mais efetivo 

nas nossas escolas ao longo de toda a escolaridade, com um carácter transversal a 

todas as áreas do currículo, de modo a que seja possível às crianças e aos jovens uma 

participação ativa na vida da sociedade. De facto, é na escola que se deve promover a 

educação para a cidadania para que os futuros cidadãos participem ativamente e de 
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um modo crítico na construção de uma sociedade mais justa e solidária, onde os 

valores de democracia, direitos humanos, tolerância e respeito são engrandecidos e 

que saibam encarar a diferença como fonte de enriquecimento, estabelecendo pontes 

e trocas entre todos os membros da sociedade. 

A escola é na realidade o espaço de eleição para a aprendizagem e convivência 

social, mas acima de tudo o espaço democrático de cidadania, relacional, de conví-

vio, de cooperação e de resolução de conflitos. 

 

 

2 – Cidadania ativa na escola multicultural 

 

2.1. Conceito de Cidadania  

 

O conceito de cidadania tem evoluído ao longo dos tempos e as ideias embrionárias 

de cidadania pouco têm a ver com a conceção atual. No entanto, uma análise históri-

ca sumária do termo faz sentido para que melhor possamos compreender o processo 

evolutivo e a dos seus diferentes significados que hoje em dia se associam ao termo 

cidadania. 

Poderemos considerar que o ponto de partida do conceito de cidadania aconteceu na 

antiguidade greco-romana. Na Grécia, as cidades – estado assumiam-se como espa-

ços comunitários onde se exercia a cidadania. O termo cidadão, aquele que habitava 

a polis, era considerado o adulto livre, participante ativo nas atividades públicas e 

detentor de direitos e deveres, ficando fora deste termo as mulheres, os escravos, os 

estrangeiros, ou seja, os de estratos sociais mais baixos sem qualquer poder. Na 

Roma antiga, devido às características e à prioridade dada à sobrevivência política de 

um grande império, assente numa heterogeneidade geográfica e cultural, o conceito 

de cidadania tornou-se mais aberto e universal. Ao cidadão era-lhe conferido um 

determinado estatuto legal com direitos, civis e políticos, de igualdade perante a lei. 

Porém, tendo em conta a diversidade da sociedade romana surgiram conflitos dos 

diferentes grupos que compunham a sociedade da época, a luta pela participação e 

poder, pois não se identificavam com a soberania cultural e política.  

Neste período greco-romano a cidadania detinha uma visão pouco igualitária e de 

exclusão, uma vez que ser cidadão era, acima de tudo, um privilégio para determina-

dos grupos de estatuto social mais alto, deixando de fora a grande maioria, o povo. 
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O conceito moderno de cidadania é marcado pelas revoluções inglesa (século XVII) 

e francesa (século XVIII) e assenta na igualdade de todos os homens perante a lei. Os 

ideais de liberdade, igualdade e fraternidade marcaram profundamente estes momen-

tos históricos e possibilitaram a elaboração da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e do Cidadão (1789). 

Face aos fenómenos migratórios, à mobilidade e à globalização que caraterizam o 

mundo atual, o conceito de cidadania deve ser repensado e a sua visão deve ser cada 

vez mais global e plural. Vários autores defendem que é necessário aumentar o 

potencial da cidadania, tornando-a mais emancipatória. A cidadania vincula assim 

um fortalecimento dos laços na esfera social, ou seja, reiteram-se e alargam-se os 

direitos humanos, tornando-os inseparáveis dos direitos de cidadania.  

O termo “cidadania” é um conceito com múltiplos sentidos e diferentes abordagens 

que nem sempre são conciliáveis. No entanto, uma linha unificadora está implícita no 

próprio conceito de cidadania, a de “(…) pertença a uma comunidade, entendida 

como uma comunidade política juridicamente organizada, que confere aos indivíduos 

o poder de agirem como politicamente iguais.(…)” ( Sanches, 2007, p.71) . Associa-

da a esta ideia de pertença a uma comunidade estão também a da participação do 

cidadão na vida comunitária, da igualdade de direitos e obrigações e do relaciona-

mento entre indivíduos, orientado por valores.  

Além da riqueza polissêmica do termo, a cidadania envolve, também formas valora-

tivas de representação – ideais que devem ser seguidos de acordo com parâmetros 

teóricos. Tal como refere Araújo (2008), duas destas formas são importantes na dis-

cussão atual sobre a cidadania: a conceção republicana e a liberal.  

Para os republicanos a cidadania enfatiza a ação política onde uma comunidade 

pública desempenha o papel fundamental nas questões de cidadania, ou seja, a res-

ponsabilidade cívica e participação ativa de todos os cidadãos na vida pública (Araú-

jo, 2008). 

Na tradição liberal, a cidadania está relacionada com o estatuto jurídico, implica o 

facto de se terem direitos (liberdade de expressão, de voto ou benefícios sociais) bem 

como obrigações legais (pagar impostos ou servir as forças armadas) e deveres. 

Assim, a cidadania liberal preconiza um estatuto universal e igualitário onde todos os 

cidadãos são iguais porque têm os mesmos direitos e deveres.  

Nas sociedades atuais, marcadas pela multiculturalidade, o conceito de cidadania 

torna-se mais plural. É necessário pensar numa cidadania plurinacional e pluricultu-
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ral que desencadeia o aparecimento de novos direitos e deveres que não estão cir-

cunscritos a um Estado, a uma nação, mas são pensados e usados tendo em conta a 

ideia de globalização. As pessoas abrangidas pelos direitos de cidadania são cada vez 

mais heterogéneas e provenientes de diferentes culturas, etnias, religiões e géneros, 

assim como, o espaço se torna mais abrangente e ultrapassa as fronteiras físicas de 

cada país, conduzindo a espaços mais alargados, globais e plurais. O conceito plural 

de cidadania está no entender de Taylor (2005) ligado ao conceito plural de cultura. 

Tal como afirma Taylor (2005) “Cada um destes conceitos construídos social e histo-

ricamente em contextos muito diversos, são de uma enorme complexidade de inte-

racções que põe em relação um eu, um nós e um nós-em-conjunto.” (Taylor,2005, 

p.60) 

Concordamos que se deverá falar não em cidadania, mas em cidadanias, uma vez que 

o contexto político, geográfico e social é cada vez mais complexo e as sociedades  

tornaram-se mais heterogéneas.  

O mundo converge para a era do “global”, quebram-se as fronteiras dos países e 

vive-se a diversidade no quotidiano das sociedades. Neste mundo globalizado e 

sujeito a constantes fenómenos de migração, o diálogo entre culturas é imprescindí-

vel para construir uma sociedade mais tolerante e justa.  

De acordo com Bettencourt (2009), a educação para a cidadania é entendida como 

uma educação inclusiva que valoriza a diversidade cultural e a capacidade de com-

preender o mundo que nos rodeia, promove uma cultura de direitos humanos e a 

capacidade de intervir. Para que a escola não se sinta afastada das comunidades 

envolventes é urgente pensar que uma cidadania renovada, intercultural, deve estar 

presente no dia-a-dia da ação escolar como defende Sousa (2007): 

 

É uma cidadania intercultural que tem de estar presente no dia-a-dia da acção escolar, se 

esta não quiser continuar alheada das comunidades envolventes. A escola constitui um 

ambiente onde se podem adquirir experiências vitais e se podem provocar nas crianças e 

jovens múltiplas vivências relevantes para uma integração social mais consentânea com a 

sociedade global actual. (Sousa, 2007,p.112) 

 

 

2.2. Educação para a cidadania: evolução e pressupostos 

 

O mundo altera-se de uma forma bastante acelerada e a visão de uma escola apenas 

como transmissora de conhecimento já não pode ser considerada só por si suficiente.  
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O conceito de escola deve ser mais alargado e esta deve ser encarada como o espaço 

ideal para a aquisição de conhecimento e para saber usar esse mesmo conhecimento 

na compreensão da realidade, encaminhando-se, assim, para a formação de cidadãos 

participativos, interventivos e detentores de saberes e competências que facilitam o 

agir e conviver em sociedade. A educação desempenha, pois, um papel fundamental 

na promoção de uma cidadania ativa e responsável. As escolas, para além da família, 

dos amigos e da comunidade, são o palco para a socialização e a finalidade primeira 

de qualquer instituição é o de preparar os jovens para a vida adulta, fornecendo as 

competências básicas e os conhecimentos que contribuirão para uma sociedade mais 

justa e igualitária. 

O Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, liderada 

por Jacques Delors, refere que a educação não deve apenas ser transmissora de 

conhecimento, deve também dar a cada indivíduo a capacidade de participar, ativa-

mente, num projeto de sociedade. O sistema educativo tem por missão preparar cada 

um para um papel social, não concebendo para isso mais uma disciplina no currículo, 

mas antes, enveredar pela criação de dispositivos que façam da escola um modelo de 

prática democrática, levando as crianças e jovens a compreender, a partir de situa-

ções concretas, quais os seus direitos e deveres (Delors, 1996), mas também desen-

volvendo as suas competências sociais e estimulando o trabalho colaborativo e coo-

perativo, permitindo assim o enriquecimento global como pessoas. 

A educação para a cidadania adquiriu uma importância em países que adotaram sis-

temas políticos democráticos como é o caso do nosso país onde com a Reorganização 

Curricular de 2001, formalizada com a publicação do Decreto-Lei nº6/2001, de 18 

janeiro, surge uma maior preocupação com a educação para a cidadania atribuindo-

lhe um carácter transversal. A criação de um espaço privilegiado para o desenvolvi-

mento da educação para a cidadania, a área curricular não disciplinar de Formação 

Cívica, visa um objetivo primordial: 

(…)o desenvolvimento da consciência cívica dos alunos como elemento fundamental no 

processo de formação de cidadãos responsáveis, críticos, activos e intervenientes, com 

recurso, nomeadamente, ao intercâmbio de experiências vividas pelos alunos e à sua par-

ticipação, individual e colectiva, na vida da turma, da escola e da comunidade. (DL 

6/2001,artigo 5º, ponto 3 alínea c)) 

 

Para além disso, este mesmo Decreto- Lei veio possibilitar que as escolas previssem 

nos seus projetos educativos o desenvolvimento de atividades de enriquecimento do 

currículo: 
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(…) de carácter facultativo e de natureza eminentemente lúdica e cultural, incidindo, 

nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da 

escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia na educação. 

( DL 6/2001,artigo 9º) 

 

No momento em que desenvolvemos este trabalho de investigação o Ministério da 

Educação e Ciência (MEC) propôs a revisão da estrutura curricular do ensino básico 

e um conjunto de alterações destinadas a criar uma cultura de escola de rigor e exce-

lência consignados no Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho. Neste Decreto-Lei a 

educação para a cidadania continua a ser uma área transversal para ser trabalhada em 

todas as áreas curriculares, deixando de ser obrigatório a área curricular não discipli-

nar de Formação Cívica. No entanto, a escola, no âmbito da sua autonomia curricu-

lar, poderá contemplar na sua estrutura curricular a criação de uma disciplina cujo 

objetivo é o de promover a educação para a cidadania:  

(…) educação para a cidadania enquanto área transversal seja passível de ser abordada em 

todas as áreas curriculares, não sendo imposta como uma disciplina isolada obrigatória, 

mas possibilitando às escolas a decisão da sua oferta nos termos da sua materialização 

disciplinar autónoma. ( DL nº 139/2012) 

 

Ainda neste Decreto- Lei, continua-se a dar relevo ao desenvolvimento de projetos e 

de atividades que contribuam para a formação pessoal e social dos alunos: 

As escolas, no âmbito da sua autonomia, devem desenvolver projetos e atividades que 

contribuam para a formação pessoal e social dos alunos, designadamente educação cívica, 

educação para a saúde, educação financeira, educação para os media, educação rodoviá-

ria, educação para o consumo, educação para o empreendedorismo e educação moral e 

religiosa, de frequência facultativa. (DL nº139/2012) 
 

Nas nossas escolas é notório o trabalho desenvolvido ao nível das atividades extra 

curriculares. De facto, a participação dos alunos nestas atividades favorece o desen-

volvimento das capacidades e competências que têm em determinadas áreas, nomea-

damente no desporto, expressão plástica, expressão musical, voluntariado entre 

outras. 

O envolvimento do aluno em atividades extra curriculares pode contribuir para que 

este encare a escola de uma maneira mais positiva, que se interesse mais pela escola 

e que os valores da escola sejam assimilados por ele. Ora, é através de experiências 

participativas que o aluno tem oportunidade de desempenhar vários papéis de forma 

a desenvolver uma consciência e uma atitude cívicas. Os alunos são os produtores 

ativos das suas próprias aprendizagens que, através de um trabalho colaborativo e 

voluntário, enriquecem o seu currículo e diversificam os seus tempos livres. Desta 
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forma, pretende-se que estas atividades contribuam para a formação integral dos alu-

nos e para o seu desenvolvimento pessoal e social.  

 

2.3. Educação multi/intercultural e/ou a educação para a cidadania? 

 

Tal como a sociedade atual, a escola é cada vez mais um espaço heterogéneo, diverso 

e plural. De acordo com Abdallah-Pretceille (1999) a educação intercultural e a edu-

cação de cidadania devem ser consideradas de forma integrada. De facto, a educação 

intercultural não promove apenas a compreensão e o respeito entre alunos de diferen-

tes origens étnicas, raciais, culturais, religiosas e socioeconómicas, mas, fundamen-

talmente, prepara futuros cidadãos interessados na promoção da justiça social e na 

eliminação da exclusão em todas as suas formas. Para Cardoso (2005) a educação 

intercultural é “(…) uma dimensão de um todo articulado de vertentes para uma 

cidadania global, democraticamente interdependente. Para ser realizável, tem de ser 

contemplada nas diversas componentes estruturadoras do currículo. (…)” (Cardo-

so,2005, p.13). Não podemos aceitar a ideia de um currículo para a cidadania, outro 

para a interculturalidade e outros para as restantes disciplina/áreas, nem devem, 

como defende Sousa (2007), as ações a desenvolver contemplar apenas o currículo 

“(…) mas toda a organização nos seus múltiplos níveis e práticas (…)” ( Sousa, 

2007, p. 112). Na verdade, todos eles devem ser interdependentes e transversais e 

possibilitar aprendizagens dinâmicas que promovam os valores e as atitudes funda-

mentais para o exercício futuro de cidadanias em contextos cada vez mais intercultu-

rais. 

É, pois, preocupação da escola que os alunos desenvolvam e adquiram instrumentos 

cognitivos e socio afetivos que lhes permitam viver em conjunto com o Outro no 

contexto social. Não se pretende que se anule e destrua os valores e raízes dos grupos 

minoritários, pelo contrário, se valorize os saberes desses grupos para que sejam con-

siderados importantes para a aprendizagem.  

Taylor (2005) confirma que “ (…) Devemos saber valorizar o que nos conduz a estar 

em conjunto, as nossas semelhanças, as nossas necessidades colectivas, e reconhecer 

com generosidade as nossas diferenças e os nossos interesses pessoais.”(Taylor, 

2005,p.66) 

Segundo Hermans (2001), o indivíduo envolve-se numa interação onde as posições 

do seu “self “(Eu),externas e internas, se encontram através de processos de negocia-
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ção e cooperação. Na escola, o aluno deve conciliar de forma harmoniosa as suas 

múltiplas posições e interagir com as diferentes vozes coletivas (Hermans, 2001). 

Esta capacidade de saber viver em respeito, aceitação e escuta uns com os outros, 

dentro do diverso, apesar dos conflitos que provêm dessa diversidade, implica 

conhecer melhor o Outro para que a relação seja de melhor qualidade e se consiga 

resolver os conflitos reais com justiça e solidariedade. 

Stoer & Cortesão (1999) defendem uma cidadania fundamentada na democracia par-

ticipativa onde as subjetividades e as diferenças culturais são valorizadas dentro da 

própria escola. Esta cidadania constrói-se “(…) através da inclusão da diferença e 

não pela sua exclusão.” (Stoer & Cortesão,1999, p.49) 

É fundamental criar pontes de comunicação de modo a que possamos conhecer e 

compreender o Outro. Para isso, Peres (2006) considera que a “pedagogia da abertu-

ra” (…) será uma excelente forma de partilhar saberes, tendo a humildade de querer 

aprender com os outros.” (Peres, 2006, p. 125) 

Para Apple & Beane (2000), citado por Parreiral (2011), a escola deve estar preocu-

pada em preparar os jovens para “abandonarem o papel passivo de consumidores do 

conhecimento e a assumirem o papel activo de construtores de significados” (Parrei-

ral, 2011, p. 79). Na verdade, espera-se que a escola seja um contexto facilitador de 

uma vivência democrática, possibilitando ao aluno oportunidades de participação nos 

diferentes espaços e momentos da vida escolar. 
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Capítulo II – A Vozes dos jovens no contexto escolar 

 

O contexto escolar é o espaço onde os alunos “ensaiam” as suas “vozes” para que 

sejam cidadãos participativos e responsáveis e que se sintam impulsionados a envol-

verem-se em práticas de cultura cívica. Esta aprendizagem interventiva passa inevi-

tavelmente pela noção de possibilitar aos alunos as ferramentas necessárias para que 

a suas vozes sejam ouvidas. 

Neste capítulo iremos abordar o papel e os modos de participação dos alunos, men-

cionando também as várias posições do “Self” (Eu) que permitem relações dialógi-

cas em diferentes contextos espácio-temporais, o conceito de “empowerment” que 

contribui para o fortalecimento dos alunos, tornando-os agentes ativos de mudança, 

fundamentais para a construção da sua identidade social. 

 

1. As Vozes dos alunos: papel e modos de participação 

 

A escola desempenha um papel crucial na promoção de uma cidadania ativa e res-

ponsável. Para além da família, dos amigos e da comunidade local, as escolas são o 

palco principal para a socialização cuja finalidade educativa é preparar os jovens 

para a vida em sociedade.  

Assim, é fundamental que a escola forneça as competências e os conhecimentos que 

contribuirão para um papel interventivo, providenciando oportunidades de desempe-

nho de papéis, de experiências participativas que contribuam para o desenvolvimento 

de uma consciência cívica. A participação ativa dos alunos na escola é um caminho 

que leva a uma cidadania responsável em diferentes contextos das suas vidas. Esta 

participação reforça ainda mais o sentimento de pertença e a integração plena destes 

alunos quando “sentem a escola como coisa sua (…) [e] que entendam, “na pele”, a 

importância das escolhas livres e o consequente sentido da responsabilidade; que 

compreendam que há um “nós” para além do “eu”… (Mouraz, 2011, p.2) 

A escola deve estar preparada, através da ação dos professores, para responder ao 

novo requisito que é a educação de cidadãos reflexivos e participativos ao nível 

social, político e cultural. Para isso, todos os intervenientes devem ter um papel a 

desempenhar e no caso dos professores estes devem “(…) despertar, promover e 

incentivar nos alunos a necessidade e a vontade de se envolverem em práticas de 
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cultura cívica, num quadro de participação formal e informal(…)” (Parreiral, 2011, 

p.78). 

O promover uma atitude interventiva leva-nos a pensar no termo” dar voz “ aos alu-

nos e a questionar a expressão “dar”, tratando-se mais de proporcionar as condições 

para que emerja a “voz” dos alunos. Segundo o Grande Dicionário de Língua Portu-

guesa (Machado, 1991) o vocábulo “ voz” apresenta vários significados, mas o que 

nos interessa não é apenas o significado de “ fala”, “grito”, “clamor”, antes o de 

“poder”, ou seja, o de “ter voz”. 

Interessa-nos perceber através das falas dos participantes desta investigação, dos 

documentos recolhidos e das observações realizadas, como é que as diferentes vozes 

promovem o diálogo intercultural, ou seja, como foram criadas condições para a “co-

construção de um espaço dialógico” (Hermans, 2003, p. 113). 

Para César (2003) “(…)a personalidade não se constrói através da reflexão, vivências 

e interiorizações várias de um pensador isolado, mas antes pelos diálogos situados 

que mantemos com o(s) que nos rodeia(m)(…)” (Cesar, 2003, p. 125) . Na verdade, 

ninguém é uma ilha e a nossa personalidade é modelada pelo contexto cultural em 

que vivemos, com o qual construímos interações constantes e também ela poderá 

influenciar esse mesmo contexto, atuando com determinado poder, com uma voz.  

Wertsch (1991) e Bakhtin (1981) associaram a dialogismo os constructos de elocu-

ção, voz e vozes. Para Wertsch (1991) (citado por Courela ( 2007 ) ): 

(…) a noção de elocução está inerentemente associada ao de voz, referindo alguém que 

fala ou escreve, exprimindo sempre um ponto de vista e expressando determinados valo-

res, ou seja, a noção de voz aplicada à comunicação falada ou escrita está relacionada 

com as intenções, concepções e formas de ver do sujeito falante. (…) (Courela, 2007, p. 

70) 

 

Esta voz fala ou escreve num determinado tempo e espaço para conhecer e construir, 

ou não, com outras “vozes”, ou seja, o diálogo que se estabelece num contexto social 

torna o indivíduo um participante ativo nesse mesmo diálogo. 

 

Dialogical Self 

 

Segundo Bakhtin (Hermans, 2001) a língua resulta sempre de uma necessidade 

humana de comunicação e está intimamente ligada às estruturas sociais. Cada língua 

oficial (português, inglês, francês) inclui um conjunto de linguagens sociais como, 

por exemplo, os dialetos, linguagens de determinadas profissões, de determinados 
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níveis etários (crianças, adolescentes, adultos) ou de determinados grupos religiosos. 

Cada linguagem social espelha o que cada indivíduo é capaz de dizer nesse contexto 

social. Bakhtin serviu-se da metáfora “novela polifónica” para falar de diálogos inte-

riores e exteriores que revelam múltiplas personalidades, ou seja, a multiplicidade de 

vozes que pertencem ao mesmo “self” (Eu) e que poderiam apresentar posições con-

traditórias.  

A metáfora de Bakhtin serviu de fonte de inspiração para Hermans (2001) apresentar 

as abordagens conceptuais de “dialogical self”, em que o “ self e a cultura são con-

cebidos em termos de uma multiplicidade de posições entre as quais se podem 

desenvolver relações dialógicas.” (Hermans, 2001, p.243, tradução da investigadora). 

Hermans (2001) constrói o modelo de “dialogical self ” em que o self é representado 

por um espaço com multiplicidade de posições sendo que as posições do self, em 

relação a si próprio e em relação ao exterior, são traduzidas em dois círculos, cujas 

linhas estão apresentadas com tracejado, dando a ideia de permeabilidade (Figura 1)  

 

 

                         Fora de (outsider) 

      exterior 

 

                                                             

                          interior 

 

 

 

 

 

                               Figura 1 - Posições do “multivoiced self” segundo Hermans (2003) 

 

Este modelo não considera qualquer uma destas posições como isoladas umas das 

outras, o indivíduo está envolvido num processo ativo em que desenvolve posições 

de cooperação ou competição perante uma determinada situação. O círculo interno 

representa tudo aquilo que faz parte de nós próprios, em relação aos vários papéis 

que representamos; o círculo maior inclui o que é exterior, mas que também está 

relacionado com cada um de nós. Os pontos maiores e menores assinalados represen-
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tam a relevância que aqueles têm para a vida de cada indivíduo. O que está fora dos 

círculos também deve ser tido em consideração, uma vez que se relaciona com outras 

identidades que coexistem no mesmo espaço que o “self” ocupa. Mesmo quando 

estamos sozinhos, a pensar, o pensamento que produzimos pode ser considerado dia-

lógico 

No contexto educativo, podemos considerar que quando os alunos proveem de um 

meio, cujos valores são completamente diferentes dos valores da escola, é provável 

que exista um conflito de difícil resolução. Enquanto educadores, devemos criar 

ambientes de aprendizagem, que permitam aos alunos serem capazes de estabelecer 

compromissos entre as várias posições dos “I selves”, aprendendo a gerir os conflitos 

entre essas diversas posições Dar oportunidade aos alunos para que sejam ouvidos, 

possibilitando-lhes verbalizar aspirações,opiniões, partilhando com eles o poder e 

tornando-os agentes ativos no contexto escolar permite inevitavelmente reduzir o 

conflito entre as várias posições do “self”. 

Na verdade, se a escola assumir uma dimensão de inclusão, e respeitar na sua diver-

sidade estes diferentes personagens, o aluno será capaz de gerir os seus conflitos 

internos e externos. Deste modo, “(…) os diversos aspectos do self têm melhores 

oportunidades de dialogar sem porem em risco a aceitação do aluno por parte da 

comunidade educativa (…)” (César, 2003, p.126) 

Nos diálogos que se estabelecem no contexto educativo existe sempre a ideia de des-

coberta do que o Outro pretende, logo, estas interações fazem-se com base em lin-

guagens onde o dialogismo pode tomar diferentes níveis. 

Tal como afirma César (2003), “A nossa personalidade é enformada pelo contexto 

cultural em que vivemos, mas também vai influenciar esse mesmo contexto cultural, 

pois todos somos seres actuantes, com um determinado poder, uma determinada voz” 

(César, 2003, p.125). Podemos, então, concluir que uma mesma pessoa pode assumir 

diferentes posições, que estas podem opor-se e contradizer-se ou, por outro lado, 

podem concordar entre si. 

 

Empowerment 

 

Rudduck & Flutter (2004), fundadoras do “pupils’ voice movement”, consideram 

que o papel que o aluno desempenha na escola deve ser, cada vez mais, um papel 

positivo e ativo, ou seja, aquele que quer compreender, contribuir, discutir o seu pro-
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cesso de aprendizagem e que está preparado para organizar algo e tornar-se respon-

sável pelas suas ações, e por último, ajudar os seus pares. De facto, a escola propícia 

aos alunos espaços para o desenvolvimento da autonomia e para que ecoam as suas 

vozes, melhorando significativamente as suas aprendizagens. Para as autoras a voz 

dos alunos revela-se como transformadora na escola e, consequentemente, na melho-

ria do ensino. Os alunos não podem ser vistos como objetos passivos, mas antes 

como agentes ativos de mudança. Ainda segundo Rudduck & Flutter (2004), e de 

acordo com estudos realizados, os alunos consideram que este papel interventivo dá-

lhes oportunidades para discutir assuntos que lhes dizem respeito, sentem-se respei-

tados, pois são ouvidos, refletem um sentimento de pertença e estão mais envolvidos, 

compreendem melhor e têm um melhor controlo da sua aprendizagem.  

O contexto escolar deve disponibilizar espaços aos alunos onde estes devem ter 

maior participação, por exemplo, atuando como mediadores de conflitos entre os 

seus pares, resolvendo problemas de forma colaborativa, sendo tutores de outro par, 

debatendo e expondo ideias e apresentando soluções. Estes espaços valorizam ainda 

mais o desenvolvimento da individualidade e identidade de cada jovem e a escola 

não pode ignorar que os alunos têm opinião e que esta opinião importa na construção 

de uma escola que vise a diversidade, o reconhecimento e a valorização do Outro, a 

melhoria das relações interpessoais em prol de um mundo melhor, de modo a prepa-

rar os alunos para o exercício da cidadania numa sociedade democrática. 

Uma escola que se propõe dar espaço para o diálogo, ouvir as vozes dos alunos, não 

pode encarar a diferença como distanciamento, nem como forma de classificar o 

Outro, excluindo o que é diferente da maioria, antes deve ter uma visão intercultural 

e respeitar o Outro, valorizar as suas experiências e vivências para que tenham aces-

so à equidade da educação. 

Para Banks (1991) os alunos têm a capacidade para influenciar os seus mundos 

sociais, políticos e económicos quando sentem que estão “empowered”. Os alunos 

necessitam de conhecimento, competências e atitudes específicas que lhes permitam 

ter uma capacidade para influenciar os mundos nos quais vivem. Eles precisam de 

conhecimento sobre os seus mundos ao nível social, político e económico, as compe-

tências para influenciar os seus ambientes e valores humanos que os motivará a par-

ticipar na mudança social, ajudando a criar uma sociedade e um mundo mais justos.  

O conceito de “empowerment”(empoderamento) está associado ao movimento que 

se iniciou nos Estados Unidos, no final dos anos 70, do século XX. Parte do pressu-
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posto que os grupos minoritários sofrem de deficit de poder, o que os impede de lutar 

pelos seus direitos, usufruir de benefícios económicos e sociais, assim como partici-

par nas decisões políticas que interferem com as suas vidas. Quase em todas as áreas 

da sociedade esta metodologia tem sido aplicada, como por exemplo, em minorias 

étnicas e migrantes, mulheres, desempregadas, doentes mentais e na promoção de 

direitos e cidadania e na intervenção comunitária. A ideia de “empowerment” tem 

como principal objetivo fortalecer grupos, pessoas ou populações sujeitos a discrimi-

nação e exclusão quanto aos seus direitos e à sua participação. Por outro lado, tam-

bém deve fiscalizar os poderes estatais e os grandes interesses económicos, e lutar 

contra a opressão. Pretende favorecer a efetiva participação dos cidadãos na vida 

social, económica, política e cultural, e uma distribuição mais equitativa dos recur-

sos.  

No contexto educativo, esta noção de “empowerment” torna-se também muito rele-

vante, uma vez que as crianças e jovens devem participar, tomar decisões e intervir, 

sendo o poder partilhado por todos. 

Sleeter (1991) defende que o conceito de “empowerment” e educação multi/ inter-

cultural estão ligados. Para Sleeter (1991), muita da investigação realizada nas últi-

mas décadas define as escolas como agentes de grupos dominantes que selecionam e 

sociabilizam os jovens para uma sociedade altamente estratificada. Contudo, esta 

sociabilização é de alguma forma contraditória e dá espaço para ensinar os jovens a 

questionarem-se. Para Banks (1981) (citado por Sleeter (1991) a escola é ela própria 

contraditória, uma vez que expõe valores democráticos enquanto ao mesmo tempo os 

contradiz. A escola sociabiliza alunos de acordo com as estruturas sociais existentes, 

mas também permite que alguns alunos adquiram conhecimento, atitudes e compe-

tências para participar efetivamente na ação e mudança sociais. O poder da escola 

para legitimar a experiência e identidades dos alunos na sua diversidade e para pro-

mover valores democráticos e reflexivos tem vindo a alargar-se e a aprofundar-se, 

dando cada vez mais voz,“empowerment”, aos alunos. 

A educação multi/intercultural é uma dimensão para o “empowerment”, e o “empo-

werment” é um objetivo fundamental da educação multi/intercultural.  

A participação dos jovens ganha ainda mais relevância com o desenvolvimento tec-

nológico e as novas tecnologias de informação e comunicação que permitem novas 

formas de participação.  
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As novas tecnologias de informação e comunicação  

 

Hoje em dia, as novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) invadem o 

nosso quotidiano e contribuem para alterações profundas em vários setores da socie-

dade, quer ao nível de técnicas de trabalho como das relações humanas. Esta prolife-

ração nem sempre é positiva e deveremos ser cautelosos na forma como usamos as 

novas tecnologias. O incremento das novas tecnologias leva a que a relação homem -

máquina se altere e se criem novas formas de interações humanas. Para Ponte (2000) 

ao falarmos de sociedade da informação devemos inevitavelmente considerar a liga-

ção em rede de computadores e redes, à escala global, possibilitando o acesso ime-

diato a todo o tipo de informação. O ser humano, enquanto ser social, está constan-

temente envolvido numa teia de relações. Nas últimas décadas, e segundo Ponte 

(2000), “(…)assistimos(…) a um salto qualitativo, passando essas teias de relações a 

incluir as redes telemáticas que põem cada um de nós em contacto com pessoas e 

entidades dos quatro cantos do planeta.” (Ponte, 2000, p. 68) 

Através da comunicação, estas redes que se estabelecem entre os indivíduos condu-

zem à criação de comunidades caraterizadas pela partilha, participação, associação e 

formação de identidades. Ou seja, as comunidades criam-se porque os seus membros 

têm objetivos e interesses comuns e a sua interação permite promover a partilha de 

informação e de conhecimento. 

Segundo Mártires (2011), uma das principais razões que leva os jovens a utilizar a 

Internet é a relação de amizade que estes virtualmente estabelecem. Gostam também 

de participar nas redes sociais e passam horas a conversar no Messenger ou outros 

chats. Esta nova forma de relacionamento e de interação poderá “(…) constituir uma 

ajuda fundamental para a integração dos alunos estrangeiros, não só no sistema de 

ensino mas na sociedade como um todo.” (Mártires, 2011, p. 25)  

O uso dos computadores e da Internet tem vindo a constituir-se como uma poderosa 

ferramenta educativa e de aprendizagem e um veículo facilitador de comunicação. 

Esta ferramenta apresenta várias potencialidades, nomeadamente, a capacidade de 

ajudar as crianças e jovens a encontrar recursos educativos, notícias, documentos, 

fotos e imagens; pesquisar temas diversos e aumentar as competências de leitura e de 

seleção de informação bem como a resolução de problemas de um modo rápido e 

simples.  
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Em suma, a utilização das novas tecnologias em contexto escolar leva a que os 

jovens se sintam mais motivados e envolvidos no seu processo de aprendizagem, 

participando em projetos que ajudem a adquirir as competências essenciais de comu-

nicação para que as suas aprendizagens sejam mais significativas.  

A sociedade atual é essencialmente uma sociedade de informação e comunicação 

com várias ferramentas disponíveis que conduziram a novas formas de interação 

entre os indivíduos, alargando o contexto social de cada indivíduo. No passado, as 

interações que se estabeleciam limitavam-se ao local onde cada indivíduo vivia ou 

trabalhava. Hoje em dia, esse contexto alargou-se para além do local onde se vive, do 

país ou do continente. A Internet é, pois, o espaço digital onde se abrem as fronteiras 

geográficas e onde se transformam valores políticos, sociais e culturais, permitindo a 

promoção da consciência de cidadania global. Deveremos saber aproveitar esta fer-

ramenta como suporte e recurso pedagógico para a promoção de competências de 

cidadania e aquisição de conhecimento de questões cívicas. Para Bettencourt (2009) 

o uso da Internet implica alterações na relação da escola com o saber e pode também 

ser útil na construção de redes de comunicação que “ (…) pode ser relevante, quer 

para a consolidação de conhecimentos, quer para o desenvolvimento do sentido de 

cooperação, quer como aprendizagem da intervenção.” (Bettencourt,2009, p.85) 

As escolas devem abraçar esta nova forma de participação com a certeza de que 

podem ser criados projetos enriquecedores e aliciantes, contribuindo, assim, para 

aprendizagens mais significativas, abrindo os horizontes culturais dos alunos, contri-

buindo para formar cidadãos críticos. 

 

 

2. Da identidade à alteridade: a relação com o outro  

 

Identidade social  

 

Para abordarmos a relação com o Outro deveremos começar esta nossa reflexão com 

a noção de identidade social. 

A construção da identidade é um processo evolutivo e acontece durante toda a vida 

do ser humano. Desde o nascimento, o indivíduo inicia uma longa interação com o 

meio em que está inserido, a partir do qual construirá a sua identidade.  
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A identidade constrói-se, na primeira infância, no âmbito das relações familiares, 

ampliando-se para outros espaços como a escola os meios de comunicação social, 

novas tecnologias de comunicação e informação ou os grupos mais alargados de per-

tença social, profissional, etc. 

Tap (1998), citado por Silva (2008), descreve seis características incluídas na cons-

trução e na dinâmica da identidade: 1) Continuidade – Sentimento de permanecer 

semelhante a si mesmo ao longo do tempo; 2) Coerência – Representação mais ou 

menos estável e estruturada que se tem de si próprio e que os outros têm dele; 3) 

Unicidade – Sentimento de se perceber como ser único, original e diferente; 4) 

Diversidade – Ser-se várias personagens numa mesma pessoa; 5) Autorrealização – 

É-se o que se faz; 6) Autoestima – Necessidade de desenvolver um sentimento de 

valorização pessoal, aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros. A identidade 

resulta, pois, de uma oscilação entre o semelhante e o diferente, ou seja, o indivíduo 

pela sua singularidade e unicidade diferencia-se dos outros, mas ao mesmo tempo 

essa mesma individualidade faz com que se aproxime dos outros. 

Esta ideia da construção progressiva da identidade de cada indivíduo é amplamente 

explicada por Díaz – Aguado (2000). Díaz- Aguado (2000) revela ser muito impor-

tante a definição de tarefas evolutivas básicas para melhor entender a relação entre o 

desenvolvimento infantil e aquele que se realiza em idades mais avançadas. Estas 

tarefas que ocorrem na infância são de três níveis: o estabelecimento de laços afeti-

vos ou de vínculos sociais; a criação da autonomia e a motivação da eficácia; o 

desenvolvimento da interação entre pares. 

As crianças, desde os primeiros anos de vida, estabelecem relações com os adultos 

que lhes estão mais próximos, entre os quais os seus educadores, adquirindo modelos 

representacionais básicos a partir dos quais aprendem o que devem esperar dos 

outros e de si próprios. Para que esses modelos sejam adquiridos é fundamental que a 

criança estabeleça relações com uma figura afetiva que lhe transmite segurança e que 

está disponível para a ajudar, proteger e em quem pode confiar. Deste modo,  

a segurança nos laços afectivos fomenta o desenvolvimento de expectativas positivas do 

próprio indivíduo e dos outros, que ajudam a: aproximar-se do mundo com confiança, 

enfrentar as dificuldades com eficácia, obter a ajuda dos outros ou proporcioná-la a si 

mesmo(…) ( Egeland & Erickson, 1987, citado por Diaz –Aguado,2000, p.57) 

 

A criação da autonomia e da motivação da eficácia, que ocorre entre os 2 e os 6 anos, 

possibilita à criança o desenvolvimento dos seus próprios projetos. É fundamental 

que a todas as crianças sejam garantidas experiências de sucesso e de reconhecimen-
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to, levando as crianças a desenvolver uma motivação intrínseca para superar as suas 

dificuldades. Para Díaz-Aguado (2000) “(…) Tudo isto faz com que a criança desen-

volva a sua curiosidade, o desejo de aprender e a motivação para alcançar os objecti-

vos, e que enfrente as dificuldades com segurança e eficácia”( Díaz-Aguado, 2000, p. 

60) 

Num terceiro nível, apontado por Díaz – Aguado (2000), as crianças a partir dos 6 

anos estabelecem relações com os seus pares que representam o contexto principal 

no qual se desenvolve a competência social. 

Em síntese, a identidade constrói-se e define-se a partir da relação com outros ao 

longo de todas as fases da vida humana possibilitando a assimilação (tornar-se seme-

lhante ao Outro) e a diferenciação (afirmar o diferente face ao Outro). 

De facto, em qualquer sociedade, os seus membros estão em constante processo de 

autoconstrução, definindo e criando o seu lugar dentro das teias que formam o tecido 

social. O comportamento e as atitudes de cada indivíduo são, portanto, afetados por 

este processo contínuo de definição do seu espaço dentro dos grupos sociais a que 

pertence. O auto conceito de um indivíduo é constituído por uma dimensão identitá-

ria individual, que inclui os vários atributos do indivíduo, e por uma dimensão identi-

tária social, que inclui as várias categorias sociais. 

 A consciência que temos de nós próprios não é uma produção meramente individual, 

mas, antes, resultante de um conjunto de interações sociais nas quais o indivíduo está 

envolvido. A identidade social poderá ser definida pela forma como nós próprios nos 

vemos, ou seja, um sentido do “eu”, conjugada com o modo como os outros nos 

vêm.  

A construção da identidade passa inevitavelmente pela perceção da identidade pró-

pria e dos grupos em que cada indivíduo se insere. Este processo inicia-se nos pri-

meiros anos de vida e adquire uma particular importância durante o período da ado-

lescência (Fontoura,2005).  

Com a globalização, a mobilidade é cada vez mais facilitada, as identidades culturais 

já não apresentam contornos nítidos e estão inseridas numa dinâmica cultural fluida e 

móvel. Banks (2004) apresenta a tipologia de seis estádios através dos quais a cons-

trução da identidade cultural progride: 

- Estádio 1- “Cativeiro psicológico cultural” – os indivíduos absorvem as ideolo-

gias, atitudes e crenças negativas enraizadas socialmente sobre os seus grupos cultu-

rais, possuindo uma baixa auto-estima e auto-rejeição da sua cultura; 
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- Estádio 2- “Encapsulação cultural” - caracteriza-se pelo separatismo voluntário, 

isto é, os indivíduos participam ativamente no grupo cultural a que pertencem. Os 

membros do grupo acreditam na sua superioridade, revelando etnocentrismo e que os 

outros constituem uma ameaça para a sua comunidade; 

- Estádio 3 - “Clarificação da identidade cultural” – carateriza-se pela aceitação 

cultural e resposta positiva à diferença. Os jovens desenvolvem uma compreensão do 

significado e das implicações da sua própria etnicidade e da dos outros;  

- Estádio 4 - “Biculturalismo” - caracteriza-se por um forte sentido da identidade 

cultural, por uma necessidade de participar com sucesso quer na comunidade cultural 

a que se pertence quer noutra comunidade cultural; 

- Estádio 5 - “Multiculturalismo”- os indivíduos funcionam, compreendem, apre-

ciam e partilham valores, símbolos e instituições de diversas culturas. As expectati-

vas multiculturais mostram-se essenciais para o desenvolvimento pessoal e para a 

resolução de problemas, ou seja, os indivíduos assumem uma atitude positiva em 

relação ao outro; 

 - Estádio 6 - “Globalismo e competência global” - o equilíbrio entre as identidades 

culturais, nacionais e globais passa a ser um ideal. Neste último estádio, os indiví-

duos possuem a capacidade para funcionar com outras culturas, noutros pontos do 

mundo, existindo uma interiorização dos valores e princípios éticos universais.  

Os estádios não são estanques, cada estádio é uma parte de um processo em desen-

volvimento. Deste modo, é necessário respeitar esse desenvolvimento e procurar 

ultrapassar as possíveis dificuldades na passagem de um estádio para outro. 

 

 

Adolescência e construção de identidades 

 

A adolescência carateriza-se por um período de grandes modificações no ser humano 

interligadas ao nível do corpo, pensamento, vida social e do próprio Eu. É este espa-

ço entre a infância e a vida adulta que se carateriza pela fase das “transformações”, 

da confusão, das dúvidas e das experimentações e em que o jovem busca uma nova 

forma de ser. Digamos que o jovem sofre mudanças que se tornam, em primeiro 

lugar, visíveis ao nível físico e que se manifestam gradualmente numa dimensão cul-

tural, levando ao estabelecimento de relações diferentes e enformando comportamen-
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tos sociais mais autónomos, contribuindo para a construção da sua própria identida-

de.  

Para além disso, a família e os professores assumem um papel importante nesta cons-

trução, bem como os meios de comunicação social e as novas tecnologias de infor-

mação, uma vez que servem de referência para os adolescentes, pois estes seguem os 

seus modelos. 

O adolescente ao longo de todo este ciclo de desenvolvimento “(…) adquire, pouco a 

pouco, uma nova subjectividade que modifica a representação de si próprio e do 

outro.” (Silva, 2004, p. 51). O adolescente na sua busca de identidade adquire e hie-

rarquiza diferentes papéis que lhe permite formar um novo Eu. 

Cada indivíduo constrói a sua identidade pessoal, o seu “Eu”, através de interações, 

de experiências vividas. Enquanto na infância os modelos identitários são os pais, na 

adolescência esses modelos passam a ser os jovens de mesma idade, os grupos de 

pares. O jovem liberta-se da tutela parental e procura no grupo de pares as suas refe-

rências, dando-lhe estes a oportunidade de identificação, uma proteção e também 

algum poder. A socialização do adolescente passa inevitavelmente pelas relações de 

amizade que estabelece dentro do grupo de pares e contribui para a evolução da sua 

maturidade e autonomia perante a família. Podemos pensar que a adaptação do ado-

lescente a um grupo representa a adaptação a uma organização coletiva com regras e 

estatutos próprios muito semelhante à sociedade humana. 

Na adolescência o papel desempenhado pelos amigos é essencial. Os amigos entre si 

revelam um comportamento diferente das atitudes que tomam perante aqueles que 

não são seus amigos, que não pertencem ao grupo. O melhor amigo é normalmente 

alguém com quem se partilham experiências, excitações, segredos e com o qual se 

estabelece uma relação mais empática.  

É também durante a adolescência que os indivíduos tomam consciência da importân-

cia das impressões que podem causar nos outros. Em paralelo, os adolescentes são 

confrontados com um conjunto de situações novas e desempenho de novos papéis 

que, muitas vezes, os deixam inseguros, pouco confiantes em conseguir causar a 

impressão pretendida.  

Tal como afirma Moniz (2008): 

A identidade constrói-se na relação com o outro, na sua proximidade ou no seu afasta-

mento. As identidades emergem das vivências sociais do sujeito, constituindo-se no e 

pelo discurso, em determinados contextos sociais, históricos e institucionais específicos 

(Escola) através de estratégias pessoais. (Moniz, 2008, pp. 57-58) 
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O Eu em confronto com o Outro 

 

A escola é o contexto ideal para o confronto com o Outro e é nela que, por vezes, se 

desenvolvem relações que se mantêm ao longo da vida, como por exemplo, as rela-

ções de amizade, ou emergem diversas situações de conflito que é necessário apren-

der a gerir. Porém, não podemos desvalorizar o papel desempenhado pela família, 

pois é no seu seio que se alicerçam as bases para um relacionamento com os pares. 

Constatamos que o entendimento do Outro, não inteiramente distinto do Eu, deve ser 

valorizado pela educação intercultural. É, pois, necessário que se crie um clima favo-

rável à diversidade, dotando todos as crianças e jovens de visões plurais do mundo e 

dos seres humanos que nele vivem. Esta visão implica revitalizar a escola, os profes-

sores e as suas práticas, procurando dar voz ao diverso. Não pretendemos que os alu-

nos dos grupos étnicos minoritários encontrem na escola uma mera imersão na cultu-

ra e língua dominantes, ou seja, o preconizado pelos modelos assimilacionistas. Pelo 

contrário, defendemos uma ideia de escola onde se valorize a diversidade em todos 

os seus domínios. É, pois, necessário que no contexto educativo as diversas identida-

des culturais tenham direito ao reconhecimento através da igualdade de oportunida-

des, participação escolar e discriminação positiva. 

Ora, a ideia do direito de reconhecimento do Outro e do Eu é um dos princípios 

orientadores da educação intercultural. Segundo Banks (1994), a educação multicul-

tural envolve várias dimensões que ajudam o educador a lidar com a diversidade dos 

seus alunos. Uma dessas dimensões, de acordo com este autor, é a integração de con-

teúdos. Numa fase inicial de integração esta reduz-se a uma “contribution 

approach” em que se destacavam factos isolados das diferentes culturas dando a 

noção de que a cultura minoritária estava separada da maioritária. Posteriormente, a 

integração fazia-se através de uma abordagem “additive” onde, apesar dos currículos 

permanecerem inalterados, eram adicionadas unidades específicas sobre diferentes 

grupos em presença. Esta mesma ideia de que a integração de conteúdos é vista como 

o “currículo de turistas”, é também proferida por Santomé (2008). Banks considera 

que a inclusão deve passar obrigatoriamente por uma abordagem de transformação 

(transforming approach) que altere a estrutura, pressupostos e perspetivas do currí-

culo, ou seja, a informação sobre os diferentes grupos deve pertencer ao currículo, 

significando que tudo pode ser apreendido em relação, de acordo com as diferentes 
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perspetivas e experiências dos diversos grupos culturais. Esta abordagem possibilita 

que os conteúdos relacionados com grupos minoritários integrem o currículo, aju-

dando os alunos a compreender como os valores, experiências e perspetivas são 

importantes para a construção de conhecimento e levando os alunos a construir o seu 

próprio conhecimento e as interações que são criadas na sociedade multicultural.  

Numa perspetiva intercultural, a interação ou interações que se estabelecem com o 

Outro, do mesmo grupo de pertença ou de outros grupos diferentes, estão sempre 

associadas à ideia de troca, de compreensão e de partilha. Na verdade, partilhar é 

também comunicar, interagir com outros, sendo um elemento integrador entre indi-

víduos e a sociedade. Segundo Moniz (2008), o intercultural implica: 

(…) falarmos de relação, de processo, de dinâmica tendo em conta as identidades indivi-

duais e colectivas, e a consciencialização de que o mundo que percepcionamos, e em 

relação ao qual comunicamos, poderá não ser o mesmo mundo percepcionado por outra 

pessoa de outra cultura, com outras vivências e experiências comunicacionais. (Moniz, 

2008, p. 63) 

 

Hoje em dia, as sociedades permitem o encontro de pessoas com experiências comu-

nicacionais diversificadas, onde os indivíduos necessitam de interagir, sendo neces-

sário promover a interculturalidade através da comunicação (Moniz, 2008). Neste 

contexto em que se intensificam as trocas e onde as diferentes culturas coexistem no 

mesmo espaço- tempo é necessário destacar o conceito de alteridade que implica um 

reconhecimento do Outro na sua diferença, privilegiando-se as relações Eu-Outro.  

Alteridade significa, pois, compreender os outros, exige um trabalho sobre si para 

evitar perder-se numa projeção e num jogo de espelhos em que consciente ou incons-

cientemente, se reproduz ele próprio (Abdallah-Pretceille,2006). A educação para a 

alteridade envolve a descoberta de nós próprios e a relação de semelhanças e correla-

ções entre todos os indivíduos. É, pois, essencial que se aprenda no dia-a-dia a des-

cobrir e reconhecer o Outro como alguém com quem podemos partilhar ideias expe-

riências e ou projetos, entendê-lo como ele é, e não filtrar o Outro pela sua cultura. 

Bizarro (2006) afirma que:  

(…) conhecer o Outro passa, assim, pelo conhecimento de Si próprio de modo reflexivo, 

ético, consciente e crítico, na busca da Identidade, da Mesmidade, mas também da Com-

plementaridade ou da Particularidade, da Alteridade e da Pluralidade (Bizarro, 2006, p. 6) 
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3. As vozes dos alunos na educação intercultural 

 

Ao longo da sua vida, qualquer indivíduo adquire as competências fundamentais para 

aprender a viver e conviver com o Outro, construindo a sua própria identidade. Não 

nos podemos considerar seres humanos isolados, como se de uma “ilha” distante dos 

outros se tratasse, mas antes seres em constante movimentação entre a semelhança e 

a diferença, aproximando-se ou afastando-se dos Outros. Ou seja, toda a nossa iden-

tidade é um processo dinâmico e constrói-se em relação a outras identidades como se 

fossemos simultaneamente a margem e a ponte, onde é possível estabelecer trocas, 

interações, criando espaços dialógicos e permitindo o caminhar para a interculturali-

dade. 

A família, a escola e os amigos contribuem para o processo de socialização de qual-

quer indivíduo. É na escola que se encontra o espaço privilegiado para a produção de 

relações de aprendizagem, nomeadamente a aprendizagem cultural. De facto, os alu-

nos têm a oportunidade de adquirirem competências para que saibam aceitar o Outro, 

interagir com o Outro e intervir ativamente na sociedade enquanto cidadãos respon-

sáveis, tolerantes e solidários. 

As vozes dos alunos que emergem dos contextos escolares, ou seja, a participação, 

intervenção e liderança em diferentes situações, permitem que estes se sintam 

“empowered”, fortalecidos, para que a sua ação, através da partilha de opiniões e 

ideias, tomada de decisões e intervenções contribuam para a mudança e para um 

mundo mais justo. 

Para uma verdadeira educação intercultural é fundamental que se criem espaços plu-

rais, comunicativos, onde os seus intervenientes tenham uma participação ativa na 

construção de uma sociedade respeitadora da diferença e em que cada um se reco-

nhece e se conhece e em que reconhece e conhece também os Outros. 

“(…) uma escola de todos e para todos, em que a cada aluno seja dada voz, (…) garan-

tido que a escola deixa de ser um lugar privilegiado apenas para alguns, para passar a ser 

um espaço – tempo em que cada um encontra o seu próprio lugar, tem direito ao seu rit-

mo, à sua cultura, sendo ajudado a construir uma identidade de que se possa orgulhar por 

sentir respeitada.” (César, 2003, p. 122) 
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Parte II – Trabalho de campo 

 

Na segunda parte do trabalho iremos debruçar-nos sobre o problema em estudo e os 

nossos objetivos de investigação, os quais iremos, ao longo do terceiro capítulo, ten-

tar aprofundar e explanar. Apresentamos a metodologia de trabalho empírico pela 

qual optámos, sendo pertinente definir e caracterizar um grupo de alunos do 3º ciclo, 

participantes nesta investigação. Procedemos também à apresentação do projeto de 

enriquecimento curricular – Projeto Multicultural – caracterizando o contexto onde 

se insere bem como as iniciativas desenvolvidas. Por fim, demos espaço às vozes dos 

participantes e da comunidade educativa para que verbalizassem as suas ideias e opi-

niões. 

 

Capítulo III – Objetivos e enquadramento metodológico 

 

A opção que tomámos pela investigação qualitativa prende-se com a compreensão 

dos fenómenos educativos a partir da indução dos significados particulares e com-

plexos de cada contexto, fenómenos que para nós são o desenvolvimento de ativida-

des num projeto de enriquecimento curricular numa escola integrada do ensino bási-

co. 

Apresentamos os nossos argumentos para a utilização da entrevista “focus group” e 

das notas de campo como instrumentos de recolha de dados, uma vez que pretende-

mos aprofundar as origens e vivências pessoais, acontecimentos, contextos e práticas 

educativas que poderão contribuir para uma melhoria das relações entre os jovens em 

contextos multiculturais. Procedemos posteriormente à análise da informação reco-

lhida.  

É de referir que este trabalho tem um carácter exploratório, em que os resultados não 

poderão ser generalizados e que procuraremos abrir campos para a reflexão. Tratan-

do-se de um estudo de caso e, como tal, circunscrito a um contexto e grupo particular 

temos consciência de que este não permite abarcar toda a diversidade de percursos e 

realidades, mas poderemos obter importantes e fundamentais informações que pode-

rão ser usadas com alguma cautela. 
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1. Definição do problema e objetivos de investigação  

 

Na nossa investigação, tentámos perceber quais as perceções que os alunos do 3º 

ciclo têm da escola multicultural; se as dimensões culturais estão presentes e afetam 

a relação entre alunos; se as dinâmicas educativas interativas e participadas contri-

buem para a criação de comunidades interculturais e como é que os alunos podem ser 

líderes na promoção de aprendizagens interculturais. 

Assim, o nosso estudo foi orientado pela seguinte questão de investigação: 

 

Como é que o desenvolvimento de atividades que favoreçam a voz ativa e parti-

cipativa dos alunos pode ser potenciador da educação intercultural? 

 

Tendo como base a revisão da literatura já apresentada, desenvolvemos um estudo 

empírico em contexto escolar, com enfoque na atividade de enriquecimento curricu-

lar, mais concretamente, num espaço designado por Projeto Multicultural, para alu-

nos do Ensino Básico.  

De acordo com o objetivo central, visando compreender como é que o desenvolvi-

mento de atividades que favoreçam a voz ativa e participativa dos alunos pode 

ser potenciador da educação intercultural, definiram-se alguns objetivos mais 

específicos que iremos tentar observar, esclarecer e aprofundar ao longo do nosso 

trabalho: 

 Conhecer a perceção que os alunos têm da escola enquanto espaço multicultural; 

 Conhecer as propostas dos alunos sobre o desenvolvimento de atividades que 

fomentam a educação intercultural; 

 Compreender quais os valores de cidadania que os alunos defendem e destacam 

para um diálogo intercultural; 

 Conhecer como se relacionam com os seus pares e se existem laços de proximida-

de entre alunos de diferentes grupos étnico- culturais; 

 Compreender como as diferentes dimensões culturais influenciam a relação entre 

os alunos e a sua integração;  
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 Perceber se, e como, o “Projeto Multicultural” fomenta a integração dos alunos, 

valoriza as especificidades e trocas culturais e desenvolve nos alunos um papel inter-

ventivo; 

 Perceber como a utilização de plataformas interativas favorece a aprendizagem 

intercultural. 

 

Os objetivos de investigação aqui definidos refletem as práticas em contexto escolar 

numa linha de investigação – ação. No caso em concreto, trata-se de promover a par-

ticipação dos alunos e, assim, introduzir mudanças nas dinâmicas de participação, 

com vista ao desenvolvimento de uma educação intercultural. 

 

 

2. Metodologia  

 

2.1. Tipo de estudo  

 

O trabalho de investigação insere-se na metodologia - estudo de caso. Como método 

de investigação, o estudo de caso tem sido amplamente utilizado nas Ciências 

Sociais, uma vez que contribui para um melhor conhecimento e compreensão de 

fenómenos sociais complexos. Tal como aponta Stake ( 2009): 

A investigação como estudo de caso não é uma investigação por amostragem. Nós não 

estudamos um caso com o objectivo primário de entender outros casos. A nossa pri-

meira obrigação é compreender esse caso específico. (Stake, 2009,p.20) 

 

Enquadrar o estudo de caso numa abordagem quantitativa ou qualitativa tem sido 

sempre bastante questionável. Na opinião de Yin (1989), um caso pode incluir quer 

uma abordagem quantitativa quer qualitativa. No entender do autor não devemos 

confundir estudo de caso com investigação qualitativa. Segundo o autor, esta última, 

consiste basicamente em usar a observação detalhada e naturalista do investigador 

não havendo um compromisso em defender nenhum fundamento teórico. Ora o que 

Yin (1989) reforça é que o estudo de caso não se baseia apenas na observação direta, 

esta metodologia utiliza diferentes evidências.  

Enquanto a investigação quantitativa procura estabelecer relações entre variáveis, 

nomeadamente de causalidade, através de processos estruturados e controlados, cujos 
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resultados são apresentados em escalas e medidas; a investigação qualitativa, tal 

como defende Stake (2009), exige que o investigador esteja no campo, a fazer obser-

vações, a escutar os sentidos nos seus contextos de produção, a exercitar uma capaci-

dade crítica subjetiva, a analisar e a interpretar dados que, também eles, incluem e 

tratam a subjetividade e o mundo interpretativo dos sujeitos que participam no estu-

do. 

Optámos por uma investigação essencialmente qualitativa, uma vez que estávamos 

interessadas na descoberta, compreensão e interpretação de como o desenvolvimento 

de atividades de enriquecimento curricular podem promover o diálogo intercultural. 

Poderemos afirmar que este estudo empírico assumiu, também, as características de 

um “field research” que, tal como referem Quivy & Campenhoudt (1998, p. 234), 

consiste em estudar as situações concretas no seu contexto real, implicando o recurso 

a métodos e instrumentos diversos de recolha de dados, de acordo com as necessida-

des que vão emergindo do processo. Com efeito, segundo estes autores um “ field 

research” decorre de um pragmatismo metodológico cujo fulcro é a iniciativa do 

próprio investigador e cujo lema é a flexibilidade. 

Bogdan & Biklen (1994), acrescentam que “ (…) em educação, a investigação quali-

tativa é frequentemente designada por naturalista, porque o investigador frequenta os 

locais em que naturalmente se verificam os fenómenos nos quais está interessado 

(…)” (Bogdan & Biklen, 1994, p.17) 

O estudo de caso qualitativo é ainda, segundo Merriam (1998), caracterizado pelo 

seu carácter particular, descritivo, indutivo, e pela sua natureza heurística. 

O método de investigação pelo qual optámos carateriza-se por ser particular uma vez 

que se centra num determinado acontecimento – no caso a experiência dos alunos 

num projeto de enriquecimento curricular no domínio intercultural; descritivo, por-

que o resultado final consiste numa descrição exaustiva, densa do objeto ou fenóme-

no estudado; heurístico, pois resulta da pesquisa intensiva e aprofundada do objeto 

de estudo, levando à sua compreensão; indutivo, por se basear no raciocínio indutivo; 

e holístico por considerar a realidade, bem definida, no seu todo, centrando-se prin-

cipalmente nos processos e valorizando a compreensão e interpretação da singulari-

dade e globalidade do caso em estudo.  

Segundo Yin (1989), alguns teóricos defendem que os estudos de caso são adequados 

à fase exploratória da investigação, enquanto o levantamento de dados e a pesquisa 

histórica são adequados à fase descritiva e, por último, que a pesquisa experimental 
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apenas possibilita a investigação explicativa /causal. Na opinião do autor, esta tripar-

tição não é tão linear, os estudos de caso estão longe de serem apenas uma metodo-

logia explicativa. Podem existir estudos de caso exploratórios, descritivos ou expla-

natórios. O que diferencia esta metodologia de investigação das outras são essen-

cialmente três condições: a) o tipo de questão de investigação; b) o controlo do 

investigador sobre os fenómenos; c) o grau de focalização nos fenómenos contempo-

râneos.  

Num trabalho de investigação é fundamental identificar o tipo de questão de investi-

gação que conduzirá a uma determinada metodologia de investigação. Deste modo, 

devemos pensar cuidadosamente, antes de iniciarmos, no tipo de questões de investi-

gação e verificar se estas têm “substância” e “forma”. 

As questões do tipo “como” e “ porquê”, com características explanatórias, levam ao 

uso de estudos de caso, de pesquisas históricas e de métodos experimentais como 

métodos de investigação. Yin (1989) afirma que os estudos de caso são 

(…) a estratégia mais utilizada em Ciências Sociais quando se pretende responder às 

questões “como” ou “ porquê”, quando o investigador tem pouco controlo sobre os fenó-

menos e quando o foco é colocado sobre fenómenos contemporâneos num contexto da 

vida real (Yin, 1989, p.13) 

 

O estudo de caso é a metodologia por excelência para a análise de fenómenos con-

temporâneos, sobre os quais o investigador tem pouco ou nenhum controlo. Muitas 

das técnicas utilizadas na pesquisa histórica, por exemplo, são utilizadas também no 

estudo de caso. De facto, Yin (1989) alude como fonte de evidência que geralmente 

não fazem parte da pesquisa histórica, e que distinguem esta de um estudo de caso, a 

observação direta. A própria recolha de dados num estudo de caso é um processo 

demorado, pois o investigador depara-se com a necessidade de transcrever os dados 

recolhidos junto dos sujeitos e registados por meio dos vários instrumentos de inves-

tigação utilizados. 

Antes de iniciarmos uma investigação devemos definir o problema de investigação o 

que muitas vezes é feito formulando a questão de investigação e apresentando um 

conjunto de objetivos. Para isso, a revisão de literatura sobre o que já existe sobre o 

assunto a investigar é um meio fundamental, permitindo assim aos investigadores 

uma análise das investigações anteriores para desenvolver questões mais objetivas e 

perspicazes sobre o assunto a ser estudado. 
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Tendo em conta a diversidade de estudos de caso, Yin (1989) afirma ser necessário 

distinguir o estudo de caso único (single –study) do caso múltiplo (multiple-case).  

Ora, a nossa abordagem centra-se apenas numa única unidade de análise e o recurso 

a diversas fontes de informação justificam a opção de realizar um estudo de caso 

único. Ou seja, é um estudo intensivo e detalhado de uma identidade bem definida – 

o caso. (Coutinho, 2002, p.223). Quase tudo pode ser um “caso”, indivíduos, atribu-

tos dos indivíduos, ações e interações, atos e comportamentos, ambientes, incidentes 

e acontecimentos e associações. Tal com refere Stake (2009): 

O caso pode ser uma criança. Pode ser uma sala de aula cheia de crianças ou uma mobili-

zação de profissionais para estudar uma situação específica da infância. O caso é um entre 

outros. (Stake,2009,p.17) 

 

Tratando-se de um caso singular o investigador deverá estudar e compreender o pró-

prio caso, ficando a conhecê-lo não por ser diferente de outros ou igual a todos os 

outros, mas por tudo o que é e faz em pormenor e considerando a situação concreta. 

Isto é, o objetivo de um estudo de caso não é conduzir a generalizações, é estudar ao 

pormenor uma situação concreta. 

Tal como refere Stake “O estudo de caso parece uma base pouco sólida para a gene-

ralização. Apenas um caso ou alguns casos serão estudados, mas serão estudados em 

pormenor” (Stake, 2009, p.23). 

Stenhouse (1994) carateriza o estudo de caso de acordo com quatro tipos: 

1. Etnográfico -  um único caso é estudado aprofundadamente através da obser-

vação participante com base em entrevistas, segundo a antropologia cultural 

ou social. A compreensão das sociedades e culturas humanas, realiza-se 

sobretudo através da observação e interpretação de relações interpessoais 

enquadrando-as no respetivo contexto e enfatizando os costumes e institui-

ções em que estão inseridas.  

2. Avaliativo - um único caso ou uma coleção dos mesmos é estudado em pro-

fundidade com o objetivo de fornecer aos atores educacionais ou aos deciso-

res informações que os irá ajudar a julgar o mérito e o valor de políticas, pro-

gramas ou instituições.   

3. Educacional - realizados com a finalidade de enriquecer o pensamento e o 

discurso de educadores quer pelo desenvolvimento da teoria educacional quer 

pelo aperfeiçoamento da sua ação. 
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4. Investigação ação - relaciona-se com o contributo para o desenvolvimento do 

caso ou casos em estudo através do feedback da informação que pode guiar as 

revisões e os aperfeiçoamentos da ação. 

Podemos situar a nossa investigação num destes tipos de estudo de caso - investiga-

ção - ação. Para além de querermos compreender este caso específico (como é que o 

desenvolvimento de atividades que favoreçam a voz ativa e participativa dos alunos 

pode ser potenciador da educação intercultural), através da implementação de um 

projeto de enriquecimento curricular, não podemos deixar de encarar esta nossa 

investigação como uma investigação - ação, uma vez que o investigador está direta-

mente envolvido enquanto participante e usa a investigação para aprofundar a sua 

prática e favorecer a participação ativa dos seus alunos, na transformação dos contex-

tos. A investigação - ação centra-se em fenómenos reais e é seguida de um exame 

rigoroso dos efeitos de determinada intervenção. No nosso estudo partimos da identi-

ficação do problema – a multiculturalidade em contexto escolar e a criação de um 

dispositivo que poderá conduzir os alunos a uma participação ativa e à mudan-

ça/transformação de uma realidade. Na verdade, estes participantes intervêm em 

todas as fases da investigação, de uma forma interventiva, colaborativa, adquirindo 

conhecimento e possibilitando a mudança. 

Tal como aponta Ponte (1994) a investigação - ação constitui um trabalho de inter-

venção e todas as problemáticas e decisões relacionadas com o desenvolvimento da 

investigação são partilhadas pelo investigador e os participantes. 

O investigador envolve-se ativamente no estudo e tal como refere Bogdan & Biklen 

(1994) poderá ter como objetivo o de promover mudanças sociais. O professor 

enquanto investigador envolve-se enquanto agente de mudança com o intuito de 

modificar um determinado contexto escolar. 

Para Stoer & Cortesão (1999) o professor, através da metodologia de investigação-

ação, pode “ (…) produzir dois tipos de conhecimento científico (…): um que se 

baseia no professor como investigador (…); o outro que se baseia no desenvolvimen-

to de dispositivos pedagógicos (o professor como educador) ” (Stoer & Cortesão, 

1999, p.73). 

O professor investigador e educador deve saber gerir a diversidade da escola e da 

sala de aula e perspetivar esta diversidade como uma fonte de riqueza.  
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A metodologia de investigação – ação inclui a observação participante, que tem 

como objetivo “ investigar os fenómenos em toda a sua complexidade e em contexto 

natural” ( Bogdan & Biklen, 1994, p.16) . 

No nosso caso, o processo organiza-se em três fases: inicial, desenvolvimento e final. 

Cada fase corresponde às diferentes etapas do processo realizado. Assim, na primeira 

fase incluímos a definição do problema e a recolha bibliográfica para que nos condu-

zisse a uma melhor compreensão da pertinência do problema a estudar. Com base 

numa identificação deste esboçou-se um primeiro projeto, que se apresentou à escola. 

Na fase de desenvolvimento e após a aprovação do projeto pelos órgãos competentes 

da escola, divulgou-se o projeto aos alunos através dos diretores de turma e inicia-

ram-se as atividades. Esta fase organizou-se, ela própria, de um modo interativo ten-

do o projeto inicial sido repensado com os alunos e revisto ao longo do seu desen-

volvimento, com base na avaliação que se ia fazendo e no interesse que os alunos 

demonstravam em desencadear atividades que não estavam inicialmente delineadas. 

Na última fase, procedeu-se a uma reflexão e avaliação globais sobre o conseguido, 

tendo-se retirado algumas conclusões e algumas pistas para o futuro. 

A professora – investigadora foi a responsável pela recolha dos dados recolhidos em 

ambiente natural, incidindo os dados recolhidos nos comportamentos naturais das 

pessoas ( Bogdan & Biklen ,1994) . 

 

2.2. Técnicas de recolha de dados 

 

A recolha de dados foi feita essencialmente através de notas de campo (Anexo 10) da 

observação direta, de entrevistas “focus group” aos sujeitos participantes no estudo 

(Anexos 3 e 6) e da análise de documentos facultados pela escola (Projeto Educativo 

do Agrupamento, Projeto Curricular de Escola e Observatório de Qualidade Interna 

do Agrupamento). 

No entender de Bogdan & Biklen (1994) nos estudos de observação participante 

todos os dados recolhidos são considerados notas de campo.  
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2.2.1. Observação participante 

 

Tendo em conta a nossa presença e implicação no projeto de enriquecimento curricu-

lar esta observação decorreu de forma natural, sem que isso tenha implicado a per-

turbação para os alunos. 

As notas de campo são “o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, expe-

riencia e pensa no decurso da recolha e reflectindo sobre os dados de um estudo qua-

litativo” ( Bogdan & Biklen, 1994, p. 150). 

As notas de campo caracterizam-se por duas componentes: descritiva e reflexiva. Na 

descrição pretendemos registar o que acontecia dentro e fora do projeto ao longo das 

sessões; os comportamentos, conversas que se desenvolveram entre aluno - aluno e 

aluno - investigador, gestos, expressões verbais e não-verbais e atividades desenvol-

vidas dentro e fora do projeto. Na componente reflexiva surgiram especulações, 

interrogações, inferências que produzimos enquanto observadores. As notas são deta-

lhadas, precisas e extensas de modo a termos uma maior diversidade de informação. 

Durante sete meses, dezanove dias de observações, registámos tudo o que consegui-

mos ouvir e ver e que também experienciámos no desenrolar das atividades com o 

grupo de alunos que faziam parte do projeto. (Anexo 10) 

 

2.2.2. Entrevistas “Focus Group” 

 

Na investigação qualitativa uma das principais técnicas de recolha é a entrevista. De 

acordo com Quivy & Campenhoudt (2008), a entrevista caracteriza-se por um con-

tacto direto entre o investigador e os seus interlocutores, e por uma diretividade por 

parte do primeiro, embora o grau de diretividade dependa do tipo de entrevista esco-

lhida. Neste sentido, Abeledo (1989) afirma que a entrevista qualitativa permite 

penetrar no mundo do outro, naquelas coisas que não se podem observar diretamente 

(pensamentos, sentimentos, intenções). 

Segundo Flick (2005), nos primórdios da investigação qualitativa, o debate metodo-

lógico desenvolveu-se em torno da observação direta, como o principal método de 

recolha de dados, no entanto, nos últimos anos foram as entrevistas semi–

estruturadas que passaram a ser mais utilizadas. O mesmo autor, referindo Kohli, 

justifica que esse interesse por este tipo de entrevistas surgiu uma vez que estas pos-
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sibilitam que os pontos de vista dos sujeitos investigados sejam mais facilmente 

expressos, do que numa entrevista mais fechada ou num questionário. 

As entrevistas “focus group”, segundo Galego (2005), são uma técnica qualitativa de 

recolha de dados, bastante conhecida pelos investigadores da área das Ciências 

Sociais com o objetivo de obter respostas de grupos de indivíduos previamente sele-

cionados pelos investigadores para a abordagem de terminados temas. 

Segundo David L. Morgan (1997), (citado por Galego,2005), o “focus group” é  

(…) uma técnica qualitativa que visa o controle da discussão de um grupo de pessoas, 

inspirada em entrevistas não directivas. Privilegia a observação e o registo de experiên-

cias e reacções dos indivíduos participantes do grupo, que não seriam possíveis de captar 

por outros métodos, como, por exemplo, a observação  participante, as entrevistas indivi-

duais ou questionários. (Galego, 2005, p. 177) 

 

As entrevistas “focus group” foram aplicadas ao grupo de participantes no estudo,   

no início e no final do desenvolvimento do projeto de enriquecimento curricular. 

As entrevistas em grupo foram utilizadas não para que houvesse uma economia de 

tempo, mas antes como método quase naturalista considerando que podemos captar o 

“(…) modo como as opiniões são produzidas, expressas e trocadas, no dia-a-dia.” 

(Flick, 2005, p.117)  

As entrevistas “focus group” têm como “ (…) objetivo analisar o impacto de um 

conhecimento ou de uma experiência precisa sobre aqueles que a eles assistiram ou 

que neles participaram (…)” ( Quivy & Campenhoudt, 2008, p.193). No caso concre-

to, os objetivos foram: 

 Contribuir para o (auto) reconhecimento da identidade pessoal dos entrevista-

dos; 

 Identificar as diferentes representações dos entrevistados em relação às 

comunidades nas quais atuam; 

 Identificar sentimentos de pertença em relação às comunidades nas quais 

atuam; 

 Conhecer e compreender as relações sociais que os entrevistados estabelecem 

nos seus contextos; 

 Desvendar valores comuns e particulares que orientam as práticas sociais dos 

entrevistados; 

 Ajudar a perspetivar mudanças nas comunidades em que atuam, integradas 

nas dinâmicas do Projeto Vozes; 
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 Percecionar como a expressão artística e as novas tecnologias de comunica-

ção constituem desafios para uma mudança vivida, no quotidiano dos entre-

vistados. 

Para a operacionalização das entrevistas “focus group” foi criado um conjunto de 

questões orientadoras, inseridas em temáticas diferentes, consideradas fundamentais 

para a compreensão da questão de investigação. Devido à extensão da primeira 

entrevista dividimo-la em duas partes para que os participantes não ficassem cansa-

dos com o volume de questões e temáticas a abordar. 

Relativamente aos procedimentos adotados para a seleção dos alunos participantes 

nos “focus group”, optámos por escolher seis alunos do primeiro grupo do Projeto 

Multicultural, por ser este mais heterogéneo do que o segundo e por à data da primei-

ra entrevista estarem estes desde o início da implementação do projeto. Como neste 

primeiro grupo existiam outros alunos, e sem querer silenciar as suas vozes, proce-

demos a uma “entrevista-teste” que serviu de ensaio e para que os alunos não se sen-

tissem excluídos. 

As sessões das entrevistas “focus group” foram gravadas em áudio e posteriormente 

transcritas. Procurámos garantir a confidencialidade dos dados recolhidos, salientan-

do que os dados se destinavam a fins exclusivamente de investigação. Garantimos 

também que nos trabalhos produzidos nesta investigação nenhum aluno seria identi-

ficado. Os guiões contendo as questões norteadoras das entrevistas “focus group” 

encontram-se disponíveis nos Anexos 3 e 6. 

Apresentamos no quadro 2 as sessões das entrevistas, datas de realização, elementos 

participantes e duração de cada sessão: 

 

Focus Group Data de realização Duração Total de 

participantes 

1ª entrevista 

 1ª parte 

18.03.2011 31m50s 6 

1ª entrevista 

2ª parte 

29.03.2011 37m36s 6 

2ª entrevista 17.06.2011 44m05s 6 

Quadro 2 - Descrição das entrevistas “focus group” 

 

De seguida, apresentamos a estrutura das duas entrevistas “focus group”, aplicadas 

em momentos diferentes do estudo. A duas entrevistas estão divididas em três partes: 

tema, objetivos gerais e desenvolvimento da entrevista. Foram definidos blocos com 

a enunciação de objetivos específicos para cada bloco que a seguir se apresenta: 
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Primeira entrevista “Focus group” 

Designação dos Blocos 

A - Legitimação da entrevista e motivação 

B - Identidade pessoal e familiar dos entrevistados 

C - Interação em contextos multiculturais 

D - Grupo de Amigos / Escola /Bairro/ Comunidade mais alargada 

E - Mediações artísticas e tecnológicas no encontro (inter) cultural 

F - Conclusão 

 
Quadro 3 - Blocos da 1ª entrevista ”focus group” 

 

Segunda entrevista “Focus group”  

Designação dos Blocos 

A - Legitimação da entrevista e motivação  

B - Identidade pessoal e familiar dos entrevistados 

C - Interação em contextos multiculturais 

D - Implementação do Projeto Multicultural/clube/espaço na Escola 

E - Mediações tecnológicas e artísticas no encontro (inter) cultural 

F - Conclusão 

 
Quadro 4 - Blocos da 2ª entrevista ”focus group” 

 

 

2.2.3. Documentação da escola 

 

Tivemos acesso a alguns documentos oficiais da escola, como o Projeto Educativo 

do Agrupamento (PEA) (2009-2013), Projeto Curricular de Escola (PCA) (2010-

2011) e o Relatório do Observatório de Qualidade Interna do Agrupamento (OQIA) 

(2008-2009). 

Através da consulta do Projeto Educativo do Agrupamento (2009/2013) pretendemos 

conhecer melhor o meio onde a escola se insere e proceder ao levantamento de inten-

ções de promoção do diálogo intercultural e de como se pretende que essas intenções 

sejam concretizadas. Através deste valoroso documento foi possível constatar que a 

escola destaca a diversidade cultural como um fenómeno positivo e enriquecedor das 

aprendizagens: 

A preparação para a vida numa sociedade multicultural e multiétnica constitui um enorme 

desafio para a escola, no sentido de promover a capacidade de conviver com a diferença, 

dentro do respeito pelas diversidades culturais e pela pluralidade de origens ou pertenças, 

sem que estes factores sejam encarados como barreiras à comunicação ou que a diferença 

seja encarada como um estigma (PEA, p.27) 
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Quanto ao Projeto Curricular de Escola este permite-nos também verificar até que 

ponto as finalidades indicadas no Projeto Educativo de Agrupamento se expressam 

curricularmente. Aqui interessou-nos perceber se a oferta curricular tem em conta a 

diversidade dos aprendentes e pudemos constatar que a escola oferece diferentes 

tipos de ensino, nomeadamente turmas de Percursos de Currículo Alternativo e Cur-

sos de Educação e Formação para Jovens. As preocupações com a diversidade e os 

diferentes ritmos de aprendizagem estão também presentes nos diferentes métodos de 

diferenciação pedagógica implementados ao nível da sala de aula, quer também com 

a oferta de recursos que permitem minimizar as desigualdades de oportunidades atra-

vés de salas de estudo, apoio individual ao aluno e atividades de enriquecimento cur-

ricular. Este mesmo documento permitiu-nos perceber o enquadramento dos projetos 

de enriquecimento curricular no contexto escolar:  

Estas actividades têm como objectivo a promoção da realização pessoal e comunitária dos 

alunos, através do desenvolvimento da personalidade, da formação do carácter e da cida-

dania, proporcionando-lhes um equilibrado desenvolvimento físico. Estas actividades 

podem ser de âmbito diverso e visam, entre outros, objectivos de formação pluridimen-

sional, de ligação escola-meio ou da dimensão europeia na educação.(…) ( PCE, p. 104) 

 

O relatório do Observatório de Qualidade Interna do Agrupamento apresenta um 

conjunto de dados estatísticos da instituição, realçando os aspetos positivos e os 

menos positivos, contribuindo para a melhoria de todas as vertentes da instituição. 

Os dados aqui recolhidos são apresentados na caraterização da escola e da população 

escolar. 

 

 

2.3. Tratamento e análise de dados 

 

No campo das Ciências Sociais é frequentemente utilizada a técnica de análise de 

conteúdo para a exploração de documentos, como por exemplo artigos de jornais, 

documentos oficiais, declarações políticas e relatórios de entrevistas. (Quivy & 

Campenhoudt, 2008). Esta prática, segundo Berelson, citado por Estrela (1994) con-

sistia inicialmente numa “ (…) técnica de investigação que visa a descrição objecti-

va, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” (Estrela, 1994, 

p. 467). Atualmente a análise de conteúdo ultrapassa esta vertente quantitativa para 

que seja encarada, segundo Bardin (2009), como: 
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos 

sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores (quantita-

tivos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de pro-

dução/recepção(…) destas mensagens. (Bardin, 2009, p.44) 

 

Perante a definição de Bardin (2009) consideramos que a análise de conteúdo focali-

za-se mais para estudos das comunicações entre indivíduos, valorizando-se o conteú-

do das mensagens e os aspetos quantitativos do método. 

Ainda de acordo com Bardin (2009), a análise de conteúdo das mensagens possui 

duas funções que podem ou não dissociar-se quando postas em prática. A primeira, 

refere-se à função heurística, isto é, a análise de conteúdo enriquece a tentativa 

exploratória e aumenta a propensão à descoberta. A segunda, diz respeito à função de 

administração de prova em que as hipóteses, sob a forma de questões ou afirmações 

provisórias, servem de diretrizes e apelam para o método de análise de uma confir-

mação ou infirmação. 

Para a análise do material recolhido (entrevistas e notas de campo) procedemos a 

uma análise de conteúdo qualitativa.  

Segundo Flick (2005) uma das principais características deste procedimento é o de 

reduzir o material, ou seja, “(…)o material é parafraseado, saltam-se as passagens e 

paráfrases menos relevantes, com o mesmo significado(…) e são agrupadas e resu-

midas paráfrases similares(…)” ( Flick, 2005, p.194) 

A análise de conteúdo é definida por Bardin (2009) como um conjunto de técnicas 

que podem ser aplicadas nas mais diversas situações. Para o investigador a análise de 

conteúdo trabalha obviamente com vestígios, ou seja, documentos, permitindo a des-

crição objetiva e sistemática do conteúdo latente da comunicação, tendo como finali-

dade interpretá-lo e construir inferências. Para Bardin (2009) “A intenção da análise 

de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção 

(…), inferência esta que recorre a indicadores (…)” ( Bardin, 2009, p.40)  

Assim, a análise de conteúdo apresenta três fases: a pré-análise; exploração do mate-

rial e o tratamento dos resultados; a inferência e a interpretação. Na pré-análise pro-

cede-se a uma leitura “flutuante” com o objetivo de tomar contacto com os documen-

tos de modo a organizá-los, e procede-se à formulação de hipóteses e objetivos, refe-

renciação dos índices e à elaboração de indicadores. É na fase de exploração dos 

materiais que se procede à respetiva categorização possibilitando a sua transforma-

ção, agregando em unidades que possibilitem descrever, de uma forma bastante pre-

cisa, as caraterísticas pertinentes do contexto. Os resultados são tratados de modo a 
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que sejam significativos e válidos. Perante estes resultados o investigador poderá 

propor inferências e interpretações. (Bardin, 2009) 

Nas notas de campo o processo de codificação faz todo o sentido e, assim, todos os 

textos produzidos nas nossas observações foram segmentados de acordo com catego-

rias definidas e tendo presente os objetivos de investigação: 

 

 

 

Notas de Campo - Categorias 

 Escola enquanto espaço multicultural 

 Relacionamento entre os pares 

 Facilidade de integração 

 Papel interventivo dos alunos  

 Utilização de tecnologias promotoras da interculturalidade 

 Atividades e aprendizagens interculturais 

 Reações ao projeto  

 Perspetivas para o projeto  
Quadro 3 – Categorias das Notas de Campo 

 

Para a análise das notas de campo foi essencial a reflexão pessoal sobre as atividades 

desenvolvidas e observadas (Anexo 2). 

Após a realização das entrevistas, gravadas em áudio, foi feita a transcrição das 

mesmas. Procedemos a uma leitura atenta das entrevistas com o objetivo de conse-

guirmos traçar pontos comuns que respondessem aos objetivos da investigação. Par-

timos então para a análise de conteúdo com a definição das categorias e subcatego-

rias (Anexos 4 e 7). 

É fundamental determinar as regras de codificação utilizadas para a categorização do 

conteúdo das entrevistas. Esta codificação baseou-se na técnica específica de análise 

de conteúdo sintetizadora, em que o material foi parafraseado, ou seja, suprimiram-se 

as passagens menos relevantes e com o mesmo significado - primeiro nível de redu-

ção, e agruparam-se e resumiram-se paráfrases similares - segundo nível de redução 

(Flick, 2005).  

De seguida, apresentamos a estrutura de análise para cada entrevista “focus group”, 

aplicadas em momentos diferentes do estudo, desenhando o sistema de análise cate-

gorial seguido:  
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Primeira entrevista “focus group” 

Tema : Identidade pessoal e familiar dos entrevistados 

Categoria Sub-categorias Frequência 

Identidade Pessoal 

Personalidade (Por si próprio; Por colegas; Por 

terceiros) 

Naturalidade (Lusa; Africana; Europa Cen-

tral/Leste) 

Preferências/gostos 

Projetos de Vida 

Competências 

13 

 

8 

2 

7 

2 

Identidade Fami-

liar 

Origem (Portuguesa; Africana; Europeia; Asiática) 

Ocupação 

Vivências 

Sentimentos 

Espaços (restritos e diversificados) 

10 

3 

4 

3 

8 

Tema : Grupo de Amigos/Escola 

Categoria Sub-categorias Frequência 

Papel dos Amigos 

Convivência 

Ajuda 

Confiança 

Identificação 

Mediadores de conflito 

Aceitação 

Falsos amigos 

Preconceitos 

5 

5 

6 

3 

1 

3 

1 

1 

Integração e coe-

são na turma 

Dificuldades iniciais 

Resultados 

6 

2 

Perceção da escola 

Local de convívio 

Diversidade 

Aprendizagem de línguas 

Relações interpessoais (aluno-auxiliar; aluno-

professor; alunos- comunidade escolar)) 

Iniciativas desejadas (Intercâmbio, Viagens, Cul-

tura, línguas) 

3 

2 

1 

11 

 

11 

Tema : Interação em contextos multiculturais 

Categoria Sub-categorias Frequência 

Relação com o 

outro 

Origens (Bairro; Escola) 

Aceitação 

Partilha 

8 

10 

5 

Tema : Projeto Multicultural 

Categoria Sub-categorias Frequência 

Papel interventivo 
Aprendizagem 

Atividades (culturais, artísticas, desportivas) 

5 

9 

Tema : Mediações artísticas e tecnológicas no encontro (inter) cultural 

Categoria Sub-categorias Frequência 

Novas tecnologias 

Conhecimento 

Formas de relacionamento 

Impacto negativo 

2 

6 

3 

Expressões artísti-

cas 

Formas de expressão 7 

 

Quadro 6 - Análise de conteúdo da 1ª entrevista “focus group” - matriz 
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Segunda entrevista “focus group” 
 

Tema : Identidade pessoal e familiar dos entrevistados 

Categoria Sub-categorias Frequência 

Identidade Pessoal 

Personalidade 

Competências 

Relacionamento com o outro 

Aprendizagens sobre o outro 

Reações da família: positivas / negativas 

Novas aprendizagens 

5 

1 

10 

4 

5 

5 

Tema : Interação em contextos multiculturais - Atitude em relação ao outro 

Categoria Sub-categorias Frequência 

Relações interpes-

soais 

 Passado / Presente 

 Mudanças 

 Fora do contexto escolar 

3 

4 

3 

Papel dos Amigos 

Origens 

Mudanças ocorridas 

Aceitação 

5 

3 

3 

Aprendizagens Cultura/Língua/Pessoas 5 

Tema : Implementação do Projeto Multicultural na Escola 

Categoria Sub-categorias Frequência 

Papel interventivo 

Relação com o outro 

Papeis: 

-Participação 

-Envolvimento 

-Imagem 

2 

 

4 

2 

4 

Valorização da 

participação 

Intervenções: 

-Tipologia: reflexivas / artísticas 

-Temas 

-Avaliação 

 

4 

5 

4 

Mudanças deseja-

das 

Iniciativas 

Acolhimento 

Abertura à comunidade 

Futuro do Projeto multicultural 

11 

13 

9 

4 

Tema : Mediações artísticas e tecnologias no encontro (inter) cultural 

Categoria Sub-categorias Frequência 

Atitude em relação 

ao outro 

 

Formas de relacionamento 

 

 

5 

Valorização do espa-

ço interativo do pro-

jeto multicultural 

Aspetos positivos 

Atividades 

7 

7 

Valorização das 

expressões artísti-

cas 

Conhecimento de si 

Conhecimento do outro 

Reconhecimento 

Envolvimento 

Avaliação 

1 

2 

3 

4 

3 

Valorização da 

participação 

Reconhecimento 

Aprendizagem 

Intervenção 

Impacto 

2 

1 

4 

2 
Quadro 7 - Análise de conteúdo da 2ª entrevista “ focus group” - matriz 
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2.4. Os participantes do estudo 

 

A investigação envolve alunos do 3º ciclo que frequentam a atividade de enriqueci-

mento curricular – “Projeto Multicultural”. Ao longo do tempo os alunos foram-se 

inscrevendo perfazendo um total de 18 alunos. Os alunos distribuíam-se por dois 

horários distintos, constituindo dois grupos, com idades entre os 13 e os 15 anos, de 

diferentes nacionalidades: portuguesa, ucraniana, angolana, chinesa, guineense e 

cabo-verdiana. De entre os alunos que frequentam o projeto foi selecionado um dos 

grupos e os 6 alunos que desde o início o compunham e que se mantiveram até ao 

fim. Tal como referimos anteriormente, optámos por escolher o primeiro grupo do 

Projeto Multicultural por ser mais heterogéneo e por estarem estes desde o início da 

sua implementação. 

Apresentamos o quadro síntese das origens dos alunos e dos pais e nível etário dos 

alunos que participaram nas entrevistas “focus group”: 

 

Alunos Origem familiar Nacionalidade Idade 

A.K. Ucrânia Ucraniana 14 

A.M. Cabo-Verde Cabo-verdiana 13 

A.P. Portugal Portuguesa 13 

J.P. Guiné-Bissau Portuguesa 15 

M.G. Ucrânia Ucraniana 14 

M.T. Guiné-Bissau Portuguesa 14 

Quadro 8 – Caraterização dos participantes no estudo 

quanto à origem familiar, nacionalidade e idade  

 

 

No capítulo IV, ponto 4, faremos uma caraterização mais detalhada deste grupo, de 

acordo com o que foram dizendo nas entrevistas “focus group”. 
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Capítulo IV - O Projeto e o seu contexto 

 

Neste capítulo faremos uma caraterização da escola onde o “Projeto Multicultural” 

foi implementado e do meio envolvente onde esta se insere. Procedemos também ao 

explanar das motivações que desencadearam o projeto de enriquecimento curricular e 

o desenvolvimento do trabalho de investigação. Detalhadamente, apresentamos as 

atividades desenvolvidas no projeto. 

 

1. A escola e o meio 

 

A Escola, que servirá de campo de estudo da investigação, a qual denominaremos 

“Escola de Todas as Cores”, localiza-se no distrito de Lisboa. Tal como é citado no 

Projeto Educativo do Agrupamento, a localidade: 

 (…) é hoje zona comercial e industrial. As vinhas, os campos de trigo e os olivais cede-

ram o seu lugar a novas construções. As indústrias implantaram-se na área, as populações 

modificaram o seu modo de vida. O C. (…) iniciou o seu crescimento e com ele chega-

ram também populações cada vez mais heterogéneas e multiculturais. (PEA, p.3) 

 

O bairro onde a escola se insere concentra um grande número de imigrantes dos paí-

ses africanos de língua oficial portuguesa, Europa de Leste (Ucrânia, Moldávia) e 

Brasil. A moldura humana residente neste bairro é de facto muito diversa e por con-

seguinte foram incorporando modos de vida diferentes daqueles que nele viviam há 

mais tempo. O comércio no bairro é também muito variado e muitos dos pais dos 

alunos que frequentam a escola possuem pequenas lojas de comércio brasileiro, chi-

nês, russo e africano que se misturam com os cafés, locais privilegiados de encontro 

de todos. Ao final do dia é visível o acumular de pessoas de diferentes origens e cul-

turas que chegam do trabalho e percorrem o comércio local para comprar algo ou 

simplesmente para conversar com um amigo. 
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Imagem 1 – O bairro 

 

A escola inaugurada no ano letivo de 1994/1995, que em 1998 passou a sede de 

agrupamento de escolas, sempre se pautou por pretender a inclusão da população 

escolar através da diversificação da oferta educativa. Comprova-se esta afirmação 

através da adesão ao Programa “Educação para todos, PEPT 2000”, ao Projeto de 

Gestão Flexível de Currículos, ao Projeto de Percursos Alternativos e à oferta de 

Cursos de Educação e Formação. 

 

 

Imagem 2 – “Escola de Todas as Cores” 

 

 

 

De acordo com os dados recolhidos no Observatório de Qualidade Interna do Agru-

pamento de Escolas 2008-2009, um grande número dos alunos é estrangeiro sendo 

proveniente, maioritariamente, do Brasil, dos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa (PALOP) e dos países da Europa de leste (Roménia, Moldávia e Ucrânia) 

e também é significativo o número de alunos de nacionalidade portuguesa oriundo de 

famílias de imigrantes, ou seja, a segunda geração de imigrantes. 
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Nacionalidades Pré-escolar 1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo Total 

Angola  2 3 3 8 16 

Brasil 16 64 51 40 171 

Cabo Verde - 1 - 5 6 

Cazaquistão - 1 - - 1 

China - - - 2 2 

Espanha - 1 - - 1 

Guiné- Bissau 3 5 2 8 18 

India - - 1 - 1 

Inglaterra - - 1 - 1 

Moçambique - 1 - 1 2 

Moldávia 3 2 3 2 10 

Roménia 3 3 2 1 9 

Rússia 1 1 1 3 6 

S Tomé e Príncipe 1 1 - - 2 

Ucrânia 3 10 10 13 36 

TOTAL 32 93 74 83 282 

Quadro 9 – Nacionalidades dos alunos do Agrupamento “Escola de Todas as Cores” 

 

Comparando os alunos com nacionalidade portuguesa e estrangeira, e ainda de acor-

do com os dados recolhidos no Observatório de Qualidade Interna do Agrupamento, 

podemos referir que 19% são estrangeiros e 81% portugueses. 

 

Alunos com nacionalidade  

portuguesa 

Alunos estrangeiros N.º total de alunos do 

Agrupamento 

Total % Total % Total 

1205 81 282 19 1487 

Quadro 10 – Percentagem de alunos com nacionalidade portuguesa e estrangeira  

do Agrupamento “Escola de Todas as Cores” 

 

Segundo o Projeto Curricular da Escola, os alunos pertencem a um grupo onde a 

heterogeneidade social, cultural e económica é bastante elevada.  

Ainda de acordo com o Projeto Educativo do Agrupamento onde se desencadeou a 

investigação, o agrupamento é sensível à diversidade dos seus alunos e considera 

que: 

A importância da promoção da aceitação da diferença é uma das prioridades do Agrupa-

mento numa perspetiva de escola inclusiva, com vista à equidade educativa consubstan-

ciada na igualdade no acesso e resultados educativos (…) (PEA, p.27) 

 

A escola estabelece também como desafio o facto de preparar os alunos para:  

(…) a vida numa sociedade multicultural e multiétnica (…) no sentido de promover a 

capacidade de conviver com a diferença, dentro do respeito pelas diversidades culturais e 
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pela pluralidade de origens ou pertenças, sem que estes factores sejam encarados como 

barreiras à comunicação ou que a diferença seja encarada como um estigma (PEA, p. 26)  

 

Conscientes da importância não só do “saber fazer”, mas também do “saber estar”, a 

escola privilegia a cultura de tempos livres, proporcionando espaços e tempos, e pro-

põe: “ garantir a funcionalidade de espaços pedagógicos e lúdicos: Bibliotecas Esco-

lares /Centros de Recursos Educativos, clubes, espaços desportivos e parques infan-

tis” ( PEA,p.32) 

É necessário desencadear mecanismos e fornecer a estes alunos algumas ferramentas 

que os possam trazer para a escola e para que estes se sintam mais motivados para a 

aprendizagem. Dar mais oportunidades a alunos de meios desfavorecidos, famílias de 

nível sócio-económico baixo e/ou pertencentes a grupos étnicos minoritários, valori-

zar as suas culturas próprias e flexibilizar os currículos de modo a promover a inclu-

são são objetivos de uma escola que fomenta uma educação intercultural. 

 

 

2. O “Projeto Multicultural” - motivação e proposta inicial  

 

As escolas caraterizam-se por uma enorme diversidade onde a troca de saberes e 

experiência marca o dia-a-dia escolar. Perante esta escola de massas é fundamental 

que os agentes educativos saibam lidar com a diferença, definam como finalidades 

primordiais a integração dos alunos e promovam o respeito pelo Outro. Para isso, é 

essencial que se definam finalidades que visem a promoção da escola de todos e para 

todos, ou seja, uma escola inclusiva que garanta o direito à diferença, construindo 

percursos escolares alternativos, e forneça a oportunidade de enriquecer o currículo 

com atividades que promovam o respeito pela diversidade dos grupos sociais (César, 

2003, 2009).  

Ao longo dos anos, enquanto docente desta escola há mais de quinze anos, estivemos 

sempre envolvidos em projetos que promovessem o respeito pelas diferenças e con-

tribuíssem para a igualdade de oportunidades. São exemplos desse trabalho inter-

câmbios escolares com escolas espanholas, participação no Programa Sócrates – 

Formação Contínua no âmbito do ensino de línguas estrangeiras- Universidade de 

Glasgow, Escócia – dinamização de atividades em parceria com organizações não-

governamentais como a OIKOS e iniciativas culturais que envolviam a comunidade 

escolar. Foi sempre nossa intenção desenvolver um projeto de enriquecimento curri-
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cular onde as vozes dos alunos pudessem ser ouvidas e reconhecidas na comunidade 

escolar e, futuramente, na comunidade envolvente. Com a frequência do curso de 

mestrado esta intenção foi-se tornando cada vez mais presente e quando as docentes 

coordenadoras da área de especialização de educação intercultural apresentaram as 

linhas orientadoras do projeto de investigação “Vozes em Diálogo para a construção 

de Comunidades Interculturais” considerámos que este ia ao encontro das nossas 

intenções.  

Propusemos, enquanto investigadores, ao diretor da escola onde exercíamos funções 

a dinamização de um projeto de enriquecimento curricular, intitulado “Projeto Multi-

cultural” que levasse os alunos a refletir sobre a sua escola multicultural e a valorizar 

as relações entre pares de diferentes origens e culturas, contribuindo, assim, para a 

educação para a cidadania onde se criem as raízes para uma escola de todos e para 

todos. Pensamos que as atividades desenvolvidas em contexto escolar devem ter 

como principal intenção promover a inclusão dos jovens, independentemente das 

suas origens sócio – económicas, culturais e étnicas. De acordo com Rodrigues 

(2003),  

(…) a diferenciação curricular que se procura na inclusão é a que tem lugar num meio em 

que não se separam os alunos com base em determinadas categorias, mas em que se edu-

cam os alunos em conjunto, procurando aproveitar o potencial educativo das suas dife-

renças, em suma, uma diferenciação na classe assumida como um grupo heterogéneo 

(Rodrigues, 2003, p. 92).  

 

Com a criação do projeto de enriquecimento curricular - “Projeto Multicultural” - 

quisemos que os alunos fossem os agentes da mudança e que levassem a comunidade 

educativa a conhecer e a respeitar as diferenças étnicas e culturais de cada minoria. 

Este projeto tinha como objetivos iniciais:  

 Desenvolver nos alunos valores e atitudes de tolerância e respeito para com os 

outros e para consigo próprios, competências necessárias ao exercício de cida-

dania; 

 Desenvolver um clima de escola positivo, valorizando a tolerância, a coope-

ração, a solidariedade  e a amizade; 

 Estimular a participação dos alunos na vida da turma, da escola e da comuni-

dade; 

 Dinamizar um Projeto de Educação Multicultural de modo a fomentar a inte-

gração dos alunos, valorizando as especificidades e trocas culturais, num pro-

cesso de construção de saberes e visando a educação para a cidadania; 
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 Promover o uso das tecnologias de informação e comunicação como meio de 

divulgação e a possibilidade de dar espaço à voz de todos. 

 

O plano de ação a apresentar para este projeto não poderia ser estanque, mas antes 

dinâmico porque a intenção primeira era a de envolver os alunos de modo a que 

pudessem ser eles a sugerir ideias de trabalho e escolher os modos de concretização, 

para que tivessem um papel interventivo e participativo. 

Quando delineámos os objetivos do projeto elencámos também um conjunto de 

temas a serem trabalhados em três momentos distintos: Traços identitários – Quem 

sou eu?; Olhar a escola e Relação entre pares. Para cada fase, foram sugeridas algu-

mas atividades, que nem sempre foram concretizadas porque era necessário ouvir os 

alunos e saber quais as suas ideias e intenções, tendo sido encontrados outros cami-

nhos. Inicialmente, e para que o projeto fosse aprovado pelo Conselho Pedagógico, 

foi pertinente sugerir algumas atividades que nos propúnhamos concretizar: 

 Traços identitários – Quem sou eu?  

o Construção de um bilhete de identidade (origem, família…); 

o Apresentação de um objeto que represente a sua origem (exploração do 

valor e significado do objeto); 

o Construção de um painel com os traços identitários. 

 Olhar a escola  

o Apresentar uma exposição fotográfica sobre “Olhar a escola…” (refletir 

sobre as fotos selecionadas e quais os traços mais marcantes, as melho-

rias a implementar); 

o Construção e dinamização de um dispositivo com recurso às novas tec-

nologias para a criação de um espaço de divulgação, reflexão, expressão 

e transformação das realidades (plataforma de aprendizagem Moodle; 

Facebook ou página do Agrupamento). 

 Relação entre Pares 

o Construir um pequeno filme elucidativo das relações com os outros 

(com alunos diferentes ou de culturas diferentes); 

o Comemorar o Dia da Cidadania nas Escolas (18 maio) e o Dia Mundial 

para a Diversidade Cultural e para o Diálogo e o Desenvolvimento (21 

maio); 
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o Apresentação de danças/músicas de diferentes grupos que contribuam 

para um relacionamento saudável entre os pares; 

 

 

3.  Os primeiros passos do Projeto Multicultural 

 

Em novembro de 2010 apresentámos ao diretor da escola o projeto de enriquecimen-

to curricular, para que este fosse aprovado em sede de Conselho Pedagógico. Depois 

desta fase, era agora pertinente divulgá-lo e o “marketing” seria essencial para que 

os alunos se identificassem com o projeto e quisessem participar. Foi feita a divulga-

ção com a fixação de cartazes (Anexo 14) e a distribuição de folhetos aos diretores 

de turma e fichas de inscrição para divulgação junto dos seus alunos.  

O mês de dezembro foi o arranque do projeto e não sabíamos quantos alunos pode-

riam aparecer. O local de encontro foi a biblioteca da escola e um grupo de sete alu-

nos queria saber o que era o projeto e o que se iria fazer. Prontamente foram explica-

dos os objetivos do projeto e foi solicitado aos alunos que apresentassem ideias para 

poderem ser desenvolvidas neste espaço. O segundo grupo, num outro horário, era 

mais reduzido, porém, estavam também entusiasmados com a iniciativa. Todos os 

alunos levaram para casa a ficha de autorização para que os encarregados de educa-

ção pudessem ter conhecimento e autorizassem a frequência do seu educando. 

O projeto iria funcionar às sextas-feiras, em dois tempos (das 11h.55m – às 12h.40m 

e das 12h.40m às 13h.25m), e a biblioteca da escola foi o local escolhido para a 

dinamização das atividades. Pontualmente outros espaços escolares foram também 

utilizados. 

A biblioteca era um espaço amplo no qual os alunos poderiam utilizar diferentes 

recursos como, por exemplo, a utilização dos computadores que viriam a ser muito 

úteis na criação da página do projeto na plataforma Facebook. Também a diversidade 

era uma constante neste espaço:  

“(…)Um dos grupos era formado por quatro alunos mais velhos. Um deles era de 

origem africana pois a sua pele era negra, outro era brasileiro porque se notou que 

tinha sotaque ao falar, os outros eram de pele branca.(…)” (Nota de Campo, NC, 

03.12.2010) 

“(…)A outra mesa estava ocupada por duas alunas de origem chinesa que estavam a 

desenhar.(…)” (NC, 03.12.2010) 
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O facto das atividades serem desenvolvidas neste espaço possibilitou que, em alguns 

casos, outros alunos se juntassem ao projeto para participarem nas dinâmicas e para 

partilharem as suas experiências. Foi o caso de duas alunas chinesas, que mais tarde 

entraram para o projeto, e que nas primeiras sessões sentiram curiosidade e quiseram 

participar, nomeadamente, na reflexão sobre a quadra natalícia e as celebrações 

importantes para outros grupos culturais, bem como no ensinamento da sua língua 

materna: 

“Uma das alunas chinesas explicou que a festa mais importante para a sua família 

não era o Natal, mas a chegada do novo ano que aconteceria em fevereiro (…)” 

(NC, 07.01.2011) 

“(…)estiveram a desenhar os caracteres que representavam os números até dez.” 

(NC,13.05.2011) 

Foi também nossa intenção estabelecer redes entre os vários projetos existentes na 

escola. Assim, articulámos as atividades do projeto com momentos formativos 

importantes na escola e estabelecemos parcerias com a turma de percurso de currícu-

lo alternativo que desenvolveu atividades, valorizando a diferença e o respeito pelo 

Outro. 

 

 

4. Os participantes no Projeto Multicultural 

 

A atividade de enriquecimento curricular – “ Projeto Multicultural” era frequentada 

por alunos do 3º ciclo. Estavam inscritos no projeto 18 alunos, com idades entre os 

13 e os 15 anos, de diferentes nacionalidades: portuguesa, ucraniana, chinesa, gui-

neense, angolana e cabo-verdiana (Quadro 11). 

Aquando da implementação do Projeto Multicultural, e nas primeiras sessões, os 

alunos foram aparecendo e registámos as primeiras impressões sobre o grupo de alu-

nos.  

Perante uma escola multicultural era notório a diversidade cultural e étnica do grupo: 

“A.M., de origem cabo-verdiana, tinha os cabelos com tranças, caraterística 

da sua cultura (…)”; 

“ (…) M.T. e J.P. eram irmãos, com pouca diferença de idade, de origem gui-

neense. (…) ”; 
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“ (…) A.K., ucraniana, tinha a pele branca, olhos verdes e cabelo louro escu-

ro. (…) ”; 

“ (…) M.G., ucraniano, era alto, magro, olhos verdes e cabelo claro. (…) ”; 

“ (…) A.D. era guineense de pele muito escura (…)”; 

“ (…)J.R. era angolano, baixo e de cabelos encaracolados e pele morena.”; 

“ (…)AL. e R.D. eram  duas meninas de origem portuguesa.(…) ”; 

        (NC, 3.12.2010) 

“Aos sete alunos juntaram-se hoje duas alunas de origem chinesa (…) ” 

(NC, 07.01.2011) 

 

Alunos Origem familiar Nacionalidade Idade 

A. Portugal Portuguesa 14 

AD Guiné-Bissau Guineense 15 

A.K. Ucrânia Ucraniana 14 

AL. Portugal Portuguesa 13 

A.M. Cabo-Verde Cabo-verdiana 13 

A.P. Portugal Portuguesa 13 

C.L. China Chinesa 13 

D.C. Portugal Portuguesa 13 

D.F. Portugal Portuguesa 14 

Di. Portugal Portuguesa 14 

J. Portugal Portuguesa 14 

J.P. Guiné-Bissau Portuguesa 15 

J.R. Angola Angolana 14 

M.G. Ucrânia Ucraniana 14 

M.L. China Chinesa 13 

M.T. Guiné-Bissau Portuguesa 14 

M.S. Portugal Portuguesa 14 

RD Portugal Portuguesa 13 

Quadro 11 - Caraterização dos alunos do Projeto Multicultural  

quanto à origem familiar, nacionalidade e idade  

 

Caraterização do grupo em estudo  

 

Para o nosso trabalho de investigação, entre os dois grupos de alunos que frequenta-

vam o projeto em diferentes horários, definimos, tal como já referido na metodologia 
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do trabalho de investigação, para o estudo o grupo de alunos da primeira sessão que 

frequentavam o projeto desde o início da sua implementação, por ser este revelador 

de diferentes origens, formando um grupo multicultural representativo da escola.  

Assim, começaremos por caraterizar o grupo quanto à identidade pessoal e familiar 

dos alunos que o compõe. O grupo revelou alguns dos seus traços físicos e psicológi-

cos e podemos constatar que os alunos de raça negra valorizam a cor da pele como 

um traço que os distingue dos outros. Assim, descrevem-se como: 

 

“ (…) Tenho 15 anos (...) ” (J.P.); “ tenho1,58 (…) (J.P.); “negro” (J.P.); 

“Tenho 14 anos”; “Sou alto”; “ tenho cabelo curto e cabelo escuro”; “olhos casta-

nhos” (MG); 

“Tenho 1,50”;” cabelo preto”;  

“Sou negra” (MT); 

“olhos verdes” (A.K.) ; “olhos castanhos”; “cabelo ondulado, castanho”; “tenho 

1,50” (A.P.) 

 (textos escritos produzidos pelos alunos na Primeira Entrevista (E1)). 

 

No início do projeto, os alunos não se descrevem muito profundamente e apenas 

referem algumas expressões para se caraterizarem a eles próprios e aos colegas, 

como por exemplo: 

 

“ (…) sou uma pessoa divertida, sorridente (…) (A.K.); “sensível”, “ tímida”,“ sou 

chata e teimosa.” (A.P.); “ (…) sou chata (…)” ( M.T.)  

(textos escritos produzidos pelos alunos, sobre si próprios na E1) 

“É divertido!” (A.K.), “ (…) sou egoísta (…)”(A.K.), “Chato.” (A.K.), “Ela é teimo-

sa (…) ”(A.P.), “Eras muito calada”(A.P.), “(…)dizem que eu sou mais chata.” 

(M.T.). (dados fornecidos oralmente na E1- análise de conteúdo) 

 

No entanto, podemos constatar que ao longo do desenrolar das atividades os alunos 

foram intervindo e tendo um papel cada vez mais participativo, que conduziu a 

algumas revelações sobre a sua personalidade que no início não eram percetíveis, 

quer pelos próprios quer pelos outros. Os alunos apreenderam algo mais sobre a sua 

personalidade:  
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“Eu sei que sou impaciente! (…)” (A.K.), “(…)tenho paciência para ensinar os mais 

pequenos.”(A.M.) “Eu aprendi que gosto de crianças (…)”(A.M.); “fico irrita-

da(…)(A.K.) (Segunda Entrevista (E2) – análise de conteúdo) 

Quanto ao local onde nasceram, o grupo apresenta diferentes origens (lusa, africana 

e europa central/leste):  

“(…)nasci em Cascais” (A.P.), “Em Lisboa” (J.P.),”Em Cabo Verde”(A.M.), “Nas-

ci na Ucrânia.” (A.K.), “Romaninski” (M.G.); “(…) nasci ao pé de Kiev(…)” (A.K.) 

(E1 - análise de conteúdo) 

 

Alguns alunos apontam como preferências o desporto, nomeadamente o futebol. 

Revelam já algumas ideias quanto aos seus projetos de vida no campo das expres-

sões artísticas, culturais e desportivas: “A M.T. quando crescer quer ser pintora.” 

(A.M.); “Ela quer ser atriz.” (A.M.); “Tu queres ser realizadora!” (A.K.); “Eu que-

ro ser tradutora!” (A.K.); “Eu vou fazer um livro…” (A.P); “ (…) quero ser jogador 

de futebol” (J.P.). (E1- análise de conteúdo) 

Recordando o contexto familiar, os alunos referem as origens dos seus pais, nomea-

damente, portuguesa, africana, europeia e asiática: “ O meu pai nasceu em Amarante 

e o meu avô paterno e a minha avó paterna também.”;“ A minha mãe nasceu tam-

bém em Cascais e a minha avó também.”; “(…) não sei se o meu avô nasceu em 

Cascais, mas acho que sim.” (A.P.); “Sim [os pais] nasceram lá [Guiné] ” (J.P.); “ 

Os meus avós nasceram lá [Cabo Verde] mas estão a viver cá.” (A.M.) “A minha 

avó (…) nasceu na Alemanha (...) ” (A.K.);“(…)o meu avô nasceu perto da Ucrânia 

(…) Bielorrússia.” (A.K.);“A minha mãe nasceu na Ucrânia.” (A.K.); “ (…) meu pai 

nasceu… na Mongólia (…)”(A.K.). (E1- análise de conteúdo). 

Quanto à ocupação dos seus progenitores, os alunos apontam: “(…) o meu avô 

paterno era pastor.” (A.P.),“(…) o meu avô era pescador….”(J.P.). Destacam tam-

bém as vivências e os sentimentos que nutrem pelos elementos familiares: “Estou 

com saudades porque está lá o meu avô, meu tio (…)” (A.K.),“(…)gosto de passar o 

tempo no Kiev! Gosto de ver os meus amigos vou lá [Kiev]este verão … vou lá até 

setembro.” (A.K.). (E1- análise de conteúdo) 

Os alunos revelam também que vivem com os familiares mais próximos, a família 

nuclear,- “ [vivo] com a minha mãe, (…) padrasto e (…) avó.” (A.K.);“ [vivo] com 

os meus irmãos e o meu pai” (M.T.) - mas não deixam de ter contacto regular com 

outros elementos da família alargada, em contextos diferentes“(…)Vou sempre lá… 
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[Cascais] passo às vezes as férias lá e (…) vou lá no fins -de -semana visitar os meus 

familiares.” (A.P.);“Sim… tenho, [família] em Loures!” (J.P.);“Às vezes nas férias 

e às vezes quando vou ao médico. [Loures] ” (M.T.); “(…)vou a Loures ter com os 

meus tios, com os meus primos.” (M.T.); “vais sempre para o norte no verão” 

(A.K.). (E1- análise de conteúdo) 

 

 

5. O desenvolvimento do “Projeto Multicultural” 

 

Ao longo do ano letivo o projeto contou com 19 sessões que, no entanto, não pode-

mos definir como tempos letivos, pois algumas atividades foram dinamizadas para 

além do tempo definido (tendo variado entre 45 minutos e 90 minutos). O trabalho de 

campo, ou seja, o trabalho desenvolvido no projeto de enriquecimento curricular, 

realizou-se durante os meses de dezembro de 2010 a junho de 2011, de acordo com 

cronograma que se encontra em anexo (Anexo 1). 

Passamos a descrever, de uma forma sequencial, o conjunto de atividades desenvol-

vidas no projeto. Iremos destacar três momentos (Mural Intercultural, o Debate 

““Crescer em Harmonia- as vozes dos alunos sobre as relações interpessoais na 

escola e caminhos a seguir” e  os Workshops – “Promover a Interculturalidade”) por 

considerarmos que os alunos desempenharam um papel bastante ativo e interventivo 

sendo eles próprios os líderes das ações desencadeadas. 

 

“Quebrar o gelo” 

 

Para iniciar as atividades, e depois do primeiro contacto, era agora necessário “ que-

brar o gelo” e para isso os alunos começaram por construir marcadores e postais de 

natal de modo a envolverem-se na preparação do dia formativo do final do período 

cujo tema era – “Educar para a Solidariedade”. Conscientes de que a educação para a 

cidadania é também o despertar nos alunos valores de solidariedade e de partilha, os 

alunos construíram os artefactos e estes foram vendidos a um preço simbólico, tendo 

o dinheiro revertido a favor de uma instituição de solidariedade social. 
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Imagem 3- Construção dos materiais para a feira solidária e o convite 

 

 

Na segunda semana os alunos apareceram e como estava próxima a quadra natalícia, 

tiveram a oportunidade de dar a conhecer as suas próprias tradições e de valorizar as 

dos outros. Por exemplo, as tradições natalícias em Portugal e na Ucrânia levaram à 

partilha de experiências:   

“(…)falámos sobre as diferentes tradições de Natal de cada um deles.(…) 

(NC,10.12.2010); “O M.G., aluno ucraniano (…) esforçou-se por contar aos colegas 

e sua tradição natalícia referindo que Janeiro é que é a altura mais importante para 

estas festividades.” (NC, 10.12.2010). 

Para que o grupo de alunos no projeto pudesse ser alargado, propôs-se a construção 

de um convite original para novos elementos. Assim, os alunos recortaram estrelas 

com valores de cidadania registados e iriam entregar a um amigo para que também 

participasse no projeto. 

 

 

O B.I. dos participantes 

 

Com o início do 2º período, apareceram mais elementos para o projeto, alguns deles 

através dos convites distribuídos pelos próprios alunos. 

Nesta fase inicial, era fundamental conhecermos melhor cada elemento do projeto. A 

identidade de cada um foi o ponto de partida para as atividades no projeto e os alunos 

construíram o seu próprio bilhete de identidade e partilharam com os outros a sua 

identidade: “Cada um esteve a construir o seu próprio B.I.”; “Todos os alunos par-
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ticiparam e ficaram a conhecer mais algumas coisas sobre os colegas.”; “Os alunos 

do projeto começaram por registar algo que se relacionasse com identidade, origem, 

língua, etc.” (NC, 14.01.2011). Os alunos começaram por realizar um jogo tendo 

sido distribuídos determinados bilhetes de identidade com um perfil específico. Os 

alunos, sem revelar a sua identidade, responderam às perguntas dos colegas até estes 

conseguirem construir a identidade do colega. A partir do jogo, os alunos construí-

ram os seus próprios bilhetes de identidade (B.I.). Nas sessões seguintes, e a partir do 

B.I. de cada um, todos ficámos a conhecer melhor o grupo, as suas origens, família e 

interesses e também “(…)refletimos sobre a diversidade das pessoas, as expectativas 

e oportunidades de cada um.” (NC, 07.01.2011). 

A possibilidade de se darem a conhecer ao Outro permitiu aos alunos participantes 

nas entrevistas “focus group” um conhecimento mais alargado do Outro, sendo mais 

fácil, por exemplo, a identificação dos traços físicos, personalidade e gostos de cada 

um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4 – Construção do B.I 

 

Mural Intercultural 

 

As conversas sobre as origens de cada um levaram à dinamização da primeira ativi-

dade pelos elementos do projeto - a construção de um Mural Intercultural ( a referir 

num ponto autónomo mais adiante neste texto). 

Após a seleção de alguns fragmentos do mural para a criação de dois quadros, um 

dos grupos esteve na direção da escola para explicar quais as intenções relativamente 
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aos quadros e solicitar a respetiva autorização para serem colocados numa das pare-

des da escola. 

 

Concurso fotográfico – “Olhar a Escola” 

 

Os elementos do projeto envolveram-se na elaboração de um regulamento para o 

concurso de fotografia “Olhar a Escola”, tal como previsto no projeto inicial. A 18 de 

fevereiro o regulamento foi apresentado à direção da escola para que pudessem dar a 

devida autorização. As fotografias não poderiam conter rostos e deveriam expressar 

o sentimento de cada um sobre a escola. Após a autorização do concurso, procede-

mos à sua divulgação através da página do projeto no facebook, bem como a afixação 

de cartazes na escola. Como a adesão dos alunos foi fraca e poucas fotografias apare-

ceram para o concurso, os alunos do projeto quiseram alterar um pouco a dinâmica 

do concurso e resolveram também eles contribuir com algumas fotografias. Foi colo-

cado um conjunto de fotografias na página do facebook e os utilizadores da página 

puderam votar na favorita, deixando, em alguns casos, comentários sobre as fotos e 

sobre a iniciativa. As fotos mais votadas puderam servir de suporte a iniciativas apre-

sentadas pelo projeto, nomeadamente, a ilustração das notícias de divulgação dos 

“workshops”. 

 

 

Imagem 5 – Concurso fotográfico “Olhar a escola” - votação 

 

Carnaval 

O Carnaval estava à porta e porque não saber como este é comemorado em outros 

países. Os alunos fizeram uma pesquisa na internet e colocaram alguma informação 
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no mural do facebook. Ainda relacionado com o Carnaval, a turma de percurso curri-

cular alternativo desenvolveu uma atividade em parceria com o projeto. Cada aluno 

construi uma máscara, representando a sua própria identidade e organizaram um pai-

nel a que deram o nome de “ Eu, nós e os outros”. 

          

Imagem 6 – Painel construído pelos alunos do 7ºG 

 

Organização do Debate e dos “Workshops” 

 

Para o terceiro período estava programada a comemoração de duas datas relevantes 

no que diz respeito à multiculturalidade - o Dia da Cidadania nas Escolas (18 Maio) e 

o Dia Mundial para a Diversidade Cultural e para o Diálogo e o Desenvolvimento 

(21 Maio). O grupo de alunos do projeto propôs-se a dinamizar um conjunto de ati-

vidades para esses dias. Algumas ideias surgiram e a propósito da possível organiza-

ção de um debate, uma das alunas explicou aos colegas: “Isto é o mesmo que as 

assembleias que fazíamos no 1º ciclo…. Eu era sempre a secretária …. Tinha de 

escrever a ata!”; “Reuníamos no Anfiteatro, havia um juiz e 2 secretários. Debatía-

mos os problemas e elaborávamos uma ata. Por isso agora quero ser moderadora!” 

(NC, 29.04.2011) 

A ideia do debate foi aceite por todos e outras atividades surgiram: 

“Os alunos ficaram entusiasmados com o debate (…)”; 

“(…) sugeriram que as atividades com o 1º ciclo fossem, por exemplo, o contar uma 

história, ou o desenhar alguma coisa.” (NC, 29.04.2011) 

Para a organização do debate era necessário pensar no tema ou temas a abordar e que 

papel desempenhariam todos os alunos: 



As vozes dos alunos promotoras da educação intercultural 
 

77 

 

“(…)debater com os colegas (…) a diversidade que existe na escola, o respeito pela 

diferença, as relações de convívio entre os alunos” (NC, 29.04.2011) 

Os alunos demonstraram sempre muito interesse pela dinamização destas atividades 

e tiveram um papel bastante participativo, quer dando ideias de que procedimentos 

desencadear, quer em relação às suas funções nas diferentes iniciativas:   

“A R. sugeriu que elaborássemos umas perguntas para colocar no debate, para dis-

cussão.” (NC, 29.04.2011) 

“A D., que irá ser a moderadora do debate, pensou com os colegas em perguntas 

possíveis a fazer durante o debate.”; 

“D- Ó stora, neste ponto posso perguntar se sabem o que é conviver e se é preciso 

existirem regras.”; 

“D- Temos meninos diferentes não só pela cor, mas também porque têm algum pro-

blema. É bom também falar nisso!”; 

“A D. prontificou-se para falar com as alunas e tentar convencê-las a participar.” 

(NC, 13.05.2011) 

“(…) A.K.[foi](…) ensinar aos alunos mais pequenos a sua língua – ucraniano.(…)”  

Assim, as atividades escolhidas foram o debate com os delegados e subdelegados dos 

2º e 3º ciclos ao qual atribuímos o título “Crescer em Harmonia- as vozes dos alunos 

sobre as relações interpessoais na escola e caminhos a seguir” a realizar a 18 de 

maio de 2011, pelas 10h.15m, no Auditório e a dinamização de quatro “workshops” 

dirigidos a alunos do 1º ciclo, durante a sua hora de almoço: “Quem conta um con-

to…”, “ Desenhar a poesia” (dia 19 de maio de 2011); “ Vamos aprender Ucrania-

no?” e “ Vamos aprender a desenhar caracteres chineses?”
(1)

 (dia 20 de maio 2011) 

Foi também necessário proceder à elaboração dos convites e dos cartazes para divul-

gação das iniciativas. Os alunos com recurso às novas tecnologias elaboraram os 

convites e cartazes e também usaram a plataforma facebook para divulgação das ini-

ciativas para os três dias (a referir num ponto autónomo mais adiante neste texto). 

 

Piquenique Intercultural 

 

No último dia de aulas, 22 de junho, os elementos do Projeto Multicultural organiza-

ram um piquenique no recinto da escola com iguarias dos países de origem dos alu-

                                                 
1
 - esta atividade não se realizou por doença das alunas dinamizadoras. 
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nos e convidaram para o piquenique a turma 7ºG que colaborou com o projeto. Este 

“(…) piquenique iria ser um momento também intercultural e os alunos deveriam 

trazer produtos dos seus países de origem.(…)” (NC, 27.05.2011) 

Durante o piquenique, para além das trocas gastronómicas onde era possível observar 

grande diversidade: “(…) A toalha ficou muito colorida e com diferentes comidas 

tradicionais de cada um dos países de origem dos alunos (…)”(NC, 22.06.2011) , foi 

também possível conhecer outros hábitos como por exemplo os utensílios usados 

pelas alunas chinesas: “(…)Distribuíram [alunas chinesas] (…)  um par de pauzi-

nhos chineses e todos experimentaram comer com os pauzinhos.(…)” (NC, 

22.06.2011). Estas mesmas alunas tiveram oportunidade de mostrar o gosto pelas 

expressões artísticas na área da dança“(…) [alunas chinesas apresentaram] coreo-

grafias com música chinesa da atualidade e deram a conhecer ao grupo as suas 

capacidades artísticas.“ (NC, 22.06.2011). 

O momento de convívio despertou o interesse de outros elementos da comunidade 

educativa e “(…) outros alunos e professores juntaram-se a nós para saber o que 

era cada prato e para experimentar diferentes paladares.” (NC, 22.06.2011) 

Com esta atividade encerrámos o primeiro ano do Projeto Multicultural, tendo os 

alunos demonstrado muito interesse em continuar no ano letivo seguinte. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 7 – “Piquenique Intercultural” 

 

 

5.1.Mural Intercultural  

 

A proposta de construção de um mural contribuiu para a promoção de uma maior 

consciência multicultural e incentivou ao diálogo intercultural. Os alunos demonstra-

ram vontade em realizar a atividade num espaço maior e onde o maior número de 
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alunos pudesse participar. Optou-se por dinamizar a atividade num dos átrios da 

escola e o público - alvo seria os alunos que demonstrassem vontade em participar. 

Os alunos do projeto foram os dinamizadores da iniciativa e foram os próprios que 

deram início à atividade e explicaram aos alunos que iam aparecendo o que preten-

diam com a atividade. 

Durante a construção do mural os alunos tiveram a oportunidade de expressarem as 

suas ideias, origens, valores, tradições: “(…) J.P. que expressou a sua ligação a 

África e a importância que tem na sua vida (desenhou o continente africano e escre-

veu: “One love Africa” )”(NC,28.01.2011). O mural ficou exposto durante uma 

semana e os alunos da escola continuaram a deixar os seus registos: “(…) durante a 

semana vários foram os alunos que continuaram a registar algo sobre si, a sua ori-

gem e o que mais gostam [no mural]” (NC, 28.01.2011). 

Convém também dizermos que os mais entusiasmados eram os alunos do 1º ciclo 

que se encontravam em hora de almoço: “Os alunos do 1º ciclo estavam entusiasma-

dos e empenhados em deixar o seu nome ou a bandeira do seu país (Portugal, Brasil, 

Angola, Ucrânia, etc…)”(NC, 28.01.2011). Os mais pequenos faziam fila para con-

seguirem um pincel, a tinta com a cor ideal ou o marcador mais apropriado e “(…)os 

responsáveis pelo projeto orientaram os mais pequenos.” (NC, 28.01.2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 8 - O início do mural intercultural 

 

 

O papel de cenário colocado tornou-se um espaço muito reduzido para as produções 

dos alunos e a iniciativa tinha superado as expectativas, pois o envolvimento dos 

alunos e o interesse que demonstraram foi bastante positivo.  
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Imagem 9 – O entusiasmo dos participantes 

 

Mas o que fazer com o mural construído? Para além de colocarem um conjunto de 

fotografias na página do facebook, os alunos sugeriram recortá-lo e fazer uns quadros 

com colagens dos fragmentos. A semana seguinte foi dedicada a selecionar os recor-

tes, a distribui-los nas telas e a aplicar cola até chegarem ao produto final. À volta da 

mesa de trabalho os alunos aproveitavam para recordar os momentos mais significa-

tivos da atividade e analisaram as produções feitas e a relação com as origens e com 

a identidade de cada um:  

“A.K. – O J.P. tem mesmo orgulho na sua terra!! As cores são as da sua bandeira.”; 

“M.T. – Este pedaço foi escrito por uma professora!! Fala da terra onde nasceu!”; 

“A.K.- Vou colocar a minha bandeira aqui!!”; 

“M.T. – Este escreveu “ Portugal mais Brasil” dentro de um coração. Já tem Portu-

gal no coração!!!” (NC, 11.02.2011). 

Este momento, também foi propício para exteriorizar as relações entre os seus pares, 

em particular as paixões, os novos namorados, as zangas entre colegas ou os estudos. 

“ alunos (…) [falaram] das suas paixões, namoros, atitudes de alguns colegas, com-

portamentos pouco corretos. (…)”( NC, 11.02.2011). 
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Imagem 10 – Os quadros  

 

 

5.2.  O Debate “Crescer em Harmonia…” e os Workshops – “Promover 

a Interculturalidade” 

 

A dinamização do debate e dos “workshops” decorreu entre 18 e 20 de maio de 

2011.  

No dia 18 de maio, foi organizado o debate onde se pretendia refletir e expor ideias 

sobre o saber estar e conviver com os outros; reconhecer e respeitar a diferença; e 

apresentar sugestões para melhorar a escola que se pretende de todos e para todos.  

Quando da realização do debate a diversidade dos participantes era notória: “ (…) A 

sala estava já com muitos alunos sentados e a diversidade era notória: rapazes e 

raparigas, novos e mais velhos, altos e baixos, louros e morenos, africanos, ucrania-

nos, brasileiros e portugueses e estilos de vestuário diferentes. (…)”(NC, 

18.05.2011). 

Os alunos do projeto desempenharam diferentes funções durante a realização do 

debate desde moderadores, secretários a fotógrafos. Para melhor orientação do deba-

te tinha sido organizado uma apresentação em “powerpoint” com as diferentes fases 

do debate. As moderadoras, após a sua apresentação, iniciaram por referir as princi-

pais razões que conduziram à organização do debate e os objetivos do mesmo: 

“Oportunidade de expor, refletir e dar a nossa opinião sobre as relações entre todos; 

tomar consciência da importância das relações saudáveis e de respeito mútuo entre 

todos; desenvolver valores e atitudes de tolerância e respeito para com os outros”. De 
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seguida, descreveram o projeto no qual participavam e apresentaram um conjunto de 

iniciativas realizadas. A terceira parte do encontro, o debate propriamente dito, 

desenrolou-se com a discussão de alguns temas apresentados pelas moderadoras para 

reflexão (saber estar e conviver com os outros; reconhecer e respeitar a diferença; a 

nossa escola que futuro?), tendo o público presente apresentado os seus pontos de 

vista, ideias e sugestões.  

O balanço da atividade foi bastante positivo e os alunos do projeto redigiram uma ata 

dos trabalhos que posteriormente foi entregue ao diretor da escola e publicada na 

página do projeto. (Anexo 18) 

 

 

Imagem 11 – Debate com alunos de 2º e 3ºciclos 

 

O projeto propôs também a realização de Workshops – “ Promover a Interculturali-

dade” dirigidos aos alunos do 1º ciclo em hora de almoço, como forma de ocupação 

dos tempos livres para os dias 19 e 20 de maio. 

Os workshops foram impulsionados pelos alunos do Projeto Multicultural, com a 

coordenação da professora (responsável pelo projeto) e com a colaboração da equipa 

pedagógica da Biblioteca. O primeiro workshop “Quem conta um conto….” foi 

dinamizado pelas alunas  AL. e R.D. . A partir de um conto de António Torrado 

sobre a importância da amizade e da partilha com os outros, os alunos do projeto 

foram os contadores da história. No final, os alunos do 1º ciclo registaram num pai-

nel as ideias sobre a história através de palavras e desenhos. 
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Imagem 12 – Workshop-“ Quem conta um conto…” 

 

Os alunos do projeto estiveram envolvidos na preparação do espaço e explicaram aos 

alunos do 1º ciclo quem eram e o que iriam fazer:  

“ Explicou (…) que eram alunas da escola e que faziam parte do Projeto Multicultu-

ral e que iriam contar uma história sobre um menino.” (NC, 19.05.2011) 

No segundo workshop – “ Desenhar a poesia” o dinamizador foi o aluno D.F., pois 

a aluna J. estava a faltar. “O D.F. apresentou-se a outro grupo de meninos do 1º ciclo 

e explicou também que pertencia ao projeto e que estava ali para dinamizar uma 

atividade com eles.” (NC, 19.05.2011) 

A importância da leitura e da expressão de ideias através da poesia e do desenho 

esteve na base deste workshop. Os alunos do 1º ciclo fizeram uma ilustração para 

cada quadra do poema de Sidónio Muralha “Todas as crianças da terra”. Durante o 

workshop o D.F. teve a colaboração dos outros colegas do projeto que: “ (…) iam de 

lugar em lugar explicando melhor o que estava escrito e ajudando cada menino a 

fazer a sua interpretação através do desenho. (NC, 19.05.2011) e posteriormente os 

desenhos dos alunos foram expostos no Dia Mundial da Criança: “(…) grupo foi 

organizar os desenhos dos alunos do workshop “Desenhar a Poesia” , estando inte-

grado nas comemorações do Dia da Criança.”; “ (…)os seus desenhos iriam fazer 

parte de uma exposição.(…)” (NC, 19.05.2011). 

 



As vozes dos alunos promotoras da educação intercultural 
 

84 

 

 

Imagem 13 – Workshop “Desenhar a Poesia” 

 

No dia 20 de maio houve espaço para o workshop - “ Vamos aprender Ucrania-

no?” onde se ensinou, de uma forma lúdica, algumas palavras em ucraniano. A ati-

vidade preparada por todos os alunos do projeto teve como voz principal a A.K., no 

entanto, os restantes alunos do projeto colaboraram de uma forma bastante empenha-

da: 

“A A.K. fez a sua apresentação e dos restantes colegas que iriam dinamizar a ativi-

dade.(…)” (NC, 20.05.2011); “(…)No registo das palavras os restantes alunos do 

projeto auxiliaram os mais pequenos na conclusão dos trabalhos.(…)” (NC, 

20.05.2011). 

É também de realçar a participação de uma aluna do 1º ciclo, de origem ucraniana, 

que auxiliou “ a professora” A.K. no desenrolar da “aula” e “Foram momentos muito 

empolgantes quer para as “ jovens professoras” que deram a conhecer a sua língua 

quer para o grupo que participou, marcado também pela diversidade.” (NC, 

20.05.2011) 

 

Imagem 14 – Workshop “Vamos aprender Ucraniano?” 

 



As vozes dos alunos promotoras da educação intercultural 
 

85 

 

A aprendizagem da língua do Outro teve um papel fulcral nas atividades do projeto e 

os alunos tiveram oportunidade de aprender algumas expressões em ucraniano não só 

durante os workshops, mas também em algumas sessões do projeto: “(…)“Ó stora, 

elas também sabem! Já lhes ensinei algumas coisas!”[ucraniano]” (NC, 

29.04.2011); “ (…) a A.K. quis demonstrar que as colegas do projeto já sabiam 

algumas expressões em ucraniano como por exemplo: “ amo-te; gosto de ti; olá; 

gosto de carne” (NC, 13.05.2011);“(…)as alunas continuaram entusiasmadas a 

escrever e a dizer os números em ucraniano.(…)” (NC, 13.05.2011); “(…)A.K. 

explicou que do russo para o ucraniano existem algumas diferenças quanto aos sons 

e exemplificou lendo os números nas duas línguas.” (NC, 13.05.2011);“Eu tenho 

uma amiga ucraniana e ela já me ensinou algumas palavras em ucraniano. Já me 

ensinou a dizer “amo-te”!” (NC, 18.05.2011);“A.K. timidamente pronuncia a 

expressão em ucraniano e os presentes tentam repetir.” (NC, 18.05.2011). 

Durante as sessões do projeto houve também espaço para a aprendizagem do manda-

rim:“(…)A.K. queria aprender os números em chinês e estiveram a repeti-los 

(…)”(NC, 13.05.2011);“(…)estiveram a desenhar os caracteres que representavam 

os números até dez.” (NC, 13.05.2011); 

Todas as ações desenvolvidas nestes dois dias tiveram um grande envolvimento dos 

alunos do 1º ciclo e os objetivos definidos para estas atividades foram atingidos. O 

papel interventivo dos alunos foi bastante notório e demonstraram ser capazes de 

dinamizar atividades facilitadoras da integração, permitindo a troca de saberes e 

promovendo uma excelente aprendizagem intercultural. 

 

 

5.3.O Projeto Multicultural no facebook 

 

Quando arquitetámos o Projeto Multicultural (PM) definimos como um dos objetivos 

a atingir o de promover o uso das tecnologias de informação e comunicação não só 

como meio de difusão do trabalho desenvolvido nas várias sessões do projeto, mas, 

acima de tudo, o de criar um espaço “virtual” para dar espaço à voz dos alunos. A 

página foi criada em 29 de janeiro de 2011 e até ao momento em que estamos a ela-

borar este trabalho de investigação a mesma continua ativa (Anexo 18). Todo o pro-

cesso foi, antecipadamente, explicado ao diretor do agrupamento de escolas que con-
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siderou a iniciativa de relevo e que a utilização da rede social teria fundamentalmente 

uma componente formativa e pedagógica.  

Os participantes do PM envolveram-se na criação da página do Facebook ( projmul-

ticultural.agescolascarregado) e semanalmente eram divulgados não só os trabalhos 

que se desenvolviam no PM, como também partilhavam  informação dentro da temá-

tica do projeto. A página do projeto recebeu inscrições de alunos, de professo-

res/educadores e de pais/encarregados de educação (ultrapassámos as 170 inscri-

ções).  

A criação de uma plataforma interativa para o projeto permitiu a publicação de ini-

ciativas, registos de comentários, respostas a outros alunos disseminação de produtos 

do projeto e também a possibilidade de existir um espaço onde todos poderiam 

expressar as suas ideias e opiniões sobre a temática da multiculturalidade. Para além 

disso, os utilizadores da página tinham a oportunidade de interagir com os outros, ou 

seja, foi criada uma “rede” em que pessoas de diferentes origens, culturas, géneros, 

idades e religiões poderiam partilhar, discutir e expressar pontos de vista através da 

utilização desta ferramenta. O PM estava agora “aberto à comunidade”, pois não se 

reduzia ao espaço físico na escola. Com esta “abertura” ao Outro pretendíamos 

essencialmente que os alunos envolvidos na dinamização desta página consolidassem 

conhecimentos e desenvolvessem o espírito de cooperação, tolerância e de interven-

ção.  

Muitas das atividades desenvolvidas foram divulgadas na plataforma e os alunos 

recorreram frequentemente à pesquisa na internet para a realização de trabalhos no 

projeto. Eis, alguns exemplos das tarefas realizadas: “(…) registaram as suas 

impressões sobre a atividade e responderam aos comentários da atividade (…) no 

“facebook”( NC, 04.02.2011); “(…) aproveitaram para atualizar a página no 

“facebook” respondendo a questões colocados pelos amigos do projeto (…)”( 

NC,18.02.2011); “(…) depois de registarem alguns comentários no “facebook” 

aproveitaram para divulgar a próxima iniciativa – o concurso de fotografia.” (NC, 

18.02.2011); “(…) fizeram uma pesquisa sobre a celebração do carnaval em Cabo 

Verde.”; (NC, 25.02.2011); “Pesquisaram e escolheram o Museu do Oriente em 

Lisboa para a divulgação do novo ano chinês e deixaram os seus comentários.” 

(NC, 25.02.2011);“ (…) Pesquisou com os colegas na internet alguns sítios sobre a 

tradição e sobre a arte de pintar os ovos (…)” ( NC, 08.04.2011); “ (…) descobri-

ram mais informações sobre a Páscoa na Ucrânia, o significado das pinturas e his-
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tória tradicional que está por detrás desta celebração.” (NC, 08.04.2011); “ (…) 

partilharam a informação no mural do projeto e deixaram os seus comentários.” 

(NC, 08.04.2011); “selecionámos algumas fotos das atividades do projeto para mos-

trar e divulgar aos colegas as atividades e também apelar à inscrição na página do 

projeto no facebook.” (NC, 13.05.2011). 

Vários contactos foram estabelecidos com outras escolas, mas não podemos afirmar 

que se tenha estabelecido um intercâmbio permanente entre os alunos das diferentes 

instituições. Tentámos contactar um outro projeto e “ (…)aceder à página do projeto 

“Culturlaços” de outra escola.” (NC, 18.02.2010). Com a atualização da página todos 

os inscritos recebiam as últimas notícias do PM e poderiam registar a sua opinião, 

questionar sobre as iniciativas, incentivar à participação, ou simplesmente registar o 

seu interesse pela notícia publicada (simplesmente clicando no icon “Gosto”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 15 – Página do “ Projeto Multicultural”  no facebook 
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Capítulo V – As Vozes dos participantes e da comunidade educativa 

 

Neste capítulo, apresentaremos a análise e interpretação dos dados recolhidos, junto 

dos alunos, através das entrevistas “focus group” mas também recorrendo às notas 

de campo e à plataforma Facebook, esta última nomeadamente para o caso das vozes 

dos professores e dos pais.  

Assim, segue-se uma descrição qualitativa das principais conclusões obtidas através 

da análise de conteúdo. 

Pretendemos com este trabalho dar espaço para que as vozes dos participantes, 

enquanto discurso, se tornem visíveis. Retomamos, pois, a ideia de dar oportunidade 

para que os alunos verbalizem as suas ideias e opiniões, possibilitando uma oportu-

nidade interventiva para que ocorram o diálogo e a interação. Não quisemos deixar 

em silêncio as vozes dos professores e dos pais. 

 

1. As Vozes dos alunos 

 

1.1. A escola  

 

Face à diversidade, mobilidade e globalização que marcam a época contemporânea, 

já não faz sentido encarar a escola apenas como o espaço de transmissão de conhe-

cimentos. A escola ensina a fazer uso do conhecimento e da informação, assumindo 

um papel socializador e contribuindo para a formação de cidadãos mais participati-

vos e interventivos. A escola revela-se não só o espaço físico e organizacional, mas 

também o espaço relacional, de convivência, de cooperação e de resolução de confli-

tos. 

Os alunos entrevistados apresentam a sua perceção da escola e consideram ser esta 

um local propício ao convívio “(…) só gosto da escola para estar com os ami-

gos.”(A.K.), “Não quer dizer que nós não gostamos da escola!(..)”(A.M.); “(…)os 

meus colegas convivem comigo e eu ajudo-os quando é necessário(…)”(J.P.). (E1- 

análise de conteúdo) 

Os alunos apontam alguns exemplos de situações pontuais sobre a diversidade cultu-

ral da escola, mas apenas em determinados momentos em que tiveram contacto com 

alunos exteriores à escola “Como viajavam muito tiveram que trazer um computador 
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e estudavam pelo computador.”(J.P.) e “Lembro-me daqueles que foram almoçar ao 

refeitório …eram espanhóis…” (M.T.) - (E1- análise de conteúdo). Apesar de não 

exteriorizarem a diversidade cultural dos alunos que frequentam a escola, quando os 

participantes no estudo foram questionados sobre quais as iniciativas desejadas para 

se conhecer melhor a diversidade da escola, do bairro e mesmo de outros locais mais 

alargados, estes revelaram vontade em conhecer o Outro e interagir: “Podia haver 

intercâmbios … conhecer outras pessoas…” (M.T.);“ visitar outros locais”; 

“Outras cidades …” (A.P.); “Conhecer novas comidas“ (A.M. ) “Novas culturas!” 

(A.M.) - (E1- análise de conteúdo). Iniciativas como a aprendizagem de línguas é 

também uma preocupação dos entrevistados: “Línguas …” (M.T.); “ (…) faz falta 

mais línguas (…)” (A.K.) - (E1- análise de conteúdo). 

As formas de acolhimento de novos alunos na escola também passam pela organiza-

ção de iniciativas como festas, comemorações de datas importantes e atividades 

como acampamentos e piqueniques: “Uma festa (…) ” (A.M.); “ (…) Há meses que 

têm os feriados e os feriados têm um significado…” (A.P.); “ (…) dormir na esco-

la….ver um filme e conversar” (M.T.);“ (…) íamos acampar… levavam a viola e 

comiam marsh mallow.” (A.P.);“(…)fazer um piquenique ao pé do rio…”(A.M.). 

(E1- análise de conteúdo) 

 

Quanto às relações interpessoais dentro do espaço escolar, um dos alunos refere que 

os professores não os ouvem e não querem conhecer as suas opiniões: “(…)Eu não 

gosto que os professores não oiçam as nossas opiniões!(…);“Ninguém nos pergunta 

nada. (…) ” e “Porque nunca ninguém nos pergunta nada!” (A.K.) - (E1- análise de 

conteúdo). Os alunos destacam aspetos positivos nas relações: “ (…) sou importante 

porque a escola são as pessoas que me rodeiam (…)”(A.K.); “ (…) gosto dessas 

pessoas todas;(…)”(A.K.);“ (…) algumas pessoas (…) gostam de mim .” (A.P.); “ 

(…) [na escola] …tenho muitos amigos.” (A.M.);“ (…)Porque tenho amigos na 

escola e quando eles precisam de ajuda eu ajudo-os. “ (M.G.) - (E1- análise de con-

teúdo) 

A importância da aprendizagem de línguas na escola é destacada pelos alunos que 

sentem necessidade de se alargar as ofertas de línguas estrangeiras: “faz falta lín-

guas. Por exemplo em A. dá para escolher espanhol aqui só podemos escolher fran-

cês.” (A.K.). (E1- análise de conteúdo) 
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Para os alunos a escola é encarada como o espaço de convívio onde se criam amiza-

des. Como forma de minimizar as dificuldades de integração de novos alunos ou para 

melhorar a gestão da diversidade no espaço escolar, os alunos sugerem um conjunto 

de iniciativas que gostariam de desenvolver. Revelam também a importância da 

escola como espaço de aprendizagem de diferentes línguas facilitadoras da comuni-

cação e interação. Esta ideia de aprendizagem de uma língua desencadeou a dinami-

zação do workshop – “Vamos aprender Ucraniano?”, dando oportunidade aos alu-

nos de serem os orientadores e líderes da iniciativa, partilhando com os Outros o seu 

conhecimento e valorizando a sua cultura.    

 

1.2.  A relação com o Outro 

 

Na adolescência o papel que o grupo de amigos desempenha na vida de cada jovem é 

fundamental. O jovem que progressivamente se liberta do domínio parental procura 

nos outros da sua idade uma oportunidade de identificação, proteção e mesmo poder. 

O seu “Eu” constrói-se através das interações e das experiências vividas já não no 

núcleo restrito da família, como acontecia na infância, mas principalmente no grupo 

de pares. Nesta fase, os jovens alargam o seu mundo social tendo em conta que passa 

a existir uma maior diversidade de contactos sociais. 

Para os adolescentes os amigos são pessoas com quem partilham pensamentos, sen-

timentos e em quem confiam. 

O papel dos amigos é de extrema importância para esta faixa etária e manteve-se a 

referência à sua relevância, ao longo do projeto. Os alunos consideram que a amizade 

“É importante para as pessoas não se sentirem sozinhas!” (A.K.) e que “É bom ter 

amigos!”(A.P) - (E1- análise de conteúdo). A convivência com os amigos é positiva 

“Também, nos divertimos juntos.” (M.T.) - (E1- análise de conteúdo) e os amigos, 

segundo os entrevistados, ajudam a superar maus momentos, “(…)ajudam-nos em 

muitas coisas.” (M.T.); “Porque os amigos ajudam.” (M.G.);“Quando estamos tris-

tes” (A.P.); “(…)ajudam(…) quando nós estamos a passar mal.” (A.M.) - (E1- análi-

se de conteúdo). Quanto à confiança que manifestam para com os amigos conside-

ram que: “ (…) tens muita confiança nessa pessoa….” (A.K.), “Quando contamos as 

coisas mais intimas (…)”(A.M..) - (E1- análise de conteúdo). Uma das alunas refere 
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ter confiança numa relação de amizade com um rapaz: “Há rapazes em quem pode-

mos confiar” (M.T.); “(…) e confio muito nela.” (A.P.) - (E1- análise de conteúdo) 

Os laços de amizade são estabelecidos não só com quem mais se identificam e em 

quem confiam, mas também com quem partilham experiências e gostos: “(…)É 

aquele com quem te dás melhor ….” (A.P.);“O que tem a ver mais contigo.” (A.P.);
 

“
Começamos a andar juntos porque gostamos de futebol e jogar.” (J.P.). (E1- análi-

se de conteúdo) 

Os amigos são também considerados os mediadores de conflitos entre os jovens e a 

família: “(…)quando nós discutimos com os nossos pais eles ajudam a ver que nós 

não somos os únicos a ter razão os pais também têm … temos de ver os dois lados.” 

(A.M.). Quanto à aceitação do outro, os alunos declaram que os amigos não se esco-

lhem e que, muitas vezes, apesar de serem muito diferentes, confiam um no outro: 

“(…)não se escolhe(…)”(A.P.); “ (…) [rapazes] entram no grupo e são nossos ami-

gos.” (M.T.) - (E1- análise de conteúdo) 

O grupo de amigos é exemplo da multiculturalidade existente e as diferenças cul-

turais e étnicas não parecem ser um entrave à relação: “Todos temos [amigos de dife-

rentes origens/culturas]!” (A.K.); “da Rússia, Brasil, Guiné, Angola e também por-

tugueses.” (M.G.);“Eu tenho francesa, cabo-verdiana e portuguesa.” (A.K.); 

“Ucranianos, guineenses, portugueses.” (M.T.);“Tenho amigos dessas nacionalida-

des todas…” (J.P.) - (E2- análise de conteúdo) 

No que diz respeito à aceitação de pessoas de diferentes origens demonstram uma 

atitude positiva, logo desde o início do projeto:“(…) dou-me bem com todos.” 

(M.T.); “Criamos amigos diferentes” (M.T.); “Posso não falar muito com essas pes-

soas, mas não me sinto mal” (A.K.); “Fico contente por ter amigos diferentes 

(…)”(A.P.); “Sinto que devemos tratar bem essas pessoas.” (J.P.);“Conheço alguns 

que vivem no meu prédio (…)”(M.T.)“Não tenho problemas em falar com alguém de 

outra cultura (…) “ (A.K.); “(…) não tenho problemas, tenho amigos de diferentes 

origens e damo-nos bem.” (A.M.) (E1- análise de conteúdo) 

O conhecimento do outro alargou-se, ao longo do projeto “Estamos a passar mais 

tempo juntos…” (M.T.);“Fizemos amizades novas… conhecemos pessoas novas” 

(A.K.); “Ficamos a conhecer mais as pessoas.” (A.M.) - (E2- análise de conteúdo). 

O discurso sobre o relacionamento com o outro é também revelador de algumas 

mudanças: “Ficámos mais amigos.” (A.M.);“Mais unidos” (A.P.); “quando preci-

samos de ajuda, nós ajudamo-nos!” (A.M.); “(…)Ficámos a saber mais uns sobre os 
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outros.” (A.M.); “Ficámos a conhecer melhor as origens as culturas de cada um.” 

(A.K.); “Conheço melhor os meus colegas do projeto….” (M.G.); (E2- análise de 

conteúdo). O contacto com os outros também proporcionou algumas aprendizagens 

sobre o outro: “Aprendi coisas sobre a cultura ucraniana…” (A.P.) (E2- análise de 

conteúdo); “(…) ensinam-nos coisas novas…” ( A.M.) ; “ (…) aprender coisas dife-

rentes com eles.” (A.P.) ; “Sei o que eles gostam … “ (A.K.); “(…) descobri que 

temos gostos iguais (...)” (A.K.) - (E2- análise de conteúdo) 

Quanto à integração e coesão na escola/turma, dois alunos manifestaram algumas 

dificuldades iniciais fruto de não conhecerem ninguém e de não dominarem a língua 

portuguesa: “(…)quando cheguei aqui não sabia falar português (…)” (A.K.), “Não 

sabia português e era difícil falar com vocês.” (M.G.);“(…)juntaram duas turmas e 

foi esquisito porque ninguém estava habituado…”(A.K.) - (E1- análise de conteúdo). 

No entanto, estas condicionantes foram rapidamente ultrapassadas e os resultados 

revelaram-se positivos: “Agora é uma turma unida.” (A.P);“Agora já falamos mais 

uns com os outros.” (J.P.) - (E1- análise de conteúdo). 

Quanto à integração de novos alunos na turma, por exemplo, consideram ser impor-

tante tomar a iniciativa e tentar envolvê-los nas atividades: “Devemos falar com eles, 

convidá-los para o nosso grupo” (M.T.); “o aluno tem de sentir que está a ser aceite 

por todos” (A.K.); “Convidar o aluno para estudar connosco, ajudá-lo nas maté-

rias” (A.K.); “Ajudá-lo a falar português” (A.M.)  - (E2- análise de conteúdo) 

O relacionamento entre os alunos do projeto manifestou-se de uma forma bastante 

positiva, todos se deram muito bem e ganharam confiança entre eles para que algu-

mas das sessões servissem também para confissões e desabafos sobre os seus pro-

blemas “ alunos (…) [falaram] das suas paixões, namoros, atitudes de alguns cole-

gas, comportamentos pouco corretos. (…)”;“(…) Hoje foi um desabafo!” (NC, 

11.02.2011). As relações interpessoais estabelecidas entre os elementos do projeto 

foram-se fortalecendo e os próprios alunos apresentam uma evolução positiva: “ De 

vez em quando encontrávamo-nos nos intervalos (…)” (A.P.); “ (…) parece que 

estamos mais vezes juntos.” (A.P.); “(…) sentimos mais vontade em estar perto uns 

dos outros(…)”(A.K.); “Ficámos a conhecer mais os nossos colegas.” (J.P.); “O 

meu relacionamento com a C. e a M. está diferente. Já falo mais com elas e já 

aprendi algumas coisas sobre as suas origens e a língua” (A.M.) - (E2- análise de 

conteúdo) 
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No relacionamento entre pares fora do contexto do projeto os dados de que dispo-

mos apontam para uma aceitação da diferença, como se sublinha nas seguintes notas 

de campo:“Não tem a ver com as origens se calhar não gostam assim tanto um do 

outro e não se respeitam porque...pode ser por ser feio, ser baixo….e não pela sua 

origem.” (NC, 18.05.2011). Perante o aluno diferente reagem de forma bastante 

positiva e não o excluem do seu grupo “(…)tinha um colega meu que era o Alex e ele  

era bué da grande, mas também tinha um problema. E todos nos dávamos bem com 

ele.(…) ” (NC, 18.05.2011); “Respeitar as pessoas como são… não pode haver dife-

renças se estamos na mesma escola e se vivemos todos na mesma localidade! (…) 

”;“(…)Também depende de como o outro nos trata a nós.” (NC, 18.05.2011).   

Talvez esta aceitação da diferença esteja associada a uma convivência quotidiana 

com a diversidade. O bairro onde se insere a escola e onde alguns dos alunos vivem 

é descrito pelos entrevistados como um bairro vincado por uma grande diversidade 

cultural e étnica “(…) tem muitos brasileiros, ucranianos, russos e africanos.” 

(A.M.); “ (…) tem pessoas de diferentes culturas (…)” (M.G.); “(…) é um sítio com 

muitos estrangeiros.” (M.G.); “ (…) vão muitos estrangeiros ao café.” (A.M.) - (E1- 

análise de conteúdo) 

Num contexto mais restrito que é a escola verifica-se também que do grupo de rela-

cionamento dos entrevistados fazem parte jovens de diferentes origens: “ (…) tenho 

mais de outras terras…nacionalidades”( A.K.) ; “(…) tenho mais amigos de outras 

origens.” (M.T.); “ (…) temos meninos diferentes” (M.T.) - (E1- análise de conteú-

do) 

 

A relação com o Outro em contextos multiculturais é a construção de pontes comu-

nicacionais em direção ao Outro. O papel dos amigos é fundamental, quer para a 

entreajuda, partilha de experiências e segredos, quer para a mediação de conflitos. Os 

alunos entrevistados aceitam as pessoas de diferentes origens e culturas de uma for-

ma positiva, isto porque vivem em bairros também eles vincados pela diversidade 

multicultural. 
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1.3. Papel interventivo dos alunos 

 

A valorização da participação foi-se tornando cada vez mais sentida pelos alunos 

do projeto, à medida que as atividades iam surgindo e estes sentiam desempenhar um 

papel ativo na sua conceção e concretização. Deste modo, no início do projeto, os 

alunos tinham consciência que a sua participação poderia ser fator de aprendizagem 

a ser usado não só em proveito deles próprios como também dos outros: “ (…) 

podemos aprender coisas novas (…)”(A.M.) “Podemos usar o que aprendemos.” 

(J.P.); “Podemos transmitir aos professores, aos colegas…” (M.T.) - (E1- análise de 

conteúdo) 

Os alunos consideram que as atividades como intercâmbios, mostras culturais e des-

portivas são cruciais para que se possa intervir. Destacam um conjunto de iniciativas 

que poderiam ser desenvolvidas no Projeto Multicultural: “Intercâmbio …podia ir 

para um sítio sem ser aqui em Portugal…” (M.T.), “Fazer comida! Gastronomia!” 

(A.M.) “ (…) peça de teatro (…) rádio…” (A.K.),“Uma equipa inter-turmas.” 

(J.P.),“Música…viola…” (J.P.),“(…) fazer um show…”(A.M.),“Um espetácu-

lo…teatro, dança, música (…)”(A.P.),“(…) temos uns instrumentos na escola e 

podíamos tocar uma música….” (A.M.),“(…) cada pessoa de um país diferente(…) 

escolhiam uma música (…)e ensinavam-nos (…)”(A.M.) - (E1 – análise de conteúdo) 

De todas estas iniciativas nem todas foram concretizadas devido essencialmente ao 

fator tempo. No entanto, podemos afirmar que a criação da página do projeto no 

facebook permitiu o intercâmbio de ideias, opiniões, conhecimento sobre o Outro, 

apesar de não ter sido concretizada a deslocação a um outro lugar; a mostra e partilha 

de diferentes pratos gastronómicos ocorreu no piquenique intercultural realizado no 

final do ano letivo.  

Com a implementação do projeto multicultural na escola, os alunos constataram 

que o relacionamento com o outro (fora do projeto) foi alterado: “Sentimos mais 

respeito …agora as pessoas nos respeitam mais.” (A.K.); “Nós fomos superiores aos 

outros.” (A.K.). Os alunos entrevistados consideram que desempenharam um papel 

interventivo aquando das ações do projeto multicultural e apresentam um conjunto de 

papéis desempenhados ao nível da participação, envolvimento e da melhoria da 

autoimagem “E discutimos sobre os assuntos.” (A.P.),“Fomos nós a orientar os 



As vozes dos alunos promotoras da educação intercultural 
 

95 

 

outros!” (M.G.), Estivemos mais envolvidos, fomos nós os responsáveis pelas ativi-

dades…” (A.P.), “Acho que a organização das atividades contribuíram para a 

mudança da nossa imagem.” (A.P.),“ “Preparar as atividades para os miúdos do 1º 

ciclo também foi importante! As pessoas viram que somos capazes! (J.P.) - (E2- aná-

lise de conteúdo) 

Respeitante à valorização da participação no projeto, o grupo destaca as iniciativas 

e os temas mais significativos: “(…)o debate(…)”(A.M.);“ (…) fizemos o mural e 

toda a gente, ou a maior parte das pessoas, pintaram, escreveram sobre as suas cul-

turas (…) ” (A.M.); “A parte (…) quando fomos para o parque tirar fotografias…” 

(A.M.);“ (…) ver os ovos da Páscoa na Ucrânia…na net.” (J.P.) ”; “Falou-se sobre 

cidadania, os direitos das pessoas, dos alunos aqui da escola… se somos respeitados 

…se a gente respeita os professores” (A.K.); “regras da escola” (A.M.); “ [como] 

lidar com o outro” (A.K.); “como é que tratamos essa pessoa [deficiente ou de cul-

tura diferente] ” (A.M.) - (E2- análise de conteúdo). 

Aquando do desenvolvimento das atividades no projeto o papel ativo e interventivo 

dos alunos foi notório. Na atividade do mural intercultural “(…)os responsáveis pelo 

projeto orientaram os mais pequenos.”. Quando se deslocaram à direção mostraram 

vontade em agir afirmando: “ Não basta praticar apenas no projeto, temos de 

melhorar os outros…”  “Vamos tentar ajudar a melhorar as relações, o convívio 

entre todos.” (NC, 18.02.2011) 

Na preparação dos workshops os alunos envolveram-se e definiram as suas funções: 

“(…) A.K. [foi] (…) ensinar aos alunos mais pequenos a sua língua – ucrania-

no.(…)”; “(… )sugeriram que as atividades com o 1º ciclo fossem por exemplo o 

contar uma história, ou o desenhar alguma coisa.(…) e “(…)”Por isso agora quero 

ser moderadora!” [debate] ” (NC,29.04.2011). 

Aquando da atividade - debate - “(…) Os alunos convidados manifestaram vontade 

em terem mais momentos como aquele para que pudessem expor as suas ideias e dar 

sugestões.” (NC,18.05.2011). No workshop - “Vamos aprender Ucraniano?” -

“(…)iam de lugar em lugar explicando melhor o que estava escrito e ajudando cada 

menino a fazer a sua interpretação através do desenho.” (NC,19.05.2011);“(…)No 

registo das palavras os restantes alunos do projeto auxiliaram os mais pequenos na 

conclusão dos trabalhos.(…)”(NC, 20.05.2011). 
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O papel interventivo dos alunos ao longo das várias sessões do projeto foi sendo cada 

vez mais visível. Os alunos desempenharam papéis ativos e envolveram-se, enquanto 

líderes, nas diversas iniciativas, sentindo que eram respeitados e valorizados pelos 

outros. 

 

1.4.  Mediações artísticas e tecnológicas no encontro (inter) cultural  

 

As novas tecnologias marcam a geração destes jovens que têm à sua disposição um 

conjunto de dispositivos interativos facilitadores da construção do conhecimento e do 

contacto com o Outro. Caminhamos certamente para a noção da “aldeia global” onde 

é rápido ter acesso à informação, partilhar experiências e comunicar com qualquer 

pessoa em qualquer ponto do mundo. 

Para os participantes nesta investigação a utilização de novas tecnologias é uma 

forma de adquirir conhecimento: “Podemos conhecer pessoas de diferentes sítios… 

distantes de nós.” (A.P.);“ (…) tenho muitos amigos no facebook que estão na 

Ucrânia…” (A.K.); “(…) podemos falar com uma pessoa qualquer que está noutro 

sítio do mundo”(A.P.); (E1- análise de conteúdo) e de criar novas formas de rela-

cionamento “Ficamos mais perto uns dos outros….conversamos mais vezes…” 

(M.T.) (E1- análise de conteúdo). No entanto, estes relacionamentos podem trazer 

alguns aspetos negativos: “Também não gosto que as pessoas se habituam a falar 

pela internet e pelas sms(…)” (A.K.);“Mas também pode ser má …. Não se deve 

marcar encontros com pessoas desconhecidas…” (J.P.) - (E1- análise de conteúdo) 

As formas de relacionamento através das plataformas interativas fazem parte do dia-

a-dia dos alunos: “Podemos ter amigos no facebook…falar com eles… conhecê-los 

melhor …” (J.P.); “Eu e o M.G. somos estrangeiros e vamos ao facebook ou a 

outros sites que são ucranianos, mas também em outras línguas. (A.K.) ”;“ (…) eu 

tenho uma amiga que tá em Londres, Inglaterra, e nós falamos pelo facebook, sei 

como ela está, ela conta como é que as coisas são lá…” (A.M.) - (E2- análise de con-

teúdo) 

Os participantes apontam alguns aspetos positivos relacionados com o uso das novas 

tecnologias e de como valorizam o espaço interativo do Projeto Multicultural: 

“Põe-se lá coisas novas” (A.M); “ (…) é bom ouvir a opinião dos outros” (A.P.); 

“Ajudou-nos a divulgar ainda mais as nossas atividades e a saber a opinião dos 

outros colegas” (A.M.);“ (…) o projeto pode ser ainda mais conhecido e as pessoas 
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podem saber o que fazemos e podem aprender sobre outras culturas” (M.G.) - (E2- 

análise de conteúdo) 

De facto, os alunos consideram que é uma forma de participação, de aprendizagem e 

de expressão de ideias: “Os amigos que estão no facebook do projeto podem apren-

der alguma coisa.” (A.P.),“Podem também participar no projeto….” (A.K.),“(…) 

comentam o que nós publicamos… deixam as suas ideias.” (J.P.) - (E2- análise de 

conteúdo). Destacaram algumas atividades interativas desenvolvidas, nomeada-

mente:“ (…) publicámos coisas sobre outras culturas, origens (…) ” (A.M.); “Publi-

cámos algumas atividades….” (M.T.);“ (…) O Dia de África!” (A.K.);“Também 

fomos visitar outros projetos de outros países!” (J.P.) - (E2- análise de conteúdo). 

 

As expressões artísticas desenvolvidas pelos alunos permitiram valorizar o conhe-

cimento de si - “O mural também nos ajudou a mostrar aos outros as nossas ori-

gens, o nosso país” (A.M.) - e o conhecimento do outro - “ (…) mostrar que na 

escola há muita gente diferente, com origens diferentes.” (A.K.) - (E2- análise de 

conteúdo). O reconhecimento da importância das expressões artísticas na promoção 

da interculturalidade foi também mencionado pelos alunos: “(…)Através da fotogra-

fia tentámos dizer que devemos estar unidos.” (A.K.); “Os quadros estão na parede 

e todos podem olhar e dizer que também estão lá…” (J.P.); “Os quadros são um 

pouco de cada aluno.” (J.P); “As pinturas chamam à atenção e os outros reparam 

no que estamos a fazer (…)”(A.K.) - (E2- análise de conteúdo) 

 

O uso das novas tecnologias de informação e comunicação e o desenvolvimento de 

atividades de expressão artísticas possibilitaram e facilitaram o encontro com o 

Outro, a partilha de conhecimento e, acima de tudo, a criação de novas formas de 

participação. 

Durante a implementação do Projeto Multicultural utilizámos a plataforma Facebook 

para divulgação de iniciativas, trabalhos realizados pelos alunos e para partilha de 

ideias e opiniões. A utilização do espaço interativo permitiu que os alunos, e também 

os professores e pais, pudessem ter espaço para fazer ouvir as suas vozes.  
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1.5. Impacto na comunidade escolar 

 

Quanto ao impacto que as atividades artísticas e tecnológicas desenvolvidas no Pro-

jeto Multicultural possam ter na comunidade escolar, os alunos mencionaram a 

importância do trabalho ser reconhecido e valorizado e de poderem ter espaço para 

ouvirem as suas vozes: “As pessoas começaram (…) a perceber que no nosso projeto 

fazemos coisas diferentes.” (J.P.),” (…) sentiram que ao escrever sobre o seu país 

iriam sentir-se melhor.” (A.M.); “(…) os outros alunos aprenderam coisas novas 

sobre outras culturas” (A.K.); “A escola ficou orgulhosa (…)”; (A.K.),“Demos 

oportunidade aos mais pequenos de participarem em atividades organizadas por 

nós.” (A.P.);“(…)também foi uma oportunidade dos alunos estarem a conversar 

sobre estes assuntos.” (A.M.) - (E2- análise de conteúdo) 

Os participantes do projeto multicultural, como forma de avaliação do trabalho 

desenvolvido, reagiram de modo bastante empenhado e positivo: “Gostei muito de 

participar no debate” (A.K.);”. Conseguimos estar a conversar, a ouvir as opiniões 

dos colegas sem confusão” (A.K.); “Eu gostei mais do debate.” (A.P.); “Gostei da 

tela ….” (M.T.) - (E2- análise de conteúdo); “ (…) Gostei de contar a história! Os 

meninos estavam satisfeitos.” (NC, 19.05.2011), “Gostei! Poderíamos pensar em 

fazer isto mais vezes.” (NC, 19.05.2011). 

Em suma, os alunos envolveram-se na conceção e concretização das atividades do 

projeto. As suas vozes fizeram-se ouvir e permitiram que outras vozes (outros alu-

nos) também  pudessem ser ouvidas. 

 

 

1.6.  Mudanças desejadas 

 

Quando questionados sobre as mudanças ocorridas na relação com os outros reco-

nheceram que existiram e foram positivas: “Para melhor! Ficámos a conhecer mais 

os nossos colegas.” (J.P.). O grupo de amigos alargou-se e consolidou-se em alguns 

casos: “Somos amigos”(A.K.);“[laços de amizade] fortíssimos!”(A.K.);“[laços de 

amizade] inquebráveis!”(A.M.); “(…) ensinou-nos coisas sobre os outros e 

……ficámos a saber aquilo que os amigos gostam(…)”(A.M.) (E2- análise de con-

teúdo)  
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A adesão e o desejo de continuação do projeto manifestou-se nos seus depoimentos 

na segunda entrevista “focus group”. Esta adesão extravasa o âmbito do próprio pro-

jeto manifestando-se num desejo de aprofundar a sua participação. 

Os alunos manifestaram o desejo de mudar e de se envolverem em diferentes ações 

como forma de integração e acolhimento de novos alunos, existindo mesmo a troca 

de saberes, possibilitando a ponte e o diálogo entre todos: “Intercâmbio (…) ” 

(A.M.); “ (…) criar tipo uma aula (…) para ensinar mais coisas [aos meninos do 1º 

ciclo] ” (A.K.); “Fazer uma festa…” (A.M.); “ (…) organizar grupos (…) e dinami-

zar atividades para aprenderem línguas” (A.P.); “Ensinar crioulo” (J.P.); “Fei-

ras…” (A.K.); “Apresentar a cultura, as danças, a gastronomia…”( J.P.); “Também 

fazer peças de teatro sobre pessoas diferentes.” (A.M.); “Fazê-los conhecer melhor 

as pessoas da sua turma…” (A.M.);“Dar a conhecer melhor a escola…” (A.K.); 

“Conhecerem a turma e verem que não são assim tão diferentes.” (A.M.);“ (…) Dar 

uma oportunidade para que eles deem a conhecer a sua cultura.” (M.T.); “Organi-

zar atividades para toda a escola sobre os países de cada um.” (A.M)-  (E2- análise 

de conteúdo) 

A continuidade do Projeto Multicultural faz parte também de uma das mudanças 

desejadas por sentirem que o trabalho desenvolvido foi reconhecido e os alunos 

puderam participar ativamente na discussão de ideias, troca de saberes e intervenção 

no espaço escolar que, em alguns casos, poderão possibilitar alterações ao nível da 

organização dos tempos e espaços dos alunos: “Gostava que tivéssemos um espaço 

para que a A.K. continuasse a ensinar ucraniano.” (A.M.); “Podemos organizar 

pequenas aulas para quem quiser aprender …” (A.P.); “Gostava de continuar a 

participar no projeto!” (M.T.) - (E2- análise de conteúdo) 

As mudanças desejadas passam também por uma abertura do Projeto Multicultu-

ral à comunidade com iniciativas apresentadas pelos participantes como essenciais 

para a criação de espaços dialógicos. A organização de encontros temáticos com pes-

soas exteriores à escola - “Fazer encontros” (A.P.); “Convidar pessoas de outras 

culturas para falarem da sua vida” (A.M.);“ (…) convidar alguém para cantar (…) 

dançar (…)” (A.K.) - possibilitar a mobilidade de alunos - “ ir a outras escolas” 

(A.K.); “fazer trocas… intercâmbio entre escolas” (M.G.) - partilhar experiências a 

públicos mais alargados - “partilhar atividades” (A.K.); “ usar o facebook” (A.K.); 

“criar um tipo de sociedade (…) ficarmos todos ligados” (J.P.); “Participar em pro-

jetos fora da escola, concursos (…)”(A.K.); “apresentar a peça para as pessoas do 
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bairro, fora da escola” (M.T.); “ (…) fazer peças de teatro sobre pessoas diferentes, 

de culturas diferentes” (A.M.) - (E2- análise de conteúdo) 

A intenção de alargar o projeto a novos públicos e dar continuidade ao mesmo nos 

anos subsequentes norteou também os nossos pensamentos e envolvemo-nos em 

várias iniciativas onde tivemos oportunidade de dar a conhecer o trabalho desenvol-

vido com os alunos no projeto e quais os resultados atingidos (apresentação do proje-

to num encontro internacional a referir mais à frente num outro ponto) e também o de 

partilhar com os docentes do agrupamento (dinamização de um workshop a referir 

mais à frente num outro ponto) as experiências vividas no projeto que permitiu a 

reflexão sobre os princípios da educação intercultural que devem orientar o trabalho 

pedagógico de qualquer educador.  

 

 

2. As Vozes dos professores e dos pais 

 

Neste trabalho o que nos interessava essencialmente era poder ouvir as vozes dos 

alunos sobre a sua participação e envolvimento em atividades de enriquecimento 

curricular que certamente contribuíram para o estabelecer de pontes entre o eu e o 

outro através de diversas interações, permitindo o diálogo intercultural. 

No entanto, queremos deixar também registado que o trabalho do Projeto Multicultu-

ral foi valorizado pela comunidade educativa quer através das suas atividades, bem 

como das reações que os elementos da comunidade escolar proferiam. Sem querer-

mos ser exaustivos recorremos a algumas notas de campo e a elementos registados 

no facebook, onde essas vozes são enunciadas. Por exemplo, o diretor da escola: 

“ fico muito contente por saber que estão envolvidos neste projeto”( NC, 

18.02.2011); “ [o diretor:] (…) apoio todos os projetos e que eles são uma aprendi-

zagem muito importante para vocês e todos os outros alunos.” (…) ” (NC, 

18.02.2011); “ [o diretor:] (…) as aprendizagens que desenvolvem no projeto são 

para pôr em prática.” (…) ” (NC, 18.02.2011); “ [o diretor:] (…) “São vocês que 

vão formar os outros colegas e eu conto convosco! (NC, 18.02.2011). 

Também quisemos conhecer as reações da família à participação dos seus educan-

dos nas iniciativas do Projeto Multicultural e estas também se revelaram positivas, de 

modo geral. Segundo os próprios alunos, veem-nos ecos do sentir dos pais: “A minha 

mãe (…) acha que é bom aprender coisas sobre outras culturas.” (A.M.), “ (…) A 
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minha mãe também acha que é bom estarmos a aprender coisas novas.” (A.P.), “A 

minha mãe disse que era fixe (…)” (A.K.), “A minha mãe deu importância ao facto 

de estar a participar no projeto.” (A.M.) - (E2- análise de conteúdo) 

Também aqui poderemos referir que a participação de professores e pais foi notória 

na página do facebook, expressando as suas opiniões sobre as atividades, sugerindo 

novas iniciativas e incentivando os alunos à participação e ao envolvimento. De 

seguida apresentamos alguns exemplos destas vozes:  

MLN (prof.) – “Vou estar com muito interesse no vosso trabalho. Fiz parte da 

Comissão Instaladora da vossa Escola e sou associada da APEDI (Associação de 

Professores para a Educação Intercultural). Já pertenci aos corpos sociais e a temá-

tica interessa-me. Parabéns a todos(as) (…)”  ( Facebook, 11 janeiro 2011); 

C.A. (pai) – “Ficou lindo! Feito com muito afeto!” (Facebook, 21 fevereiro 2011); 

S.S (pai). – “As fotos estão muito giras… parabéns aos alunos (…)! Ainda estou 

indecisa em qual vou votar…” ( Facebook – 5 maio 2011); 

C.B.( prof.) – “ Eu já escolhi a minha preferida, mas não digo para não influen-

ciar.” (Facebook – 6 maio 2011); 

M.M.(pai) – “Muito bem (…)! Estou a ver que o projeto está a correr muito bem. “ 

(Facebook - 8 abril 2011); 

E.C. (prof.) – “Partilhei a vossa foto também no mural do J.L. e ele comentou: ‘ Há 

que completar com a afirmação ‘ Cada pessoa é uma humanidade individual’ de 

Mia Couto. Para mim é essencial a afirmação de que todos pertencemos à mesma e 

única família humana. A singularidade individual é um valor, mas ligado a uma 

mesma e única raça humana.’ Obrigada pela vossa escolha que está a ter muitas 

partilhas!” 

(Facebook - 30 setembro 2011); 

S.R. (prof.) – “Foi um prazer ver os trabalhos a serem planeados e depois concreti-

zados… see you next year! (Facebook – 22 de junho 2012). 

 

Como podemos depreender pelos registos os professores e os pais para além da dis-

ponibilidade em colaborar com o projeto, participaram nas iniciativas, reconheceram 

a importância da partilha de conhecimento e valorizaram o trabalho desenvolvido 

pelos alunos. 
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3. A Investigadora no “ Projeto Multicultural ” 

 

Os momentos que antecederam o início do Projeto Multicultural (novembro) foram 

marcados por uma grande inquietação por parte da investigadora. As expectativas 

eram muitas e estávamos muito motivados para que o arranque do Projeto Multicul-

tural (PM) fosse um marco de mudança quer para nós investigadores, quer para a 

própria escola, com a criação de um espaço dinâmico e inovador que possibilitava 

aos alunos sentirem a escola como sua e demonstrarem estar “empowered” para que 

a sua voz fosse ouvida, contribuindo, assim, para uma escola de todos e para todos. 

Os alunos foram aparecendo durante as primeiras semanas e “abrimos as portas” do 

PM aos alunos que estavam por perto. Estes alunos sentiram-se motivados e curiosos 

em participar e envolveram-se em algumas iniciativas e, mais tarde, passaram a fazer 

parte do PM. 

Ao longo do tempo, fomos conhecendo um pouco melhor os grupos do PM e as ati-

vidades iniciais de “quebra-gelo” serviram não só para que os alunos interagissem 

mais uns com os outros e conhecessem melhor cada um dos elementos do PM, mas 

também para que o nosso conhecimento sobre os participantes fosse sendo construí-

do. A A.K., de origem ucraniana, era a mais participativa e gostava de partilhar as 

suas ideias. No segundo grupo, a Al. era uma aluna extrovertida e muito empreende-

dora que apresentava sugestões válidas e coerentes para a concretização de algumas 

iniciativas. O M.G. era o aluno mais tímido, conversava pouco, mas estava satisfeito 

em fazer parte do PM. 

Nas primeiras sessões, sentimos necessidade de “despertar” as vozes adormecidas e 

muitas vezes eramos nós a apresentar algumas sugestões que eram rapidamente 

assimiladas pelos alunos que se envolviam na planificação e concretização das inicia-

tivas. Os grupos foram - se tornando mais coesos e colaborativos sendo, muitas 

vezes, o nosso papel o de gerir e orientar a condução das ações. 

O trabalhar em grupo e o desenvolver atividades que obrigavam à partilha e à intera-

ção entre todos foram o fio condutor para que as relações interpessoais entre os alu-

nos, e entre os alunos e a professora do PM, fossem evoluindo, havendo alguma 

cumplicidade entre os alunos e um salutar ambiente que se manifestou ao longo do 

desenrolar de todas as ações do projeto.  
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Outro aspeto que devemos também realçar é o envolvimento e entusiasmo progressi-

vos dos alunos. Quando a construção do mural intercultural ocorreu, os alunos entu-

siasmaram-se e ficaram ainda mais motivados para se envolverem em outras ações. É 

de realçar que esta foi “a mola de arranque”, mas, um outro momento que permitiu 

aos alunos desempenharem um papel interventivo foi a organização do debate 

“Crescer em Harmonia…” e dos workshops “Promover a Interculturalidade”. 

Foi bastante gratificante ouvir os alunos expressarem a sua vontade em continuar no 

PM e apresentarem sugestões para que o reconhecimento fosse ainda mais abrangen-

te, envolvendo mesmo a comunidade onde a escola se insere. 

A valorização de todo o trabalho encetado pelos alunos não se limitou apenas ao 

espaço físico da escola. Com a criação do espaço interativo do PM  no facebook, 

verificámos que os alunos se sentiam orgulhosos e satisfeitos por diversas pessoas 

registarem as suas opiniões e reconhecerem o valor das suas iniciativas. De facto, 

sentimos que o espaço interativo possibilitou a projeção do PM em espaços e tempos 

diferentes dos escolares. 

Não queremos deixar de referir a oportunidade de termos representado a escola na 

conferência Interação, Diversidade, Tolerância- A Escola como Palco do Diálogo 

Intercultural, a convite do Sindicato de Professores da Grande Lisboa (SPGL) e 

organizada em parceria com instituições como, por exemplo, Goethe Institut, Funda-

ção Friedrich Ebert e Instituto Cultural Romeno. Esta iniciativa fazia parte do projeto 

internacional “A Escola Intercultural” que decorreu entre novembro de 2010 a maio 

de 2011 e tinha como principal objetivo reunir responsáveis políticos, professores, 

alunos, pais e outros representantes da sociedade civil para discutir a diversidade 

cultural e linguística da Europa que se reflete particularmente no contexto escolar e 

permitir um diálogo sobre os potenciais da diversidade cultural. O dia 21 de maio de 

2011 foi dedicado à temática “Projetos em Escolas Portuguesas” e foi o momento em 

que a voz do nosso projeto se fez ouvir (Anexo 15). Esta iniciativa permitiu a refle-

xão e a apresentação de pontos de vista construtivos de individualidades ligadas ao 

meio académico, nacionais e estrangeiras, e a outras áreas que se dedicam também às 

questões da multiculturalidade. Esta oportunidade foi bastante gratificante e superou 

todas as nossas expectativas. 

Neste primeiro ano do PM sentimos que não podemos silenciar as vozes dos alunos, 

devemos, antes, encetar todos os esforços para que este projeto de enriquecimento 
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curricular seja apadrinhado pela escola e contribua para a construção de uma escola 

mais plural aberta à diferença e geradora de cidadãos ativos e empreendedores. 

Por outro lado, tivemos consciência que o trabalho desenvolvido no PM foi também 

reconhecido como impulsionador à reflexão sobre as práticas educativas e às poten-

cialidades que a diversidade cultural pode trazer para o currículo escolar. Foi com 

esta convicção que o diretor da “Escola de Todas as Cores” endereçou o convite à 

professora investigadora para que participasse nas Jornadas Pedagógicas organizadas 

a nível interno no agrupamento com o intuito de permitir momentos de reflexão entre 

os agentes educativos de diferentes ciclos do ensino básico sobre as questões da 

interculturalidade em contexto escolar. Assim, o espaço “ A Articulação na Intercul-

turalidade”, em quatro sessões de cerca de 60 minutos cada, sensibilizou os agentes 

educativos para a necessidade de se reconhecer a diversidade cultural como uma fon-

te de riqueza e que inevitavelmente não os deixará “daltónicos” face ao arco-íris que 

ilumina a nossa escola (Anexo 16). Estas sessões possibilitaram aos docentes não só 

refletir sobre as suas práticas em contextos onde a diversidade impera, bem como 

intervir em dinâmicas que ajudavam a compreender e a reconhecer a importância da 

adaptação da ação educativa à diversidade dos alunos. 

Ao longo deste primeiro ano do projeto, atrevemo-nos a dizer que este ultrapassou as 

nossas expectativas porque conseguimos que os alunos desempenhassem um papel 

mais ativo e interventivo na comunidade escolar com a dinamização de atividades 

que os levavam a contribuir com a sua voz. O projeto transpôs as fronteiras físicas 

das sessões semanais quando se criou a página no facebook e o número de partici-

pantes e envolvidos foi mais abrangente e quando se deu a conhecer o projeto dentro 

e fora da comunidade escolar. 

À medida que nos aproximávamos do final do ano letivo, sentíamos que os alunos 

estavam mais próximos uns dos outros e a relação com a investigadora-professora foi 

também fortalecendo cada vez mais. A investigadora-professora estava presente nas 

sessões como a orientadora e colaboradora que conduzia o grupo para que este tives-

se um papel ativo e interventivo. Com o tempo fomos percebendo que o espírito de 

entreajuda, colaboração e cooperação foi contribuindo para uma maior solidez do 

próprio grupo. Temos consciência que poderíamos ter envolvido mais alunos, mas 

nem sempre foi fácil conjugar os horários dos alunos com os seus tempos livres que 

cada vez são mais reduzidos. No entanto, este foi apenas o ano de arranque e no 

momento em que redijo este trabalho de investigação podemos afirmar que o projeto 
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teve continuidade no ano letivo subsequente e que se prevê a sua continuidade nos 

próximos anos letivos (Anexos 17 e 19). Apesar dos constrangimentos que enfrentá-

mos, nomeadamente a não atribuição de tempos no horário do docente para o desen-

volvimento do projeto, este continuou a existir em parte devido ao nosso empenho e 

voluntariado e ao gosto de contribuir para a formação pessoal e social dos alunos. 

Sentimos que apesar das barreiras que foram surgindo conseguimos ultrapassá-las e 

atravessar a ponte em direção ao Outro. 
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  Conclusões e considerações finais 

 

 

A temática da educação intercultural tem assumido cada vez mais importância para 

todos aqueles que se preocupam em tornar a escola de hoje num espaço onde se 

aprendam ativamente os valores e as práticas de uma cidadania democrática. 

O mundo em que vivemos é repleto de contrastes onde as diferentes culturas coexis-

tem e nem sempre têm o mesmo reconhecimento e poder.  

A investigação a que nos propusemos não deve ser considerada concluída e limitada 

ao espaço e tempo em que foi concebida antes pelo contrário, possibilita uma janela 

aberta para novos estudos.   

O que aqui explanámos ao longo destas páginas permite desencadear uma ação refle-

xiva e construtiva sobre o papel da escola na formação de jovens interventivos que 

valorizem a diversidade cultural e que compreendam o mundo em que vivem. 

Nesta fase final do trabalho, não pretendemos formular generalizações por não ser o 

objetivo de um estudo de caso, mas tão-somente o registar e refletir sobre os aspetos 

mais significativos que os diferentes olhares e as diferentes vozes dos sujeitos parti-

cipantes, bem como dos documentos de suporte, nos possibilitaram no sentido de 

encontrar respostas para a questão que norteou o nosso trabalho de investigação: 

 

Como é que o desenvolvimento de atividades que favorecem a voz ativa e parti-

cipativa dos alunos pode ser potenciador da educação intercultural? 

 

Para isso foi definido um conjunto de objetivos que pretendíamos observar, esclare-

cer e aprofundar ao longo do trabalho e, em relação aos quais, apresentaremos, de 

seguida, uma breve reflexão. 

 

 Conhecer a perceção que os alunos têm da escola enquanto espaço multicultural 

 

A escola que serviu de base ao nosso estudo é, como muitas outras, um espaço de 

diversidades onde se entrecruzam diferentes regiões, raças, géneros, classes sociais, 

religiões e ritmos de aprendizagem. Para os alunos entrevistados a sua escola é um 

espaço de convívio, de aprendizagem e onde as relações interpessoais se efetuam 

independentemente da origem de cada um. A escola é sem dúvida o espaço ideal para 
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facilitar as condições para uma vivência igualitária entre grupos de diferentes origens 

e, como afirma Leite (2003), a escola é também onde ocorrem “ (…) processos de 

comunicação que favoreçam uma aprendizagem do viver e conviver com a diferença, 

ou seja, onde se desenvolvam processos de comunicação intercultural.” (Leite, 2003, 

p.40) 

O sentimento positivo prevalece quando questionados, na segunda entrevista, sobre 

se são importantes na escola e as relações interpessoais são novamente destacadas 

como fundamentais para que gostem da escola e se sintam bem nela.  

 

 Conhecer as ideias dos alunos sobre o desenvolvimento de atividades que fomen-

tam a educação intercultural 

 

Através da reflexão sobre diferentes temáticas e a concretização de algumas ativida-

des que ocorreram nas várias sessões do PM (Projeto Multicultural) os alunos entre-

vistados, e também os que participaram no PM, realçam que sempre conduziram as 

suas iniciativas para que conhecessem o Outro e se dessem a conhecer ao outro, 

havendo momentos de troca e de interação que permitiram o alargamento do conhe-

cimento sobre Si e sobre o Outro.  

Os alunos envolvidos nas atividades do projeto trabalharam de forma colaborativa e 

souberam valorizar a partilha de ideias e opiniões e o respeito pelo Outro. Através do 

papel ativo e interventivo que os alunos demonstraram ao longo da implementação 

do projeto pudemos inferir que a partilha de saberes, o saber ouvir o Outro e o res-

peitar o Outro ocorreram de um modo natural, não havendo momentos de confronto 

e de não-aceitação. Os alunos podem não saber expressar diretamente as suas ideias 

sobre as atividades que fomentam a educação intercultural, no entanto, através da sua 

ação e do papel que desempenharam em diferentes momentos do projeto leva-nos a 

concluir que respeitam a diferença e criam espaços de diálogo e de interação. 

O envolvimento dos alunos em diversas iniciativas como o Mural Intercultural, o 

debate “Crescer em harmonia…” e os workshops -“Promover a Interculturalidade”, 

que decorreram durante três dias na escola, possibilitou a todos uma maior conscien-

cialização de que todos somos diferentes e que devemos respeitar essa diferença, 

construindo e reconstruindo espaços de diálogo que permitam o conviver de uma 

forma mais equilibrada e justa.  
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Tal como defende Peres (2006), a educação intercultural “ (…) passa pela descoberta 

de nós próprios (identidade) e pelo reconhecimento do outro (alteridade), numa rela-

ção de interdependência entre todos os seres humanos.” (Peres, 2006, p.129) 

 

 Compreender quais os valores de cidadania que os alunos defendem e destacam 

para um diálogo intercultural 

 

É necessário educar para os valores, pois os valores “ (…) possuem um importante 

papel no equilíbrio da personalidade, guiando as condutas e orientando a tomada de 

decisões (…)” (Sousa, 2001) (citado por Marques (2002). Se é verdade que os valo-

res estão intrinsecamente ligados à existência humana e são elementos estruturantes 

do conhecimento humano, que determinam a conduta e o comportamento, orientam a 

vida e marcam a personalidade, também não podemos deixar de considerar que a 

escola é um espaço ideal para o desenvolvimento dos objetivos da educação para a 

cidadania, possibilitando aos alunos o incrementar atitudes de autoestima, respeito 

mútuo e regras de convivência que conduzam à formação de cidadãos autónomos, 

solidários, participativos e civicamente responsáveis (Marques, 2002). 

A escola dos nossos dias não apresenta unicamente uma função educativa para a ins-

trução, ela é, mais do que transmissora de conhecimentos, um espaço relacional, de 

convivência, de cooperação e de resolução de conflitos, formando cidadãos solidá-

rios e tolerantes.  

Os alunos que participaram nesta investigação defendem valores de cidadania como 

justiça, igualdade, solidariedade e respeito que são fundamentais para um diálogo 

intercultural.  

As atitudes e comportamentos demonstrados pelos alunos que participaram no PM 

leva-nos a retirar algumas ilações, nomeadamente, que respeitam o Outro que é dife-

rente, sabem e querem ouvir o Outro e partilham o que cada um pode dar de si, for-

mando um grupo de jovens ativos, defensores da igualdade e do respeito mútuo que 

querem que a sua voz seja ouvida. O diálogo e a comunicação revelam-se elementos 

intrínsecos dos valores de cidadania que devem ser partilhados. O respeito pelos 

valores é uma condição essencial ao diálogo intercultural.  
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 Conhecer como se relacionam com os seus pares e se existem laços de proximi-

dade com alunos dos diferentes grupos étnico- culturais 

 

Nesta fase do crescimento, a adolescência, o papel que os amigos desempenham é 

fundamental para a construção da identidade de cada jovem. É esta a perspetiva que é 

valorizada pelos alunos entrevistados - os amigos são importantes e ajudam-nos a 

ultrapassar momentos difíceis. Ao longo das várias sessões, e tal como os entrevista-

dos alegam, a relação de amizade foi-se tornando cada vez mais forte e os alunos 

referiram passar mais tempo juntos e unidos. Daqui se pode inferir que estes alunos 

não veem os diferentes grupos étnico-culturais como isolados e de difícil acesso, 

antes que os jovens pertencentes a grupos diferentes fazem parte do seu grupo de 

amigos, com os quais estabelecem fortes laços de amizade e de cumplicidade e até 

mesmo de intimidade. 

O estabelecimento de laços de amizade, independentemente do seu grupo de origem, 

parece não ser tarefa árdua, uma vez que estes jovens, desde muito cedo, frequentam 

uma escola onde existe grande diversidade cultural, caraterística comum do bairro 

onde vivem. Tal como Fontoura (2005) afirma: 

Mais do que a cor da pele, parecem ser as características como a cor dos olhos e do 

cabelo os responsáveis pela proximidade ou o afastamento entre crianças de grupos 

culturais diferentes. As amizades inter-raciais positivas existem quando as crianças 

mais novas frequentam escolas com diversidade étnica ou moram em bairros onde 

estão presentes diferentes etnias. ( Fontoura, 2005, p. 148) 

 

A escola é o espaço de aprendizagem e aquisição de conhecimento, mas é também, a 

seguir à família, o espaço de socialização e de contacto com o Outro. A identidade 

social constrói-se na relação interativa com o Outro. As relações que se estabelecem 

são na realidade interculturais, uma vez que a diversidade cultural impera na maioria 

das escolas e nesta em particular. Na verdade, as relações interculturais ocorrem 

sempre que duas pessoas se encontram ou grupos culturais diferentes se encontram e 

se transformam através de uma interação comunicativa (Pinto, 2009).  
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 Perceber como o “Projeto Multicultural” fomenta a integração dos alunos, valo-

riza as especificidades e trocas culturais e desenvolve nos alunos um papel interven-

tivo 

 

O PM possibilitou a integração dos alunos uma vez que, através das diferentes inicia-

tivas e dos espaços de diálogo ocorridos, os alunos valorizaram a sua cultura e a do 

Outro e souberam desempenhar um papel interventivo e dinâmico. O papel ativo dos 

alunos no ensinamento da sua língua materna (ucraniano) e a vontade de ensinar 

mais e de aprender mais ecoaram dos dois lados. A construção do Mural Intercultural 

contribui de facto para a promoção de uma maior consciência multicultural e incenti-

vou à partilha e ao ecoar de vozes silenciadas que percorrem os corredores da escola. 

A organização dos workshops -“Promover a Interculturalidade”- possibilitou a troca 

e construiu-se a ponte para que a cultura do outro não fosse encarada como algo dis-

tante, estranho e exótico, antes o caminho para o diálogo e para a verdadeira comuni-

cação intercultural. A este propósito Leite (2003) enuncia que a participação é a cha-

ve para o desenvolvimento de uma comunicação intercultural, uma “participação 

sustentada em situações de igualdade e em que cada grupo se reconhece e se conhe-

ce, se sente reconhecido e em que reconhece e conhece também os outros. “ (Leite, 

2003, p.43) 

 

 Compreender como as diferentes dimensões culturais influenciam a relação entre 

os alunos e a sua integração 

 

Os participantes consideram que o seu grupo de pertença se carateriza pela diversi-

dade cultural, pois todos referem ter amigos de diferentes origens, culturas e que esta 

diversidade não parece ser impeditiva de se estabelecerem relações interpessoais e de 

se aceitar pessoas de diferentes origens. Com a implementação do projeto e o desen-

volvimento das iniciativas algumas mudanças ocorreram no relacionamento com o 

Outro. Os alunos sentem-se mais próximos, conhecem melhor o Outro e desencadea-

ram uma aprendizagem ao nível da origem, cultura, família e personalidade do 

Outro.  

Quanto à integração na escola, dois alunos manifestaram dificuldades iniciais por 

não dominarem a língua portuguesa e por não conseguirem estabelecer contactos 

com os outros, mas rapidamente estas dificuldades foram ultrapassadas. No entanto, 
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perante dificuldades de integração de novos alunos, os participantes consideram que 

devem intervir e desencadear um conjunto de ações que possibilitem uma melhor 

abertura perante o Outro, facilitando a sua integração.  

 

 Perceber como a utilização de plataformas interativas favorece a aprendizagem 

intercultural 

 

A geração dos nossos jovens é marcada pela era do digital e tem à sua disposição um 

conjunto de dispositivos interativos que lhe permite facilmente aceder a informação, 

estabelecer o contacto com o Outro e possibilitar novas formas de participação. De 

facto, as redes sociais são hoje em dia o espaço ideal para a socialização, uma vez 

que o espaço é utilizado por indivíduos de diferentes origens, culturas, religiões ou 

géneros e que interagem num contexto socio digital. (Mártires, 2012) 

Podemos mesmo afirmar que a utilização de plataformas interativas, como foi o caso 

do facebook , promoveu a integração cultural e favoreceu a aprendizagem intercultu-

ral. Como Mártires (2012) defende “ Numa rede social os indivíduos estão em igual-

dade de circunstâncias, no que diz respeito a oportunidades e desafios, sendo este um 

dos fatores que melhor promove a integração cultural.” (Mártires, 2012, pp.12-13) 

A noção de “aldeia global” faz sentido, pois é rápido ter acesso à informação, parti-

lhar experiências e ideias e comunicar com qualquer pessoa em qualquer canto do 

mundo. 

Para os participantes nesta investigação a utilização de novas tecnologias é sinónimo 

de construção de conhecimento, comunicação e alargamento das relações interpes-

soais. Esta nova ferramenta contribui para uma aprendizagem intercultural, uma vez 

que o acesso a diferentes culturas torna-se rápido e qualquer pessoa pode conhecer e 

contactar com outro de origem étnico – cultural diferente sem estarem em presença 

um do outro (fisicamente); a interação que se estabelece entre os utilizadores da rede 

social também favorece a troca e a partilha; a divulgação e produção de trabalhos na 

área da multiculturalidade também desperta outras vozes e conduz a uma participa-

ção mais ativa. 

Julgamos também que a dinamização de projetos como este possibilita não só a inte-

gração dos alunos, mas também a valorização das suas competências (linguísticas, 

sociais) para que a escola seja um espaço aberto à diversidade, respeitador da dife-

rença onde todos têm uma voz.  
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Para que os alunos continuem a ter um espaço para que as suas vozes sejam ouvidas 

é fundamental que seja dada continuidade ao projeto e seja reconhecido pela institui-

ção. 

Este mesmo projeto poderia ser alargado a outros espaços escolares e poderia ser 

criada uma rede intercultural, ou seja, poderiam desenvolver, em conjunto, um proje-

to interescolar, valorizando-se a interação entre os diferentes alunos, a partilha e 

divulgação de iniciativas e mesmo a organização de atividades em conjunto com as 

diferentes escolas. A criação de uma plataforma interativa entre as diferentes escolas 

iria facilitar ainda mais a interação e comunicação, caminhando para o diálogo inter-

cultural. Esta intenção ainda foi ensaiada, mas por razões alheias a nós não se desen-

volveu como o desejado.  

O Projeto Multicultural, desenvolvido como atividade de enriquecimento curricular, 

foi considerado como uma mais-valia para a escola e daí a autorização pelo órgão de 

gestão da escola para a sua concretização e continuidade nos anos subsequentes. No 

entanto, muito se deve fazer para que o caminho do diálogo intercultural invada os 

espaços escolares e seja considerado por todos os intervenientes educativos uma mis-

são para as escolas do séc. XXI. 

Não queremos terminar sem antes expressar a nossa satisfação por termos realizado 

este trabalho de investigação, apesar de todas as condicionantes da nossa atividade 

profissional nem sempre termos o tempo necessário para uma investigação e a uma 

análise reflexiva mais profundas. Todo este caminho percorrido com muito empenho 

e dedicação fez-nos compreender melhor a temática e acreditamos ter contribuído 

para que os jovens cidadãos do amanhã possam olhar o mundo e ecoar bem alto a sua 

voz. Estamos convictos que a temática abordada não se esgota nestas páginas e acre-

ditamos ser possível ouvir outras vozes e observar outros olhares sobre a problemáti-

ca da interculturalidade em contexto escolar.  

 

 

É pertinente debruçarmo-nos sobre as limitações do estudo efetuado. Em primeiro 

lugar, e tendo em conta que é um estudo qualitativo, a subjetividade surgiu ao longo 

do processo de investigação e o maior desafio foi o de criar um distanciamento críti-

co. Porém, a reflexão sobre o desenvolvimento das atividades e o feedback dos alu-

nos contribui para que a investigadora redefinisse posições. Este trabalho com um 

cariz de investigação – ação valoriza as experiências, permitindo a reflexão sobre a 
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ação e conduzindo à mudança. Não foi nossa intenção  fazer prevalecer a nossa voz 

sobre todas as outras, mas antes que ela permitisse que se tecessem todas as outras 

vozes de modo a que todos se sentissem representados. 

A nossa implicação enquanto agente educativo também nos possibilitou um conhe-

cimento mais alargado dos contextos e dos fenómenos em estudo, que permitiu uma 

compreensão em maior profundidade e a utilização dessas compreensões no desen-

volvimento e melhoramento da própria ação educativa. 

Para que o trabalho fosse mais aprofundado e para que não se corresse o risco de se 

criar um trabalho de investigação com pouco distanciamento crítico, poderíamos ter 

alargado a recolha de dados junto de terceiros, ou seja, recolher mais dados de 

docentes e de pais/ encarregados de educação que nos ajudassem a analisar os resul-

tados de forma mais objetiva. 

Este trabalho de investigação poderá ter a sua continuidade através do alargamento 

do estudo a outros contextos escolares de regiões diferentes e integrando outras 

vozes (professores e pais) para que se encontre o caminho para o diálogo plural e se 

construa um conhecimento sustentado em várias práticas e contextos. 

 

 

Por fim, e retomando a questão de partida: 

Como é que o desenvolvimento de atividades que favorecem a voz ativa e parti-

cipativa dos alunos pode ser potenciador da educação intercultural? 

 

Tendo em conta tudo o que anteriormente se disse, o trabalho desenvolvido funda-

menta a nossa principal conclusão: a de que colocar os alunos a desempenhar papéis 

ativos e interventivos através de diferentes estratégias conduz à reflexão participada 

destes, estabelecendo-se um diálogo entre o Si e o Outro e caminhado em direção de 

uma verdadeira Educação Intercultural. 

 

“ (…) educar para a interculturalidade consiste também em educar os olhares sobre o 

mundo e aprender a apreciar substantivamente o próximo ou semelhante.” (Carneiro, 

2008, p.81). 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROJETO 

 

Dias Temas Tarefas Recursos 
Participantes 

envolvidos 
Produtos 

03.12  Apresentação e divulgação 

do projeto; 

 Motivação para o projeto; 

 Promoção d atividades de 

solidariedade 

 

 Construção de postais de Natal 

Cartolinas 

Marcadores 

Recortes 

Fitas decorativas 

 

 

Alunos  

do  

projeto 

 

 

Postais de natal 

10.12  Tradições de Natal nas dife-

rentes culturas 

 Divulgação do projeto 

 Relatar a experiência de cada 

um  

 Construção de estrelas com 

representação de valores (tolerân-

cia, amizade, solidariedade, etc) 

Cartolina 

Marcadores 

Computador 

fita 

Alunos  

do  

projeto 

Relatos das diferen-

tes tradições 

Estrelas/convites 

com representação 

de valores 

07.01  Tradições mais importantes 

nas diferentes culturas 

 Identidades 

 Relatar a experiência de cada 

um  

 Jogo 

 

Cartões 
Alunos  

do 

projeto 

Relatos das diferen-

tes tradições 

Reflexão sobre o 

jogo 
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROJETO 

Dias Temas Tarefas Recursos 
Participantes 

envolvidos 
Produtos 

14.01 

 Bilhete de identidade 

 Construção de um bilhete de 

identidade 

 Jogo  

Folhas coloridas 

Marcadores 

Alunos do  

projeto 

Bilhetes de identida-

de dos alunos 

Reflexão sobre o 

jogo 

28.01 

 Mural intercultural 

 Construção de um mural inter-

cultural  aberto a todos os alunos 

da escola 

Papel de cenário 

Revistas 

Marcadores 

Tintas 

Tesouras 

Alunos do 1º, 

2º e 3º ciclos 

Professores 

Auxiliares de 

ação educativa 

Mural Intercultural 

04.02 

 Mural Intercultural 

 Acesso ao facebook do proje-

to 

 Visionamento de fotografias da 

atividade do mural intercultural; 

 Reflexão sobre a atividade; 

 Registo de comentários no face-

book 

Computador 

 

Alunos do  

projeto 

Comentários regista-

dos no facebook do 

projeto 
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROJETO 

Dias Temas Tarefas Recursos 
Participantes 

envolvidos 
Produtos 

11.02 

 Mural Intercultural 

 Recorte do mural e construção 

de uma tela com os recortes mais 

significativos 

Tela 

Tesouras 

Cola 

Pinceis 

Tintas 

Alunos do  

projeto 

 

Telas construídas a 

partir dos recortes 

18.02  Página do facebook do proje-

to; 

 Divulgação das telas; 

 Concurso de fotografia 

 

 Atualização da página do face-

book do projeto; 

 Autorização para a divulgação 

das telas; 

 Preparação do Concurso de 

fotografia 

 

Computador 

Direção da escola 

Papel 

lápis 

 

Alunos do 

projeto 

Atualização da pági-

na do projeto; 

Pedido de autoriza-

ção  para a divulga-

ção das telas; 

Concurso de fotogra-

fia - regulamento 
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROJETO 

Dias Temas Tarefas Recursos 
Participantes 

envolvidos 
Produtos 

25.02  Carnaval  

 Tradições da Cultura Chinesa 

 Pesquisa na internet das tradi-

ções de Carnaval em Cabo-Verde; 

 Publicação da pesquisa sobre 

Carnaval em Cabo Verde na 

página do projeto 

 Pesquisa na Internet sobre a fes-

ta mais importante da cultura chi-

nesa 

computador 
Alunos do  

Projeto 

Publicação de notí-

cias sobre o Carna-

val de Cabo-Verde e 

do Ano Chinês na 

página do projeto 

18.03  Novos elementos no projeto 

 Conhecer novos lugares 

 Conversa sobre viagens e o 

conhecer novos lugares e pessoas 
-- 

Alunos do  

projeto 
- 

01.04  Fotografias para o concurso 

“Olhar a Escola” 

 Registo fotográfico 
Máquina fotográfica 

Alunos do  

projeto 
fotografias 

08.04  Páscoa na Ucrânia 

 Comparação com outras cul-

turas 

 Pesquisa de informação na 

internet 

 Publicação da pesquisa na pági-

na do mural 

computador 
Alunos do  

projeto 

Pesquisas publicadas 

na página do projeto 
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROJETO 

Dias Temas Tarefas Recursos 
Participantes 

envolvidos 
Produtos 

29.04  Dia Internacional da Cidada-

nia  

  Dia da Diversidade Cultural 

e Desenvolvimento 

 Apresentação de sugestões para 

comemorar os 2 dias : workshops 

para o 1º ciclo; debate para o 2º e 

3º ciclos  

 Definição dos papéis a desem-

penhar pelos alunos 

Papel 

Lápis 

Canetas 

 

Alunos do  

projeto 

 

 

Planificação das  

atividades para os 2 

dias 

13.05  Promover a interculturalida-

de – preparação do debate e 

workshops 

 Preparação dos temas para o 

debate 

 Elaboração de um power point 

 Preparação do workshop 

”Aprender Ucraniano” e “ Dese-

nhar caracteres chineses” 

Computador 

Papel 

Lápis 

canetas 

Alunos do  

projeto 

Plano do debate 

Power point Work-

shops 
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROJETO 

Dias Temas Tarefas Recursos 
Participantes 

envolvidos 
Produtos 

18.05  Debate: “Crescer em Har-

monia- as vozes dos alunos 

sobre as relações interpessoais 

na escola e caminhos a 

seguir” 

 Dinamização do debate pelos 

alunos do projeto 

Sala 

Computador  

Projetor 

Papel e Canetas 

Máquina fotográfica 

Gravador (áudio e video ) 

10 alunos do pro-

jeto 

Delegado e sub-

delegados do 2º e 

3º ciclos 

 

Debate 

19.05  Workshops “Promover a 

interculturalidade” 

 Dinamização dos workshops 

:“Quem conta um conto” e 

“Desenhar a poesia”. 

Placard 

Papel cenário 

Viola 

Papel 

Marcadores/lápis 

4 alunos do proje-

to 

Alunos do 1º 

ciclo em hora de 

almoço 

 

Conto e registo das 

impressões sobre a 

história 

Desenhos sobre a 

interpretação da poe-

sia 
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROJETO 

Dias Temas Tarefas Recursos 
Participantes 

envolvidos 
Produtos 

20.05  Workshops “Promover a 

interculturalidade” 

 Dinamização dos workshops 

: “ Aprender Ucraniano”; 

“Desenhar caracteres chine-

ses” 

Placard 

Papel cenário 

Cadeiras 

mesas 

Papel 

Marcadores 

Lápis de cor 

9 alunos do projeto 

Alunos do 1º ciclo 

em hora de almoço 

Registo das novas 

palavras 

27.05  Balanço do debate e 

workshps 

 Elaboração da ata do debate 

 Visionamento de fotografias 

sobre o debate e workshops 

 Preparação do piquenique 

intercultural 

 Organização dos desenhos 

para a exposição no dia da 

criança  

Papel 

Canetas 

Fotografias 

Computador 

 

Alunos do  

projeto 

Ata do debate 

Lista de produtos para 

piquenique 

Montagem da exposi-

ção para o Dia da 

Criança 

22.06  Piquenique Intercultural  Realização do Piquenique 

Intercultural, como atividade 

de final do ano letivo 

Pratos tradicionais 

Material de piquenique 

Alunos do projeto + 

turma 7ºG 

Piquenique Intercultu-

ral 
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Anexo 2  

NOTAS DE CAMPO - ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 Escola enquanto espaço multicultural 

Unidade de registo Dia de 

ocorrência 

“(…)Um dos grupos era formado por quatro alunos mais velhos. Um deles era 

de origem africana pois a sua pele era negra, outro era brasileiro porque se 

notou que tinha sotaque ao falar, os outros eram de pele branca.(…)” 

03.12 

“(…)A outra mesa estava ocupada por duas alunas de origem chinesa que 

estavam a desenhar.(…)” 
03.12 

“A.M., de origem cabo-verdiana, tinha os cabelos com tranças, caraterística 

da sua cultura,(…)” 
03.12 

“(…)M.T. e J.P. eram irmãos, com pouca diferença de idade, de origem gui-

neense.(…) 
03.12 

“(…)A.K., ucraniana, tinha a pele branca, olhos verdes e cabelo louro escu-

ro.(…)” 
03.12 

“(…) M.G., ucraniano, era alto ,magro, olhos verdes e cabelo claro.(…)” 03.12 

“(…)A.D. era guineense de pele muito escura,(…)” 03.12 

“(…)J.R. era angolano, baixo e de cabelos encaracolados e pele morena.” 03.12 

“(…)AL. e R.D. eram  duas meninas de origem portuguesa.(…)” 03.12 

“Aos sete alunos juntaram-se hoje duas alunas de origem chinesa(…)” 07.01 

“A.K. – O J.P. tem mesmo orgulho na sua terra!! As cores são as da sua ban-

deira.” 
11.02 

M.T. – Este pedaço foi escrito por uma professora!! Fala da terra onde nas-

ceu! 
11.02 

A.K.- Vou colocar a minha bandeira aqui!!   11.02 

A.P. – Este desenhou um coração enorme!! Claro, o amor é um sentimento 

que todos sentimos!! 
11.02 

M.T. – Este escreveu “ Portugal mais Brasil” dentro de um coração.  Já tem 

Portugal no coração!!! 
11.02 

“(…) junto à janela, estavam 2 alunos de origem africana sentados nos ban-

cos.(…)” 
29.04 

“(…) estavam 4 alunos, entre eles um rapaz de origem africana, os outros 

tinha pele clara. (…)” 
29.04 

“(…)A sala estava já com muitos alunos sentados e a diversidade era notória: 

rapazes e raparigas, novos e mais velhos, altos e baixos, louros e morenos, 

africanos, ucranianos, brasileiros e portugueses e estilos de vestuário diferen-

tes.(…)” 

18.05 
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 Relacionamento entre os pares 

Unidade de registo 
Dia de 

ocorrência 

“ alunos (…) [falaram] das suas paixões, namoros, atitudes de alguns colegas, 

comportamentos pouco corretos. (…)” 
11.02 

“(…) Hoje foi um desabafo!” 11.02 

“(…)relembrou os colegas que deveriam tirar mais fotos daquele lugar, pois 

era onde gostavam de estar, era o espaço deles.” 
01.04 

“Afinal não somos assim tão diferentes. Acabamos por fazer o mesmo….em 

alturas diferentes!” 
08.04 

“Não tem a ver com as origens se calhar não gostam assim tanto um do outro 

e não se respeitam porque ….pode ser por ser feio, ser baixo….e não pela sua 

origem.” 
18.05 

“(…)temos um menino na turma que é mais moreno então um colega nosso 

chamou-lhe preto …mas o outro não disse nada.” 
18.05 

“(…)tinha um colega meu que era o Alex e ele  era bué da grande, mas tam-

bém tinha um problema. E todos nos dávamos bem com ele.(…)” 
18.05 

“Respeitar as pessoas como são… não pode haver diferenças se estamos na 

mesma escola e se vivemos todos na mesma localidade!(…)” 
18.05 

“(…)Também depende de como o outro nos trata a nós.” 18.05 

 

 Facilidade de integração 

Unidade de registo 
Dia de 

ocorrência 

“(…) Se a turma não conseguir integrar essa pessoa, essa pessoa sente-se só 

(…)” 
18.05 

“Temos de a convidar para participar nas atividades ou ir almoçar ……” 18.05 

“Tem de existir vontade das duas partes!” 18.05 

 

 Papel interventivo dos alunos  

Unidade de registo 
Dia de 

ocorrência 

“(…)os responsáveis pelo projeto orientaram os mais pequenos.” 28.01 

 “ Não basta praticar apenas no projeto, temos de melhorar os outros…” “ 18.02 

 “Vamos tentar ajudar a melhorar as relações, o convívio entre todos.” “ 18.02 

“Os alunos ficaram entusiasmados com o debate (…)“ 29.04 

“(…)sugeriram que as atividades com o 1º ciclo fossem por exemplo o contar 

uma história, ou o desenhar alguma coisa.” 
29.04 

 ‘ Isto é o mesmo que as assembleias que fazíamos no 1º ciclo…. Eu era sem-

pre a secretária …. Tinha de escrever a ata!’ ” 
29.04 

“Reuníamos no Anfiteatro, havia um juiz e 2 secretários. Debatíamos os pro-

blemas e elaborávamos uma ata. Por isso agora quero ser moderadora!” 
29.04 

A R. sugeriu que elaborássemos umas perguntas para colocar no debate, para 

discussão. 

 
29.04 
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Unidade de registo 
Dia de 

ocorrência 

“A D., que irá ser a moderadora do debate, pensou com os colegas em pergun-

tas possíveis a fazer durante o debate. “ 
13.05 

“D.- Ó stora, neste ponto posso perguntar se sabem o que é conviver e se é 

preciso existirem regras.” 

“D.- Temos meninos diferentes não só pela cor, mas também porque têm 

algum problema. É bom também falar nisso!” 

13.05 

“A D. prontificou-se para falar com as alunas e tentar convencê-las a partici-

par.” 
13.05 

“(…) debater com os colegas (…) a diversidade que existe na escola, o respei-

to pela diferença, as relações de convívio entre os alunos” 
29.04 

“(…) A.K. [foi] (…) ensinar aos alunos mais pequenos a sua língua – ucra-

niano.(…)” 
29.04 

“(… )sugeriram que as atividades com o 1º ciclo fossem por exemplo o contar 

uma história, ou o desenhar alguma coisa.(…) 
29.04 

“(…)”Por isso agora quero ser moderadora!” [debate]” 29.04 

“(…) Os alunos convidados manifestaram vontade em terem mais momentos 

como aquele para que pudessem expor as suas ideias e dar sugestões.” 

18.05 

“(…)iam de lugar em lugar explicando melhor o que estava escrito e ajudando 

cada menino a fazer a sua interpretação através do desenho.” 

19.05 

“A A.K. fez a sua apresentação e dos restantes colegas que iriam dinamizar a 

atividade.(…)” 

 

20.05 

“(…)No registo das palavras os restantes alunos do projeto auxiliaram os mais 

pequenos na conclusão dos trabalhos.(…)” 

20.05 

“(…) foram lidos os apontamentos dos secretários.(…)” 20.05 

“Explicou sumariamente que eram alunas da escola e que faziam parte do 

Project Multicultural e que iriam contar uma história sobre um menino.” 

19.05 

“No final da história, a Al. solicitou aos alunos do 1º ciclo que manifestassem 

as suas opiniões sobre a história: se tinha gostado, se o menino tinha reagido 

bem; e convidou-os a registarem no painel as suas impressões (quer através de 

desenhos, frases, expressões).” 

19.05 

“Os alunos entusiasmados registaram o nome das personagens, desenharam os 

sapatos, os meninos e escreveram palavras como amizade, partilha e ajuda. “ 

19.05 

“O Di. apresentou-se a outro grupo de meninos do 1º ciclo e explicou também 

que pertencia ao projeto e que estava ali para dinamizar uma atividade com 

eles.” 

19.05 

“(…) iam de lugar em lugar explicando melhor o que estava escrito e ajudan-

do cada menino a fazer a sua interpretação através do desenho.” 

19.05 

“O Di. informou os meninos que os seus desenhos iriam fazer parte de uma 

exposição e que estivessem atentos ao átrio junto à biblioteca.” 

19.05 
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 Utilização de tecnologias promotoras da interculturalidade 

Unidade de registo 
Dia de 

ocorrência 

“(…) registaram as suas impressões sobre a atividade e responderam aos 

comentários da atividade (…) no “facebook”.” 
04.02 

“(…) aproveitaram para atualizar a página no “facebook” respondendo a 

questões colocados pelos amigos do projeto (…)” 
18.02 

“(…)aceder à página do projeto “Culturlaços” de outra escola.” 18.02 

“(…) depois de registarem alguns comentários no “facebook” aproveitaram 

para divulgar a próxima iniciativa – o concurso de fotografia.” 
18.02 

“(…) fizeram uma pesquisa sobre a celebração do carnaval em Cabo Verde.” 25.02 

“(…)A.P. gostou muito de descobrir  o carnaval cabo-verdiano e publicou 

alguma informação no facebook.” 
25.02 

“Pesquisaram e escolheram o Museu do Oriente em Lisboa para a divulgação 

do novo ano chinês e deixaram os seus comentários.” 
25.02 

“(…)sugere que se coloquem no mural do projeto.[fotos do concurso]” 01.04 

“(…)Pesquisou com os colegas na internet alguns sítios sobre a tradição e 

sobre a arte de pintar os ovos(…)” 
08.04 

“(…) descobriram mais informações sobre a Páscoa na Ucrânia, o significado 

das pinturas e história tradicional que está por detrás desta celebração.” 
08.04 

“(…)partilharam a informação no mural do projeto e deixaram os seus comen-

tários.” 
08.04 

“(…)encontra um sítio na internet que descreve a comemoração da Páscoa na 

China. (…)” 
08.04 

“(…)selecionámos algumas fotos das atividades do projeto para mostrar e 

divulgar aos colegas as atividades e também apelar à inscrição na página do 

projeto no facebook.” 

 

13.05 

“Ainda tiveram tempo para atualizar algumas notícias no facebook.” 

 
27.05 

 

 

 

 Atividades e aprendizagens interculturais  

Unidade de registo 
Dia de 

ocorrência 

“(…)falámos sobre as diferentes tradições de Natal de cada um deles.(…) 10.12 

“O M.G., aluno ucraniano (…) esforçou-se por contar aos colegas e sua tradi-

ção natalícia referindo que janeiro é que é a altura mais importante para estas 

festividades.” 

10.12 
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Unidade de registo 
Dia de 

ocorrência 

“(…) M.G. voltou a explicar que o natal na sua família é comemorado no pre-

ciso dia em que estamos reunidos(…)” 
07.01 

“O M.G. e a A.K. explicaram que o natal é comemorado em janeiro e a ceia 

começa quando a primeira estrela surge no céu, que simboliza a estrela de 

Belém .” 

07.01 

“(…) um cartão com um perfil específico (…)cada um deveria “encarnar” 

(…) esse perfil, (…) seu bilhete de identidade. Os outros iriam fazer perguntas 

sobre a família, origem, educação, etc… até descobrirem que identidade era a 

do colega(…)” 

07.01 

“(…)refletimos sobre a diversidade das pessoas, as expectativas e oportunida-

des de cada um.” 
07.01 

“Uma das alunas chinesas explicou que a festa mais importante para a sua 

família não era o Natal, mas a chegada do novo ano que aconteceria em feve-

reiro(…)” 

07.01 

“Cada um esteve a construir o seu próprio B.I.” 14.01 

“Todos os alunos participaram e ficaram a conhecer mais algumas coisas 

sobre os colegas.” 
14.01 

“(…) J.P. que expressou a sua ligação a África e a importância que tem na sua 

vida (desenhou o continente africano e escreveu:”One love Africa”).” 
28.01 

“Os alunos do projeto começaram por registar algo que se relacionasse com 

identidade, origem, língua, etc.” 
28.01 

“Os alunos do 1º ciclo estavam entusiasmados e empenhados em deixar o seu 

nome ou a bandeira do seu país (Portugal, Brasil, Angola, Ucrânia, etc…)” 
28.01 

“(…) durante a semana vários foram os alunos que continuaram a registar 

algo sobre si, a sua origem e o que mais gostam [no mural]” 
28.01 

“(…) visita à página do “facebook” do projeto (…) ” 04.02 

“As conversas prolongaram-se, referindo quem deveria ter desenhado, o por-

quê do registo feito, as razões que levaram a fazer um determinado desenho 

indo sempre as respostas desembocar na origem de cada um, na identidade e 

ligação de cada um ao seu país e mesmo no valor que a tradição familiar tem 

para cada um.” 

11.02 

“A Al. sugeriu descobrir algo sobre a cultura chinesa e verificar qual a festa 

mais importante.(…)” 
25.02 

“(…) A.M. manifestou vontade em realizar um intercâmbio.(…)” 18.03 

“(…) Referiu a importância dos ovos pintados que oferecem na Páscoa e que 

as pinturas têm um significado.(…)” 
08.04 

“(…) esta arte se chama “pysanka” (em ucraniano) que significa “escrever nos 

ovos”.” 
08.04 
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Unidade de registo 
Dia de 

ocorrência 

“A.P. acrescenta que em Portugal também se oferecem ovos de chocolate e 

quer descobrir se o sentido é o mesmo.” 
08.04 

“(…) festa ocorre ao mesmo tempo que a Páscoa e chama-se “Ching-Ming” e 

as pessoas visitam os túmulos dos seus antepassados e oferecem doces e refei-

ções para que estes se sintam satisfeitos.” 

08.04 

“(…) debater com os colegas da escola a diversidade que existe na escola, o 

respeito pela diferença, as relações de convívio entre os alunos(…)” 
25.04 

“(…)Repartimos os grupos do projeto por dois dias e cada grupo ficou res-

ponsável por organizar e dinamizar uns “workshops” para os do 1º ciclo.(…)” 
25.04 

“(…)“Ó stora, elas também sabem! Já lhes ensinei algumas coi-

sas!”[ucraniano]” 
29.04 

“(…) a A.K. quis demonstrar que as colegas do projeto já sabiam algumas 

expressões em ucraniano como por exemplo: “ amo-te; gosto de ti; olá; gosto 

de carne” “ 

 

13.05 

“(…)A.K. queria aprender os números em chinês e estiveram a repeti-los 

(…)” 
13.05 

“(…)estiveram a desenhar os caracteres que representavam os números até 

dez.” 

 
13.05 

“(…)as alunas continuaram entusiasmadas a escrever e a dizer os números em 

ucraniano.(…)” 
13.05 

“(…)A.K. explicou que do russo para o ucraniano existem algumas diferenças 

quanto aos sons e exemplificou lendo os números nas duas línguas.” 
13.05 

“Eu tenho uma amiga ucraniana e ela já me ensinou algumas palavras em ucraniano. 

Já me ensinou a dizer “amo-te”!” 
18.05 

“A.K. timidamente pronuncia a expressão em ucraniano e os presentes tentam 

repetir.” 
18.05 

“(…)os seus desenhos iriam fazer parte de uma exposição.(…) 19.05 

“ (…)Gostei de ensinar a minha língua aos mais pequenos! Eles querem 

aprender mais!(…)” 
20.05 

“(…)Distribuíram [alunas chinesas] (…)  um par de pauzinhos chineses e 

todos experimentaram comer com os pauzinhos.(…)” 
22.06 

“(…) outros alunos e professores juntaram-se a nós para saber o que era cada 

prato e para experimentar diferentes paladares.” 
22.06 

“(…) a C. e a M. quiseram dançar para os colegas! (…)” 22.06 

“(…) [alunas chinesas apresentaram] coreografias com música chinesa da 

atualidade e deram a conhecer ao grupo as suas capacidades artísticas. “ 
22.06 

“(…) piquenique iria ser um momento também intercultural e os alunos deve-

riam trazer produtos dos seus países de origem.(…)” 
27.05 

“(…)grupo foi organizar os desenhos dos alunos do workshop ”Desenhar a 

Poesia” , estando integrado nas comemorações do dia da criança.” 
27.05 

“(…) A toalha ficou muito colorida e com diferentes comidas tradicionais de 

cada um dos países de origem dos alunos (…)” 
22.06 
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 Reações ao projeto  

Unidade de registo 
Dia de 

ocorrência 

“O diretor (…): “ fico muito contente por saber que estão envolvidos neste 

projeto”. (…)” 
18.02 

“[o diretor:] (…) “apoio todos os projetos e que eles são uma aprendizagem 

muito importante para vocês e todos os outros alunos.”(…)” 
18.02 

“[o diretor:] (…) “as aprendizagens que desenvolvem no projeto são para pôr 

em prática.”(…)” 
18.02 

“[o diretor:] (…) “São vocês que vão formar os outros colegas e eu conto 

convosco!” 
18.02 

“(…)mencionaram [alunos novos no projeto]o fato de o projeto desenvolver 

atividades interessantes e a possibilidade de conhecerem outras culturas.” 
18.03 

“(…)vontade em conhecer outras pessoas, outras culturas(…) 18.03 

“(…)Aquela atividade que vocês [alunos do projeto]fizeram no período pas-

sado, do mural, foi fixe!(…)” 
29.04 

“No fim do debate, os alunos (…) manifestaram vontade em terem mais 

momentos como este para que possam expor as suas ideias e dar sugestões.” 
18.05 

“(…)Gostei de contar a história! Os meninos [ do 1º ciclo] estavam satisfei-

tos.” 

19.05 

Colocaram também a sua opinião como por exemplo “gostei muito da histó-

ria!”; “gostei de ouvir”. 
19.05 

“Gostei! Poderíamos pensar em fazer isto mais vezes.” 19.05 

Os alunos do 1º ciclo saíram da biblioteca satisfeitos com um sorriso e dizen-

do que voltariam no dia seguinte. 
19.05 

“(…)Os alunos do 1º ciclo estavam muito motivados e interessados e repetiam 

as palavras uns com os outros.” 
20.05 

“(…) “Adorei!; “Foi fixe!”; “Gostei muito!”; “Foi fantástico!” “ 20.05 
“Foram momentos muito empolgantes quer para as “ jovens professoras” que deram 

a conhecer a sua língua quer apara o grupo que participou marcado também pela 

diversidade.”  
20.05 

“(…)Foi giro! Já sei dizer olá e adeus!” 20.05 

 

 

 Perspetivas para o  projeto  

Unidade de registo 
Dia de 

ocorrência 

“(…)M.T. voltou a sugerir lugares para se fazer uma viagem(…) 18.03 

“[para] (…) divulgação da experiência mencionaram exposições de fotogra-

fias, informações sobre o país visitado e as atividades realizadas.” 
18.03 

“- Fixe! Vamos aprender “ocraniano”!,[aluno do 1º ciclo pronuncia mal ucra-

niano] 
19.05 

“(…) A R. e o D. demonstraram vontade em continuar e em desenvolver atividades 

para os mais pequenos; o J.P. queria voltar a pintar ……” 
22.06 
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ANEXO 3 

Guião da Primeira entrevista “Focus Group” 

I – TEMA: 

 

O eu e o nós nos contextos sociais em que os jovens participam. 

 

II – OBJECTIVOS GERAIS: 

 

 Contribuir para o (auto) reconhecimento da identidade pessoal dos entrevistados; 

 Identificar as diferentes representações dos entrevistados em relação às comunidades nas quais 

actuam; 

 Identificar sentimentos de pertença em relação às comunidades nas quais actuam; 

 Conhecer e compreender as relações sociais que os entrevistados estabelecem nos seus contex-

tos; 

 Desvendar valores comuns e particulares que orientam as práticas sociais dos entrevistados; 

 Ajudar a perspectivar mudanças nas comunidades em que actuam, integradas nas dinâmicas 

do Projecto Vozes; 

 Percepcionar como a expressão artística e as novas tecnologias de comunicação constituem 

desafios para uma mudança vivida, no quotidiano dos entrevistados. 
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III – Desenvolvimento da entrevista
 

Designação dos 

blocos 
Objectivos Específicos Para um formulário de questões… 

Tópicos Orientadores 

 

 

 

A 

Legitimação 

da entrevista 

e motivação 

 

Legitimar a entrevista e 

motivar os alunos. 

Criar um clima de empatia 

e de participação. 

Estabelecer regras simples 

para que o grupo se sinta 

responsável pelo diálogo. 

Solicitar permissão para 

gravar ( se possível áudio 

e vídeo) 

Agradecer a disponibilidade dos alunos. Descrever, em linhas gerais, o 

trabalho de investigação, nomeadamente o seu principal objectivo. 

Pedir a ajuda dos alunos, pois o seu contributo é imprescindível para o 

êxito do trabalho. Sublinhar que a opinião de todos e de cada um é 

importante. 

Salientar que cada um deve respeitar e escutar a opinião de todos os par-

ticipantes. 

Transmitir aos entrevistados que estes são um elemento importante na 

investigação. Assegurar o carácter confidencial das informações presta-

das. 

Pedir para gravar. 

Entrevista em grupo, 

devidamente autori-

zada. 

O entrevistador deve 

assegurar se sabe o 

nome dos participan-

tes na entrevista e 

durante a mesma diri-

gir-se a cada um pelo 

seu nome. 

Dúvidas explicadas 

com simplicidade e 

sem ambiguidade. 



As vozes dos alunos promotoras da educação intercultural 
 

140 

 

Designação dos 

blocos 
Objectivos Específicos Para um formulário de questões… Tópicos Orientadores 

 

 

 

 

B 

Identidade 

pessoal e 

familiar dos 

entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levar os entrevistados a 

reflectir sobre si próprios e 

as suas origens e a parti-

lhar com os outros essas 

reflexões. 

Recolher informações que 

contribuam para a constru-

ção de identidades no gru-

po. 

Perceber as vivências 

familiares de cada um 

numa perspectiva cultural. 

Identificar membros signi-

ficativos da família na 

transmissão do património 

cultural da família. 

 

Agora, imaginem que queriam apresentar-se numa rede social. Peço-vos 

que escrevam um pequeno texto de apresentação pessoal, onde se des-

crevam, com um máximo de 4 linhas.  

(os participantes escrevem o texto) 

Depois de todos escreverem os seus textos, colocam as folhas dobradas 

com os textos num saco, que se baralham. Depois tira-se um papel de 

cada vez, o investigador lê em voz alta o texto e desafia os participantes 

a adivinhar a quem corresponde a descrição. 

De seguida, o investigador estimula os membros do grupo a contar ao 

grupo algo mais sobre si que gostaria de partilhar com os restantes. 

Na sequência desta actividade e mesmo integrado nela, o investigador 

deve conduzir a conversa para o questionamento seguinte: 

Onde nasceram? Que ligação têm com o local onde nasceram? 

Qual a origem dos vossos pais? E qual a origem dos vossos avós?O que 

conhecem da história da vossa família?  

Quem vos contou as histórias da família?  

Ter presente que se 

trata de uma entrevista 

que visa criar uma 

dinâmica e não só 

recolher dados. 

O investigador deve 

ter consigo folhas de 

papel da mesma cor e 

canetas para distribuir 

pelos participantes. 

Evitando-se assim que 

na fase de descoberta 

da iden-tidade,a cor 

do papel não contami-

nem e perturbem a 

dinâmica 
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Designação dos 

blocos 
Objectivos Específicos Para um formulário de questões… Tópicos Orientadores 

B 

Identidade 

pessoal e 

familiar dos 

entrevistados 

 

 

Identificar sentimentos de 

pertença, dilemas ou con-

flitos na família.  

Identificar que sentimentos 

manifestam ao lidar com 

outras culturas. 

Gostam destas histórias?  

Podem aqui contar uma história da vossa família que seja interessante 

para vós! 

Como se sentem na vossa família? Sentem que são importantes na vossa 

família? Porquê? 

Vivências/memórias 

Valores. 

Sentimentos/emoções. 

Conflitos 

Artefactos (objectos 

significativos) 

Espaços/lugares 

Percepções (cheiros, 

sons, sensações tác-

teis….) 

Respeitar a privacida-

de dos participantes 

que não queiram parti-

lhar esta dimensão das 

suas vidas.  

Acolher apenas as res-

postas espontâneas. 
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Designação 

dos blocos 
Objectivos Específicos Para um formulário de questões… Tópicos Orientadores 

 

 

 

 

C 

Interacção 

em (esferas) 

contextos 

multicultu-

rais 

 

Identificar as esferas/ contex-

tos multiculturais, onde par-

ticipam no seu quotidiano, a 

que atribuem importância.  

Verificar que sentimentos 

manifestam ao lidar com 

outras culturas. 

Compreender como as dife-

rentes dimensões culturais 

influenciam a relação com o 

outro. 

Perceber a importância dos 

afectos e das interacções 

culturais. 

 

 

 

Podemos falar um pouco sobre os sítios onde têm tido oportunidade de 

conhecer pessoas de “outras culturas”? Na vossa família há pessoas que 

nasceram em países diferentes ou noutra zona de Portugal? Os vossos 

amigos vieram de países diferentes ou de outras zonas de Portugal? 

Querem contar alguma experiência interessante que tenham vivido nes-

ses sítios? 

Como se sentem ao lidar com pessoas de “outras culturas”?  

 

Dimensão multicultu-

ral. 

Atitude em relação ao 

outro. 

Relações com os ami-

gos / adultos. 
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Designação dos 

blocos 
Objectivos Específicos Para um formulário de questões… Tópicos Orientadores 

 

 

 

 

D 

Grupo de 

Amigos / 

Escola 

/Bairro/ 

Comunidade 

mais alargada 

 

 

Identificar os contextos 

multiculturais onde parti-

cipam.  

Compreender como as 

diferentes dimensões cul-

turais influenciam a rela-

ção com o outro. 

Perceber a importância dos 

afectos e das interacções 

culturais. 

Conhecer as percepções e 

os sentimentos dos alunos 

em relação aos grupos de 

amigos/à escola /ao bair-

ro/… e à sua inserção nes-

tes. 

Do que disseram anteriormente destacam-se os grupos de amigos, a 

escola, o bairro….  

Agora vamos conversar um pouco sobre a amizade. 

Que importância tem, para vocês, a amizade (os amigos)? 

Como escolhem os vossos amigos?  

Quando entra um(a) colega novo(a) no vosso grupo de amigos, como 

reagem? Como se sentem? O que acham que eles sentem? 

O que poderia esse encontro trazer de positivo? 

 

 

 

 

Cada uma das esferas 

mais referidas ante-

riormente deverá ser 

objecto de questiona-

mento – prevê-se que 

os grupos de amigos, a 

escola e o bairro 

sejam alguns dos con-

textos referidos. 

As perguntas entre 

parêntesis só se fazem 

se não houver respos-

tas espontâneas à pri-

meira) 

Dimensão multicultu-

ral. 

Levar os participantes 

a confrontarem ideias 

entre si sobre o con-

ceito de amizade  
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Designação dos 

blocos 
Objectivos Específicos Para um formulário de questões… Tópicos Orientadores 

 

 

 

D 

Grupo de 

Amigos / Esco-

la /Bairro/ 

Comunidade 

mais alargada 

 

Perceber o impacto que 

tem a escola/ o bairro na 

vida quotidiana dos alu-

nos. 

Perceber como se situam e 

de que papéis se apropriam 

na vida e na transformação 

da comunidade. 

Apreender propostas de 

mudança promotoras 

interculturalidade.  

Captar esperanças / expec-

tativas que têm, face às 

comunidades em que 

actuam. 

Falaram/não falaram anteriormente da escola e do bairro como sítios 

onde podem conhecer outras culturas.  

(Querem relatar alguma experiência em que tenham aprendido algo 

sobre outras culturas? ) 

Quando vêm para a escola, o que sentem? O que é que vocês pensam 

sobre a vossa escola? 

Sentem que são importantes na vossa escola? Porquê? 

O que gostariam que mudasse na vossa escola?  

Como mudariam essas coisas? Que iniciativas ou actividades contri-

buiriam para essa mudança? 

 

Tentar perceber a 

composição dos gru-

pos de amigos (géne-

ro, origem sociocultu-

ral, geográfica, ….) 

 

Sentimentos em rela-

ção à escola /ao bair-

ro. 

Relações com os ami-

gos / adultos. 

Conceito de Cultu-

ra(s). 

 

Conceito de comuni-

dade 
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Designação dos 

blocos 
Objectivos Específicos Para um formulário de questões… Tópicos Orientadores 

 

D 

Grupo de 

Amigos / Esco-

la /Bairro/ 

Comunidade 

mais alargada 

Perceber se o projecto 

poderá contribuir para uma 

valorização das relações 

interpessoais em contexto 

multicultural. 

O que esperam deste projecto (clube, espaço)? 

O que gostariam de fazer com o projecto e para a escola/ de forma a 

contribuir para essas mudanças? Que iniciativas gostariam de desen-

volver? 

Presente / situação 

actual. 

Futuro / mudança. 

Tentar captar mudan-

ças promotoras do 

conheci-mento do 

outro e da intercultu-

ralidade. 
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Designação dos 

blocos 
Objectivos Específicos Para um formulário de questões… Tópicos Orientadores 

 

 

E 

Mediações 

artísticas e tec-

nológicas no 

encontro 

(inter) cultural 

 

Reflectir sobre o seu dia-a-

dia e a visão do mundo de 

hoje. 

 

Conhecer os valores que 

os alunos consideram mais 

importantes no diálogo 

intercultural. 

 

Identificar actividades que 

julgam valorizar as dife-

rentes culturas. 

 

 

Saber como utiliza (m) as 

novas tecnologias e as 

expressões artísticas com o 

intuito de promover o diá-

logo intercultural. 

 

Que aspectos de outras culturas gostariam de conhecer? 

Quais os aspectos da vossa cultura que gostariam de dar a conhecer aos 

vossos amigos /colegas?  

O que podemos fazer para que os jovens de culturas diferentes aqui na 

escola se possam conhecer melhor? 

No vosso dia-a-dia, como é que o uso das novas tecnologias contribui 

para o contacto com pessoas de outras culturas? Podem falar de alguma 

experiência que tenha sido interessante para vocês!  

Na vossa opinião, como é que as novas tecnologias podem contribuir 

para uma melhoria das relações entre todos? Como vêem que podemos 

utilizar essas novas tecnologias?  

E como vêem a utilização da arte para contactar com as outras pes-

soas? Já participaram em experiências artísticas que lhes facilitaram o 

conhecimento de aspectos de outras culturas?  

Gostam de se expressar através das artes? O que podemos realizar aqui 

no nosso projecto, ao nível da expressão artística, para comunicar 

melhor com a escola? 

 

 

 

Tempos livres. 

 

 

Novas tecnologias. 

 

 

Diálogo intercultural. 

 

 

Expressão artística. 
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Designação dos 

blocos 
Objectivos Específicos Para um formulário de questões… Tópicos Orientadores 

 F 

Conclusão 

Agradecer aos alunos. 

 

Permitir alguma informação 

adicional. 

 

Criar condições para a conti-

nuação da colaboração (2º 

Focus Group). 

 

Agradecer a participação e o tempo disponibilizado para a entrevista. 

 

 

Querem acrescentar mais alguma coisa? 

 

 

Referir que esta entrevista irá ter um importante valor na nossa inves-

tigação e que vamos manter o grupo a par da investigação. 

 

Agradecimentos. 

 

 

Esclarecimento final 

sobre os procedimen-

tos que se irão seguir, 

de acordo com a 

explicação inicial. 
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ANEXO 4 – Análise de conteúdo da 1ª entrevista “Focus Group” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Identidade pessoal e familiar 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Identidade Pessoal 

Personalidade 

Por si próprio 

 

Por  colegas 

 

 

 

Por terceiros 

 

 

 “Consigo ser mais parva do que a 

A.K.”  

“(…) sou egoísta(…)” 

“
É divertido! “  

 “
Chato.” 

 

“
Fofinho!” 

 “
A.M. é mais…[ introvertida]”  

“Ela é teimosa(…)” 

“Eras muito calada” 

“(…)não falava nada! Estava sempre 

calado!” 

“agora és faladora”
 

“
Dizem que eu também sou par-

va.(…)” 
 

“
(…) dizem que eu sou mais chata.”  

“(…) a minha mãe sempre a chamar-

me egoísta(…)” 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

   

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Tema: Identidade pessoal e familiar 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Identidade Pessoal 

 

Naturalidade 

Lusa 

 

 

Africana 

Europa Central/Leste 

 

“
(…) nasci em Cascais.”  

 “
Lisboa.”  

“
Em Lisboa.”  

“
São Sebastião da Pedreira.”  

“
Em Cabo Verde.”  

“
Nasci na Ucrânia.”  

“Romaninski”  

“
 (…) nasci ao pé de Kiev (…)” 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

   X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

Preferências/ 

gostos 

“(…)ela não gosta de futebol, ela gosta 

é do futebolista.”  

“Mas eu até gosto de futebol.”  

X 

 

     

X 

Projetos de vida 

“A MT quando crescer quer ser pinto-

ra.”  

“Ela quer ser atriz .”  

“Tu queres ser realizadora!”  

“Eu quero ser tradutora!”  

“(…) quero ser jogador de futebol.”  

 “Vou gravar e fazer os filmes.” 

 “Eu vou fazer um livro....”  

 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

  

 
Competências 

 

“
Dizem que eu desenho bem…” 

“Ela tem muita imaginação!” 

     
X 

X 

 
 



As vozes dos alunos promotoras da educação intercultural 
 

150 

 

Tema: Identidade pessoal e familiar 
 

Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Identidade fami-

liar 

Origem: 

Portuguesa 

 

 

 

 

 

 

Africana 

Europeia 

 

 

Asiática 

“O meu pai nasceu em Amarante e o 

meu avô paterno e a minha avó paterna 

também.” 

“ A minha mãe nasceu também em Cas-

cais e a minha avó também” 

“…não sei se o meu avô nasceu em 

Cascais, mas acho que sim.”  

“Sim [ os pais ] nasceram lá[Guiné]”  

“Os meus avós nasceram lá [Cabo Ver-

de] mas estão a viver cá.”  

“A minha avó (…)nasceu na Alema-

nha(..)” 

“(…)o meu avô nasceu perto da Ucrânia 

(…) Bielorrússia.”  

“(…) os meus pais nasceram na Ucrânia 

e os meus avós são de lá” 

“A minha mãe nasceu na Ucrânia.”  

“ (…)meu pai nasceu… na Mongó-

lia(…)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Tema: Identidade pessoal e familiar  

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Identidade 

Familiar 

Ocupação 

“(…) o meu avô paterno era pastor.”  

“(…) o meu avô era pescador….” 

“(…)Ia à pesca de barco. “ 

  X 

 

 

X 

X 

  

Vivências 

“(…)o meu tio decidiu um dia  fazer 

uma(…) family tree….”  

“(..) encontrou alguns (…) membros da 

família na net.”  

“(…) os meus pais conheceram-se no 

jardim zoológico.(…)”  

“Os meus[pais] (…) [conheceram-se] na 

escola.” 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

   

Sentimentos 

“Estou com saudades porque está lá o 

meu avô, meu tio (…)” 

“(…)gosto de passar o tempo no Kiev! “ 

“Gosto de ver os meus amigos vou lá 

[Kiev]este verão … vou lá até Setem-

bro.”  

 

 

X 

X 

 

X 
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Tema: Identidade pessoal e familiar  

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Identidade 

Familiar 

Espaços 

Restritos 

 

 

 

 

Diversificados 

 

“[vivo] com a minha mãe, (…) padrasto e 

(…) avó.” 

“[vivo] com os meus irmãos e o meu pai” 

 

“(…)Vou sempre lá… [Cascais] passo às 

vezes as férias lá e (…) vou lá no fins -de 

-semana visitar os meus familiares.”  

“Sim… tenho,[família] em Loures!” ( 

“Às vezes nas férias e às vezes quando 

vou ao médico.[ Loures]”  

“(…)vou a Loures ter com os meus tios, 

com os meus primos.”  

“vais sempre para o norte no verão” 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 
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Tema: Grupo de Amigos / Escola  

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Papel dos ami-

gos 

Convivência 

 

“É importante para as pessoas não se 

sentirem sozinhas!”  

“É bom ter amigos!” 

“É bom ter amigos(..)” 

“Também, nos divertimos juntos.” 

“(…)É aquele com quem te dás melhor”  

X   

 

X 

 

 

X 

   

 

 

X 

 X 

Ajuda 

 

“(…)ajudam-nos em muitas coisas.”  

“Porque os amigos ajudam .”  

 “(…)ajudam(…) quando nós estamos a 

passar mal.”  

“Quando estamos tristes” 

“Por vezes fazem - nos abrir os olhos.” 

  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

  

X 

X 

Confiança 

 

“(..) tens muita confiança nessa pes-

soa….”  

“Aquele(…) em quem confias”  

“Quando contamos as coisas mais inti-

mas (…)” 

“(…)contar os nossos segredos” 

“Há rapazes em quem podemos confiar” 

“(…)e confio muito nela.” 

X  

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

 

X 
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Tema: Grupo de Amigos / Escola  

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Papel dos ami-

gos 

Identificação  “O que tem a ver mais contigo.”  

 “
Começamos a andar juntos porque gos-

tamos de futebol e jogar.”  

“(…)os rapazes andam mais com rapa-

zes(…)” 

  

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

  

Mediadores de conflitos “(…)quando nós discutimos com os nos-

sos pais eles ajudam a ver que nós não 

somos os únicos a ter razão os pais tam-

bém têm … temos de ver os dois lados.” 

 X  

 

   

Aceitação 
“(…)não se escolhe(…)”  

 “Fixe! Mais um amigo!” 

“(…)[rapazes] entram no grupo e são 

nossos amigos.” 

  

X 

X 

 

   

 

X 

Falsos amigos 

 
“(…)existem amigos falsos e há muitos 

agora “ 

X      

Preconceitos 
“(…)não existe amizade entre um rapaz e 

uma rapariga! Só se for na infância”
 

X      
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 Tema: Grupo de Amigos / Escola 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Integração e 

coesão na esco-

la/ turma  

Dificuldades iniciais  “(…)quando cheguei aqui não sabia falar 

português (…)” 

“(…)sentes-te tímido andas sozinha(…)” 

 “(…)nem sempre gostas da companhia 

dessa pessoa, mas és obrigada a andar 

porque ninguém mais te quer.”  

“Mais ou menos porque não sabia falar. “ 

“Não sabia português e era difícil falar 

com vocês.” 

“(…)juntaram duas turmas e foi esquisito 

porque ninguém estava habituado…” 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

    

 

 

 

 

 

X 

 

Resultados – melhoria 

das relações 
“Agora é uma turma unida. “ 

“Agora já falamos mais uns com os 

outros.” 

 
 X  

X 
  

Perceção da 

escola 

Local de convívio 

 

 

“(…)só gosto da escola para estar com os 

amigos.” 

“Não quer dizer que nós não gostamos da 

escola!(..)” 

“(…)os meus colegas convivem comigo e 

eu ajudo-os quando é necessário(…)” 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Tema: Grupo de Amigos / Escola  

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Perceção da 

escola  

Diversidade 

“Como viajavam muito tiveram que trazer 

um computador e estudavam pelo compu-

tador.” 

“Lembro-me daqueles que foram almoçar 

ao refeitório …eram espanhóis…”  

   X  

 

 

 

 

 

X 

Aprendizagem de Lín-

guas 

 

“Aqui também faz falta línguas. Por 

exemplo em A. dá para escolher espanhol 

aqui só podemos escolher francês.” 

X      

Relações interpessoais 

        Aluno-auxiliar 

 

        

 

 

“(…) há gente que abusa(…) e elas 

começam a desconfiar de todos.” 

“Elas [auxiliares]não nos respeitam e 

depois dizem para os respeitar a eles.”  

“Algumas são fixes!” 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

   

 

 

X 
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Tema: Grupo de Amigos / Escola  

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Perceção da 

escola  

Relações interpessoais 

Aluno-professor 

 

 

“(…)Eu não gosto que os professores não 

oiçam as nossas opiniões!(…)” 

“Ninguém nos pergunta nada.(…)”  

“Porque nunca ninguém nos pergunta 

nada!” 

X 

 

X 

 

X 

     

Relações Interpessoais 

Aluno – comunidade 

escolar 

“(…) sou importante porque a escola são 

as pessoas que me rodeiam (…)” 

“(…) gosto dessas pessoas todas;(…)” 

“(…)algumas pessoas (…) gostam de 

mim .”  

“(…) [na escola]…tenho muitos amigos.” 

“(…)Porque tenho amigos na escola e 

quando eles precisam de ajuda eu ajudo-

os. “ 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Iniciativas desejadas: 

Intercâmbio 

 

Viagens 

Culturas 

 

 

Línguas 

 

“Podia haver intercâmbios … conhecer 

outras pessoas…”  

“ Outras cidades …” 

“Conhecer novas comidas “ 

“Novas culturas!” 

“(…)Há meses que têm os feriados e os 

feriados tem um significado…” 

“Línguas …”  

“(…) faz falta mais línguas(…)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Tema: Grupo de Amigos / Escola  

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Perceção da 

escola 

Iniciativas desejadas: 

 Momentos de convívio 

 

  

 “Uma festa(…)”  

 “(…)dormir na escola….ver um filme e 

conversar”  

“(…)íamos acampar… levavam a viola e 

comiam marsh mallow.” 

“(…)fazer um piquenique ao pé do rio…” 

  

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

   

 

 

X 
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Tema: Interação em contextos multiculturais 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Relação com o 

outro 

Origens :  

-Bairro 

 

 

 

- Escola 

“(…) lá há alguns brasileiros, ucranianos 

e  russos.” 

“(…) tem pessoas de diferentes cultu-

ras(…)” 

“(…) é um sítio com muitos estrangeiros.” 

“(…)  tem muitos brasileiros, ucranianos, 

russos e africanos.” 

“(…) vão muitos estrangeiros ao café.” 

“ (…) tenho mais de outras ter-

ras…nacionalidades” 

“(…) tenho mais amigos de outras ori-

gens.” 

“(…) temos meninos diferentes” 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

   

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

Aceitação 
“Tenho alguns amigos ucranianos(..)” 

“Conheço alguns que vivem no meu pré-

dio(…)” 

“Não tenho problemas em falar com 

alguém de outra cultura (…) “ 

“(…) não tenho problemas, tenho amigos 

de diferentes origens e damo-nos bem.” 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

X 
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Tema: Interação em contextos multiculturais 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Relação com o 

outro 

Aceitação 
 “(…) dou-me bem com todos.”  

“Criamos amigos diferentes” 

“Posso não falar muito com essas pes-

soas, mas não me sinto mal” 

“Fico contente por ter amigos diferen-

tes(…)” 

“Sinto que devemos tratar bem essas pes-

soas.” 

“Tenho amigos estrangeiros e não tenho 

problemas” 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

Partilha 
“Aprendo coisas sobre outras culturas” 

“ Ensinam-nos a falar outras línguas.” 

“(…) ensinam-nos coisas novas…” 

“Dão-nos coisas novas, mais positivas!” 

“ (…) aprender coisas diferentes com 

eles.” 

  

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 
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Tema: Projeto Multicultural 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Papel interven-

tivo 

 

Aprendizagem “(…)podemos aprender coisas 

novas(…)” 

“(…) aprendemos sobre outras culturas.” 

“Podemos usar o que aprendemos.” 

“Podemos transmitir aos professores, 

aos colegas…” 

 X 

X 

 

X 

 

    

 

X 

Atividades: 

-culturais 

 

 

- artísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

- desportivas 

“Intercâmbio …podíamos ir para um 

sítio sem ser aqui em Portugal…”  

“Fazer comida! Gastronomia!”  

“(…) peça de teatro (…) rádio…”  

 “Música…viola…”  

“(…) fazer um show…” 

“Um espetáculo…teatro, dança, música 

(…)” 

“(…) temos uns instrumentos na escola e 

podíamos tocar uma música….”  

“(…) cada pessoa de um país diferen-

te(…) escolhiam uma música (…)e 

ensinavam-nos (…)” 

“Uma equipa inter-turmas.” 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 X 
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Tema: Mediações artísticas e tecnológicas no encontro (inter) cultural 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Novas tecnolo-

gias  

Conhecimento 

“Podemos conhecer pessoas de diferentes 

sítios…..distantes de nós.” 

“ (…)tenho muitos amigos no facebook que 

estão na Ucrânia…” 

 

X 

X  

 

   

Formas de relacio-

namento 

“(…)podemos falar com uma pessoa qualquer 

que está noutro sítio do mundo.” 

 “Muitas pessoas comunicam com a família 

através da net.” 

“(…)falo com a minha família na Ucrânia 

através do facebook(…)” 

“Eu tenho uma amiga (…)foi para Londres e 

falo com ela e ela conta-me as coisas que 

acontecem lá …”  

“Ficamos mais perto uns dos outros…. con-

versamos mais vezes…”  

“Também não gosto que as pessoas se habi-

tuam a falar pela internet e pelas sms(…)”  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Impacto - negativo 

“Também não gosto que as pessoas se habi-

tuem a falar pela internet e pelos sms(…)” 

“Mas também pode ser má …. Não se deve 

marcar encontros com pessoas desconheci-

das…” 

“ Alguns ficam viciados” 

“nem querem comer nem dormir” 

X   

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

 

 

X 
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Tema: Mediações artísticas e tecnológicas no encontro (inter) cultural 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Expressões 

artísticas  

Formas de expres-

são 

“música” 

“fizemos um quadro” 

“música…viola” 

“A rádio” 

“fazer um show…” 

“Um espectáculo…teatro,dança, música” 

“(…)tocar uma música” 

  

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 X 
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ANEXO 5 

ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS TEXTOS ESCRITOS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS  

NA 1ª ENTREVISTA 

Tema: Identidade pessoal e familiar dos entrevistados 

 
Alunos 

Categoria 
Sub- cate-

goria 
Indicadores Unidade de registo A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Identidade 

Pessoal 

Caracteriza-

ção física 

Idade 

 

 

Cabelo 

 

 

 

 

Olhos 

 

 

 

 

Altura 

 

 

 

 

Cor da pele 

 

“(…) Tenho 15 anos(..) 

“
tenho 14 anos.” 

“
tenho cabelo curto e cabelo 

escuro”
  

“
cabelo ondulado, castanho” 

“
olhos castanhos”  

“
olhos verdes” 

“
cabelo preto” 

 “tenho 1,58” 

“
tenho 1,50”

  

“
Sou alto” 

 “
negro,  

 “
Sou negra” 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 



As vozes dos alunos promotoras da educação intercultural 
 

165 

 

 

 

 

 

Tema: Identidade pessoal e familiar dos entrevistados Alunos 

Categoria 
Sub- catego-

ria 
Indicadores Unidade de registo A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Identidade 

Pessoal 

Caracterização  

Psicológica “
sou uma pessoa divertida, 

sorridente.”  

 
“
sensível/” 

“
 tímida/” 

“
sou chata e teimosa” 

 
“
 sou chata” 

X   

 

X 

X 

X 

 

  
 

 

 

 

 

X 

Origem “
Nasci em Portugal.” 

“
Nasci na Ucrânia, mas aos 9 

vim para Portugal.” 

 

   X  
 

 

X 
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Tema: Identidade pessoal e familiar dos entrevistados Alunos 

Categoria 
Sub- cate-

goria 
Indicadores Unidade de registo A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Identidade pes-

soal 

Preferên-

cias/ 

gostos 

Convívio  

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

 

 

 

Aprendizagem 

 

 

 

Desporto 

“
 conviver com as pessoas e 

ter muitos amigos” 

“chatear as minha irmãs e 

irmãos”
  

“
sair com os meus amigos” 

“brincar com os meus amigos 

” estar com os meus amigos”  
 

 “ver televisão, ouvir música”  
“
gosto de tirar fotos originais” 

 

“estudar” 

 “aprender coisas novas” 

 
“
correr, jogar à bola” 

“desporto faço patinagem” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Identidade 

Familiar 
Origem Pais 

“
Os meus pais são guineenses 

e já estão há mais de 20 anos 

cá” 

   
X 
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ANEXO 6 

Guião da Segunda  entrevista “Focus Group”  

 

 I – TEMA: 

O eu e o nós nos contextos multiculturais em que os jovens participam. 

 

II – OBJECTIVOS GERAIS: 

 

 Perceber como o projecto multicultural fomenta valores, saberes, atitudes e práticas de 

cidadania activa e de comprometimento com a interculturalidade; 

 Contribuir para o (auto) reconhecimento da identidade pessoal dos entrevistados; 

 Identificar as diferentes representações dos entrevistados em relação às comunidades 

nas quais actuam e possíveis mudanças associadas ao projecto multicultural; 

 Identificar sentimentos de pertença em relação às comunidades nas quais actuam e 

possíveis mudanças associadas ao projecto multicultural; 

 Compreender escolhas das relações sociais que os entrevistados estabelecem nos seus 

contextos e o impacto das dimensões culturais nessas relações; 

 Desvendar valores comuns e particulares que orientam as práticas sociais dos entrevis-

tados e em que medida a interculturalidade surge como valor; 

 Ajudar a perspectivar mudanças nas comunidades em que actuam, integradas nas 

dinâmicas do Projecto Vozes;  

 Conhecer as ideias dos alunos sobre o desenvolvimento de actividades que fomentam 

a educação intercultural; 

 Percepcionar como a expressão artística e as novas tecnologias de comunicação cons-

tituem desafios para uma mudança vivida, no quotidiano dos entrevistados; 

 Perspectivar o seu envolvimento e continuação no projecto contribuindo para uma 

dinâmica intercultural. 
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III – Desenvolvimento da entrevista
 

Designação dos 

blocos 
Objectivos Específicos Para um formulário de questões… 

Tópicos Orientadores 

 

 

 

A 

Legitimação da 

entrevista e 

motivação 

 

Legitimar a entrevista e 

motivar os alunos. 

Criar um clima de empatia 

e de participação. 

Estabelecer regras simples 

para que o grupo se sinta 

responsável pelo diálogo. 

Solicitar permissão para 

gravar  

Agradecer a disponibilidade dos alunos. Relembrar em linhas gerais, 

o trabalho de investigação, nomeadamente o seu principal objectivo. 

Pedir a ajuda dos alunos, pois o seu contributo é imprescindível para 

o êxito do trabalho. Sublinhar que a opinião de todos e de cada um é 

importante. 

Salientar que cada um deve respeitar e escutar a opinião de todos os 

participantes. 

Transmitir aos entrevistados que estes são um elemento importante 

na investigação. Assegurar o carácter confidencial das informações 

prestadas. 

Pedir para gravar. 

Entrevista em grupo,  

devidamente autoriza-

da. 

O entrevistador deve 

dirigir-se a cada um 

pelo seu nome. 

 

Dúvidas explicadas 

com  

simplicidade e sem 

ambiguidade. 



As vozes dos alunos promotoras da educação intercultural 
 

169 

 

Designação dos 

blocos 
Objectivos Específicos Para um formulário de questões… Tópicos Orientadores 

 

 

 

 

B 

Identidade 

pessoal e fami-

liar dos entre-

vistados 

 

 

 

 

 

 

Levar os entrevistados a 

reflectir sobre si próprios e 

as suas origens e a parti-

lhar com os outros essas 

reflexões. 

 

Recolher informações que 

contribuam para a constru-

ção de identidades no gru-

po. 

 

 

Perceber se as actividades 

do projecto alteraram a 

relação/ o conhecimento 

da família  

 

Neste momento e depois de estarem juntos no Projecto (Multicultu-

ral) / clube /espaço conhecem-se melhor. O que aprenderam de novo 

sobre vocês próprios? 

 

O que mudou em cada um de vós em relação aos primeiros encontros 

no Projecto (Multicultural) / clube /espaço? 

O que aprenderam com os vossos colegas? (Tentar apreender as 

aprendizagens  interculturais ; questões culturais devem ser focadas) 

Na primeira entrevista deram a conhecer um pouco sobre a vossa 

família e as vossas origens. Em casa falam da escola? E da vossa par-

ticipação no Projecto (Multicultural) / clube /espaço?  

Qual a reacção da família? 

O que mudou na vossa relação com a família? 

 

 

Vivências/Valores. 

Conhecimentos. 

Sentimentos/emoções. 

Aspectos relacionais. 

Atitudes. 

Sentimento de pertença  

Valorização da família 

e do seu papel na famí-

lia 

Respeitar a privacidade 

dos participantes que 

não queiram partilhar 

esta dimensão das suas 

vidas.  
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Designação dos 

blocos 
Objectivos Específicos Para um formulário de questões… Tópicos Orientadores 

 

C 

Interacção em 

(esferas) con-

textos multi-

culturais 

Compreender como as 

diferentes dimensões cul-

turais influenciam a rela-

ção com o outro. 

Verificar que sentimentos 

manifestam ao lidar com 

outras culturas. 

Perceber a importância dos 

afectos e das interacções 

culturais. 

Podem falar do vosso relacionamento com colegas de origens / cultu-

ras diferentes? Houve mudanças? 

Têm amigos de diferentes origens /culturas no vosso grupo de ami-

gos?  

O que mudou na forma como se relacionam com pessoas de outras 

culturas? 

Que mudanças ocorreram na relação entre vocês que estão no Projec-

to (Multicultural) / clube /espaço? Como vêem agora a vossa relação?  

Fora da escola, a vossa relação continua? (Frequentam a casa uns dos 

outros? Passeiam juntos?) 

Procura analisar se há 

mudanças no discurso 

em relação ao 1º “focus 

group” 

Dimensão multicultural. 

 

Atitude em relação ao 

outro. 

Analisar o impacto das 

dimensões culturais nas 

relações 

Relações com os ami-

gos  
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Designação dos 

blocos 
Objectivos Específicos Para um formulário de questões… Tópicos Orientadores 

 

 

 

D 

Implementação 

do Projecto 

Multicultu-

ral/clube/espaç

o na Escola 

 

Perceber como se situam e 

de que papéis se apropriam 

na vida e na transformação 

da comunidade escolar 

Apreender propostas de 

mudança promotoras de 

interculturalidade.  

Perceber se o projecto 

poderá contribuir para uma 

valorização das relações 

interpessoais em contexto 

multicultural.  

 

 

O que se alterou, este ano, na vossa relação com a escola? ( a partici-

pação na escola) 

O que aconteceu no projecto Multicultural que tenha contribuído para 

essas mudanças?  

Desenvolveram algumas actividades no Projecto (Multicultural) / 

clube /espaço Querem relatar alguma (s) de que tenham gostado 

mais? 

Onde sentiram que estavam a ter um papel mais activo no projecto? 

Gostariam de continuar a participar no Projecto (Multicultural) / clu-

be /espaço? 

O que gostariam de fazer com o projecto e para a escola de forma a 

contribuir para as mudanças desejadas? Que iniciativas gostariam de 

desenvolver? ( saber se a interculturalidade aparece implícito no 

discurso ) 

O que poderia ser feito para integrar pessoas de outros países? 

Papel interventivo  

Participação na escola, 

pertença à escola, valori-

zação da escola 

Tentar captar mudanças 

promotoras do conhe-

cimento do outro e da 

interculturalidade em 

relação ao conhecimento 

dos outros, à intervenção 

junto dos colegas e à 

divulgação das suas 

ideias, modos de se rela-

cionarem, sentimentos de 

pertença à escola, valori-

zação da escola pelos 

jovens e dso jovens pela 

escola 
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Designação dos 

blocos 

Objectivos Específicos Para um formulário de questões… Tópicos Orientadores 

D 

Implementação 

do Projecto 

Multicultu-

ral/clube/espaç

o na Escola 

 

Identificar relações entre a 

escola e as comunidades 

em que actuam 

Identificar propostas para 

promover interculturalida-

de na escola 

 

Que acções poderiam desenvolver no projecto envolvendo pessoas de 

fora (bairro) ou projectos de outras escolas,para promover o encontro 

entre culturas? 

O que poderia a escola fazer para trabalhar mais a interculturalidade? 

(Actividades para além do projecto? Integração nas disciplinas?) 

Presente / situação 

actual. 

Envolvimento/ interven-

ção 

 

Futuro / mudança. 

 

Relação esco-

la/comunidade 
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Designação dos 

blocos 
Objectivos Específicos Para um formulário de questões… Tópicos Orientadores 

 

 

E 

Mediações tec-

nológicas e 

artísticas  no 

encontro 

(inter) cultural 

 

 

Identificar actividades que 

julgam valorizar as dife-

rentes culturas. 

 

 

 

Saber como utiliza (m) as 

novas tecnologias e as 

expressões artísticas com o 

intuito de promover o diá-

logo intercultural. 

 

Saber qual o impacto das 

novas tecnologias e das 

expressões artísticas no 

desenvolvimento do pro-

jecto. 

No vosso dia-a-dia, como é que o uso das novas tecnologias contribui 

para o contacto com pessoas de outras culturas? Podem falar de 

alguma experiência que tenha sido interessante para vocês!  

 

Qual a vossa opinião sobre a criação de um espaço do projecto no 

“facebook”? 

Que contributos trouxe?  

 

E como vêem a utilização da arte neste projecto para contactar com as 

outras pessoas?  

O que acharam da actividade das fotos que realizamos? E as telas? 

Que contributos trouxe para o grupo? E para a escola em geral? 

Acham que mais pessoas beneficiaram com o trabalho que vocês rea-

lizaram? Em quê? 

 

 

Dar a conhecer aspectos 

da sua cultura 

 

 

 

Relação com o outro 

 

Conhecimento de outras 

culturas  

 

 

 

 

Expressão artística 

como forma de  

conhecimento de outras 

culturas  
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Designação dos 

blocos 
Objectivos Específicos Para um formulário de questões… Tópicos Orientadores 

 F 

Conclusão 

Agradecer aos alunos. 

 

Permitir alguma informa-

ção adicional. 

 

 

 

Agradecer a participação e o tempo disponibilizado para a entrevista. 

 

 

Querem acrescentar mais alguma coisa? 

 

 

Referir que esta entrevista irá ter um importante valor na nossa inves-

tigação e que vamos manter o grupo a par da investigação. 

 

Agradecimentos. 

 

 

Esclarecimento final 

sobre os procedimentos 

que se irão seguir, de 

acordo com a explica-

ção inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As vozes dos alunos promotoras da educação intercultural 
 

175 

 

ANEXO 7 

ANÁLISE DE CONTEÚDO DA 2ª ENTREVISTA 

Tema: Identidade pessoal e familiar dos entrevistados 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Identidade Pes-

soal 

 

 

 

 

Personalidade 

“Eu sei que sou impaciente! (…)”  

“Não tenho paciência para ensinar os alunos(…)” 

 “(…)tenho paciência para ensinar os mais peque-

nos.” 

“Eu aprendi que gosto de crianças (…)” 

“(…) fico irritada (…)” 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

    

 

 

Competências 

“Conseguimos fazer coisas que não sabíamos que 

conseguíamos….” 

 

      

X 

 

 

Relacionamento com 

o outro 

 

“Estamos a passar mais tempo juntos…” 

 

“Fizemos amizades novas…conhecemos pessoas 

novas”  

 

“Ficamos a conhecer mais as pessoas.” 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

  X 
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Tema: Identidade pessoal e familiar dos entrevistados 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Identidade Pes-

soal 

Relacionamento com o 

outro 

“Ficámos mais amigos.” 

“Mais unidos” 

“quando precisamos de ajuda, nós ajudamo-nos!” 

“(…)Ficámos a saber mais uns sobre os outros.” 

“Ficámos a conhecer melhor as origens as cultu-

ras de cada um.” 

“Os seus hábitos”  

“Conheço melhor os meus colegas do projeto” 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Aprendizagens sobre o 

outro “conheço melhor a A.K.(…)” 

“(…)sei que a família dela é de diferentes 

sítios…” 

“Aprendi coisas sobre a cultura ucraniana…” 

 

“Sei o que eles gostam … “ 

“(…) descobri que temos gostos iguais(…)”  

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 
 

X 

 

X 

 

X 
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Tema: Identidade pessoal e familiar dos entrevistados 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Identidade pes-

soal 

Reações da família:  

-Positivas 

 

 

 

 

         - Negativas 

“A minha mãe (…) acha que é bom aprender coisas 

sobre outras culturas.” 

“(…)A minha mãe também acha que é bom estarmos 

a aprender coisas novas.”  

“A minha mãe disse que era fixe(…)”  

“A minha mãe deu importância ao facto de estar a 

participar no projeto.”  

“(…)Acho que o meu pai já não se lembra que eu 

estou aqui.” 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 Novas aprendizagens “(…)ao estar a ensinar os outros também aprende-

mos.” 

“(…)Aprendi sobre a cultura de Cabo-Verde , sobre 

o carnaval.” 

“Também aprendi coisas novas sobre o carnaval em 

Cabo-Verde, na minha terra. “ 

“ Os meus colegas ficaram a saber mais alguma coi-

sa sobre o meu país, a Ucrânia.” 

“Aprendemos a fazer atividades em conjunto” 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

  

X 
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Tema: Interação em contextos multiculturais Atitude em relação ao Outro 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Relações Inter-

pessoais 

 

- Passado 

 

 

-Presente 

 

 

- Mudanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fora do contexto esco-

lar 

 

“ De vez em quando encontrávamo-nos nos inter-

valos(…)” 

“ (…) parece que estamos mais vezes juntos.” 

“(…) sentimos mais vontade em estar perto uns 

dos outros(…)” 

“Ficámos a conhecer mais os nossos colegas.” 

 “Eu e o M.G.(…)passamos mais tempo juntos no 

intervalo” 

“Para melhor ! Ficámos a conhecer mais os nossos 

colegas.”  

 “O meu relacionamento com a C. e a M. está 

diferente. Já falo mais com elas e já aprendi algu-

mas coisas sobre as suas origens e  a língua” 

“Eu  e o M.G. ao fim de semana encontramo-nos 

para jogar à bola.” 

“Também vou a casa da A.M. e da M.T.” 

“Ás vezes passeamos juntas aqui no bairro” 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

X 
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Tema: Interação em contextos multiculturais 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Papel dos Ami-

gos 

 

-Origens  

 

 

 

 

-Mudanças ocorridas 

 

 

 

 

 

“Todos temos [ amigos de diferentes ori-

gens/culturas]!” 

“da Rússia, Brasil, Guiné, Angola e também por-

tugueses.” 

“Eu tenho francesa, cabo-verdiana e portuguesa.” 

“Ucranianos, guineenses, portugueses.” 

“Tenho amigos dessas nacionalidades todas…” 

“Somos amigos” 

“[laços de amizade] fortíssimos!” 

“[laços de amizade] inquebráveis!” 

“Estamos mais unidos que nunca” 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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Tema: Interação em contextos multiculturais 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Aprendizagens 

 

- Cultura 

 

-Língua 

 

 

 

- Pessoas 

 

“(…)Ficámos a querer saber mais sobre as cultu-

ras das outras pessoas. “ 

“As línguas…” 

“(…)aprender a falar outra língua…” 

 “(…) ensinou-nos coisas sobre os outros e 

……ficámos a saber aquilo que os amigos gos-

tam(…)” 

 

 X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 
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Tema: Implementação do Projeto Multicultural na Escola 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Papel interventi-

vo 

Relação com o outro 
“Sentimos mais respeito …agora as pessoas nos 

respeitam mais.” 

“Nós fomos superiores aos outros.” 

X 

 

X 

     

Papéis: 

- Participação 

 

 

-Envolvimento 

 

 

 

“E discutimos sobre os assuntos.” 

“Fomos nós a orientar os outros!” 

“Podemos melhorar o futuro(…)” 

“Quando organizámos atividades para os alunos 

que não pertenciam ao projeto, por exemplo, no 

debate.” 

“Estivemos mais envolvidos, fomos nós os res-

ponsáveis pelas atividades…” 

“Quando os miúdos do 1º ciclo estavam a pintar 

o mural e nós a ajudá-los.” 

“Quando ela [A.K.] estava a ensinar ucraniano.” 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Tema: Implementação do Projeto Multicultural na Escola 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Papel interventi-

vo 

-Imagem 

 

 “Acho que a organização das atividades contri-

buíram para a mudança da nossa imagem.” 

 “Preparar as atividades para os miúdos do 1º 

ciclo também foi importante! As pessoas viram 

que somos capazes! 

“os outros dizem que nós somos os que organi-

zámos o debate” 

  X 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

X 

Valorização da 

participação 

Intervenções: 

- Tipologias  

         -reflexivas 

         - artísticas 

 

 

 

 

 

-Temas  

 

“(…)o debate (…)” 

“O debate.” 

 “(…)fizemos o mural e toda a gente, ou a maior 

parte das pessoas, pintaram, escreveram sobre as 

suas culturas e…” 

 “A parte (…)quando fomos para o parque tirar 

fotografias…” 

“ver os ovos da Páscoa na Ucrânia…na net.”  

 

“ Falou-se sobre cidadania, os direitos das pes-

soas, dos alunos aqui da escola….se somos res-

peitados…se a gente respeita os professores.” 

 

“regras da escola”  

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Tema: Implementação do Projeto Multicultural na Escola 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Valorização da 

participação 

 

-Temas  

 

 

 

-Avaliação  

 

 

“ [como] lidar com o outro”. 

“como é que tratamos essa pessoa [deficiente ou 

de cultura diferente] 

 “Gostei muito de participar no debate. “ 

“Conseguimos estar a conversar, a ouvir as opi-

niões dos colegas sem confusão” 

 “Gostei(…)quando fomos para o parque tirar 

fotografias” 

“Gostei da tela ….” 

 “Eu gostei mais do debate.” 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Tema: Implementação do projeto Multicultural na Escola 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Mudanças desejadas 

Iniciativas 
“Intercâmbio (…)” 

“acampar” 

“gastronomia” 

“ (…) criar tipo uma aula (…) para ensinar 

mais coisas .”[ aos meninos do 1º ciclo]  

“(…) organizar grupos (…) e dinamizar ati-

vidades para aprenderem línguas” 

“Ensinar crioulo” 

“Aproveitar para fazer trabalhos em Área de 

Projeto” 

“Organizar atividades para toda a escola 

sobre os países de cada um” 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Tema: Implementação do projeto Multicultural na Escola 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Mudanças desejadas 

Iniciativas 
“Apresentar a cultura, as danças, a gastro-

nomia” 

“(…) fazer peças de teatro sobre pessoas 

diferentes, de culturas diferentes” 

  

 

X 

 X   

Acolhimento  
“Fazer uma festa…”  

“Feiras…” 

“Fazê-los conhecer melhor as pessoas da sua 

turma…” 

“Conhecer melhor o ambiente” 

“Dar a conhecer melhor a escola…” 

“Conhecerem a turma e verem que não são 

assim tão diferentes.”   

“Fazê-los sentir bem  na turma.” 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Tema: Implementação do projeto Multicultural na Escola 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Mudanças desejadas 

Acolhimento  
“Devemos falar com eles, convidá-los para o 

nosso grupo “ 

“ saber mais sobre eles” 

“o aluno tem de sentir que está a ser aceite 

por todos” 

“Convidar o aluno para estudar connosco, 

ajudá-lo nas matérias” 

“Ajudá-lo a falar português” 

“(…) Dar uma oportunidade para que eles 

também deem a conhecer a sua cultura.”  

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura à comunidade 
“Fazer encontros” 

“Convidar pessoas de outras culturas para 

falarem da sua vida” 

  

 

X 

X 
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Tema: Implementação do projeto Multicultural na Escola 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Mudanças desejadas 

Abertura à comunidade 
 “(…) convidar alguém para cantar(…) dan-

çar(…)” 

“ ir a outras escolas” 

“partilhar atividades” 

“ usar o facebook” 

“Participar em projetos fora da escola, con-

cursos(…)” 

“fazer trocas… intercâmbio entre escolas” 

“criar um tipo de sociedade(…) ficarmos 

todos ligados” 

“apresentar a peça para as pessoas do bairro, 

fora da escola” 

X 

 

X 

X 

X 

X 

   

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Futuro Projeto Multi-

cultural 

“Gostava que tivéssemos um espaço para 

que a A.K. continuasse a ensinar ucraniano.” 

“Podemos organizar pequenas aulas para 

quem quiser aprender …” 

“Gostava de continuar a participar no proje-

to!” 

“Também quero continuar!  

 X  

 

X 

  

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Tema: Mediações artísticas e tecnológicas no encontro (inter) cultural 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Atitude em rela-

ção ao outro 

Formas de relacionamen-

to 

“Podemos ter amigos no facebook…falar com 

eles… conhecê-los melhor …” 

“Eu e o M.G. somos estrangeiros e vamos ao 

facebook ou a outros sites que são ucranianos, 

mas também em outras línguas. 

“Dá para estarmos sempre em contato…a falar 

com os amigos…Falo muitas vezes com amigos 

que estão em Cabo-Verde e em Londres.” 

“Falo com pessoas de diferentes sítios e nem 

todas são portuguesas(…)” 

“(…) eu tenho uma amiga que tá em Londres, 

Inglaterra, e nós falamos pelo facebook, sei 

como ela está, ela conta como é que as coisas 

são lá…”  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 
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Tema: Mediações artísticas e tecnológicas no encontro (inter) cultural 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Valorização do 

espaço interativo 

do  

Projeto Multicul-

tural  

Aspetos positivos  “Põe-se lá coisas novas” 

“Os amigos que estão no facebook do projeto 

podem aprender alguma coisa.”  

“Podem também participar no projeto….” 

“(…) comentam o que nós publicamos… dei-

xam as suas ideias.” 

“(…) é bom ouvir  a opinião dos outros” 

“Ajudou-nos  a divulgar ainda mais as nossas 

atividades e a saber a opinião dos outros cole-

gas” 

“ (…) o projeto pode ser ainda mais conhecido e 

as pessoas podem saber o que fazemos e podem 

aprender sobre outras culturas” 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Tema: Mediações artísticas e tecnológicas no encontro (inter) cultural 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Valorização do 

espaço interativo 

do  

Projeto Multicul-

tural 

 

Atividades  

 

“(…)publicámos coisas sobre outras culturas, 

origens(…)”  

“As fotos que tirámos” 

“Publicámos algumas atividades….” 

“O debate” 

“O mural” 

“(…) O Dia de África!”  

“Também fomos visitar outros projetos de 

outros países!” 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

Valorização das 

expressões Artís-

ticas 

-Conhecimento de si 

 

- Conhecimento do Outro 

 

“O mural também nos ajudou a mostrar aos 

outros as nossas origens, o nossos país” 

“(…) mostrar que na escola há muita gente dife-

rente, com origens diferentes.” 

 

 

X 

X     

Valorização das 

expressões Artís-

ticas  

Reconhecimento 

 

 

 

 

 

Envolvimento 

 

Avaliação 

“(…)Através da fotografia tentámos dizer que 

devemos estar unidos.” 

“Os quadros estão na parede e todos podem 

olhar e dizer que também estão lá… “ 

“Os quadros são um pouco de cada aluno.” 

 “As pinturas chamam à atenção e os outros 

reparam no que estamos a fazer(…)” 

“(…) querem saber o que é e querem participar” 

“ a escola fica mais bonita com quadros na 

parede(…)” 

“gosto muito de desenhar e adorei participar no 

mural.” 

“A escola ficou orgulhosa (…)“ 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 
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Tema: Mediações artísticas e tecnológicas no encontro (inter) cultural 

 Categoria Sub-categorias Unidade de registo 
ALUNOS 

A.K. A.M. A.P. J.P M.G. M.T. 

Valorização da 

participação 

Reconhecimento 

 

 

Aprendizagem 

 

 

 

 

Intervenção 

 

“ As pessoas começaram (…) a perceber que no 

nosso projeto fazemos coisas diferentes.” 

“(…) sentiram que ao escrever sobre o seu país 

iriam sentir-se melhor” 

“(…) os outros alunos aprenderam coisas novas 

sobre as outras culturas.” 

 

“(…)pudemos discutir assuntos sobre a escola 

com mais colegas.”  

“No debate tiveram oportunidade de dizer o que 

pensam, quais as suas ideias… falaram sobre o 

que não estava bem ou o que deveria  melhorar” 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 X   

Valorização da 

participação 

 

Impacto  

 

 “Demos oportunidade aos mais pequenos de 

participarem em atividades organizadas por 

nós.” 

“(…) foi uma oportunidade dos alunos estarem 

a conversar sobre estes assuntos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X    
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ANEXO 8- Pedido de autorização ao Diretor da Escola 

Ex.mo Sr. Director, 

Agrupamento de Escola …. 

 

Eu, Lisete Maria Rato Ciríaco Bicho, professora do quadro do Agrupamento de Escolas 

do Carregado, a frequentar o 2º ano do curso de Mestrado em Ciências da Educação, 

área de especialização em Educação Intercultural, no Instituto da Educação da 

Universidade de Lisboa, vem, por este meio solicitar a V. Ex.ª autorização para iniciar o 

trabalho de investigação na escola que superintende 

Proposta de Investigação  

A investigação que pretendo desenvolver no âmbito do Curso de Mestrado em Ciências 

da Educação, área de especialização em Educação Intercultural, tem como principais 

objectivos saber como é que o desenvolvimento de actividades que dão voz aos alunos 

pode ser potenciador da educação intercultural; como é que as dimensões culturais estão 

presentes e afectam a relação entre alunos; e perceber quais os valores que os alunos 

consideram fundamentais para o diálogo intercultural. O Projecto Multicultural que 

dinamizo na escola ambiciona dar voz aos alunos, conduzi-los à reflexão e à 

participação activa para que forneçam os seus pontos de vista e as suas vozes em 

relação à escola de hoje onde a multiculturalidade impera e onde a criação de um 

verdadeiro diálogo intercultural deve guiar as suas acções enquanto aluno e, no futuro, 

enquanto cidadão. 

O trabalho que pretendo desenvolver - As Vozes dos alunos promotoras do Diálogo 

Intercultural – insere-se no método de investigação Estudo de Caso. A investigação 

basear-se-á, essencialmente, nas actividades dinamizadas pelo Projecto Multicultural, 

enquanto actividade de enriquecimento curricular, com a observação dessas actividades 

e ao registo em notas de campo e  a realização de duas entrevistas a cada um dos grupos 

que fazem parte do projecto. 

Para que a recolha de dados seja possível conto não só com a autorização  para realizar 

a investigação na escola que superintende, como também proceder às autorizações dos 

encarregados de educação para que os seus educandos, menores de idade, possam 

também participar no trabalho de investigação. No entanto, será necessário garantir o 

anonimato e a confidencialidade dos intervenientes sendo fundamental a atribuição de 

nomes fictícios aos alunos e à própria instituição escolar. 

No final do trabalho de investigação estarei disponível para apresentar os resultados 

finais da investigação ao grupo envolvido e à própria instituição escolar que serviu de 

campo de estudo. 

Pede deferimento.       

Carregado, 28 de Fevereiro de 2011 

Com os melhores cumprimentos, 

____________________________ 

(Lisete Bicho) 
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ANEXO 9- Pedido de autorização aos Encarregados de Educação 

 

Exmo(a) Senhor(a) 

Encarregado(a) de Educação 

 

Eu, Lisete Maria Rato Ciríaco Bicho, docente do quadro do Agrupamento de Escolas 
do Carregado e aluna do Mestrado em Ciências da Educação, área de especialização 
em Educação Intercultural do Instituto da Educação da Universidade de Lisboa, estou 
a preparar uma dissertação intitulada “As Vozes dos Alunos Promotoras do Diálogo 
Intercultural” e venho por este meio solicitar a autorização do(a) Encarregado(a) de 
Educação para que o seu educando(a) possa participar no estudo, fornecendo os seus 
pontos de vista e as suas reflexões, sendo imprescindível a aplicação de duas 
entrevistas de grupo aos alunos que frequentam o Projecto Multicultural.  

Por razões éticas, será necessário garantir o anonimato e a confidencialidade dos 
intervenientes sendo fundamental a atribuição de nomes fictícios aos alunos e à 
própria instituição escolar. 

No final do trabalho de investigação estarei disponível para apresentar os resultados 
finais da investigação ao grupo envolvido. 

 

Agradeço a atenção dispensada.  

Os melhores cumprimentos 

 

Carregado, 28 de Fevereiro de 2011 

_______________________________ 

(Lisete Mª R. C. Bicho) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eu, Encarregado(a) de Educação do(a) aluno(a) 
________________________________ 

_______________ da turma:____ do____ºano, da Escola Básica Integrada do 
Carregado 

AUTORIZO        NÃO AUTORIZO       a colaboração do meu (minha) educando(a) no 
trabalho de investigação. 

 

Assinatura do(a) Enc. de Educação  ________________________     Data 
___/___/___ 
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ANEXO 10 

NOTAS DE CAMPO 

 

Data: 03 de dezembro de 2010 

Hora: 11.55 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Biblioteca Escolar 

 

O projeto desenvolve-se às sextas-feiras entre as 11.55 e as 13.25 estando dividido por dois 

grupos. Neste primeiro dia de atividades do projeto dirigi-me à Biblioteca da escola, local que 

tinha indicado para o desenrolar das atividades. 

A biblioteca era um espaço amplo que se dividia em três áreas. À entrada a zona da leitura 

com alguns sofás, expositores de revistas e jornais. Estavam dois alunos mais pequenos, 

provavelmente do 1º ciclo, a ler livro de banda desenhada. A segunda, onde se encontravam 

as prateleiras com o espólio da biblioteca, dividido por temas, formando corredores que 

estavam preenchidos com mesas e cadeiras para que os alunos pudessem estudar, pesquisar ou 

realizar trabalhos. Duas mesas estavam ocupadas por alunos que estavam com livros, manuais 

e outros materiais em cima da mesa. Poderiam estar a realizar trabalhos de casa ou a estudar 

para uma ficha de avaliação Um dos grupos era formado por quatro alunos mais velhos. Um 

deles era de origem africana pois a sua pele era negra, outro era brasileiro porque se notou que 

tinha sotaque ao falar, os outros eram de pele branca. A outra mesa estava ocupada por duas 

alunas de origem chinesa que estavam a desenhar. A terceira área estava reservada ao uso das 

novas tecnologias e ao desenvolvimento de atividades mais práticas e lúdicas. Dos seis 

computadores que estavam colocados junto à parede três estavam ocupados. Um dos alunos 

estava a fazer uma pesquisa para um trabalho e os outros dois estavam a ver vídeos de música.  

Era nesta terceira área que me encontrava à espera que alguns alunos surgissem pois tinha 

distribuído a informação sobre o novo projeto e as autorizações para a sua frequência, mas 

não tinha o número exato dos alunos que poderiam aparecer. Aproximaram-se alguns alunos 

questionando sobre se era eu a professora responsável pelo projeto. Prontamente, respondi e 

comecei por fazer a minha apresentação e quis saber mais um pouco sobre os alunos. 
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A.M., de origem cabo-verdiana, tinha os cabelos com tranças, caraterística da sua cultura, era 

magra e os seus olhos eram expressivos; vestia um anorak rosa aos quadrados. A.P. era uma 

figura singela, magra, cabelos compridos pretos e sardas no rosto. M.T. e J.P. eram irmãos, 

com pouca diferença de idade, de origem guineense. M.T. tinha um riso expressivo e uns 

olhos grandes. J.P. era magro e baixo e revelava algumas dificuldades na dicção pois acentua 

o “r”. A.K., ucraniana, tinha a pele branca, olhos verdes e cabelo louro escuro. Apesar da 

língua portuguesa não ser a sua língua materna a A.K. expressava-se corretamente em 

português e era a mais faladora do grupo. M.G., A.D. e J.R. chegaram juntos, pois já se 

conheciam. M.G., ucraniano, era alto, magro, olhos verdes e cabelo claro. Revelou alguma 

timidez e manteve-se mais tempo calado. A.D. era guineense de pele muito escura, alto e 

magro. J.R. era angolano, baixo e de cabelos encaracolados e pele morena. 

Este primeiro dia de atividades superou as minhas expectativas, pois no primeiro grupo 

apareceram oito alunos.  

Expliquei aos alunos o que se pretendia com o projeto e alguns questionaram sobre a 

concretização das atividades. Como estávamos no mês de dezembro e a escola dedicou o 1º 

período a atividades promotoras da educação para a cidadania que culminaria com um dia de 

atividades formativas no dia 17 de dezembro, solicitei aos alunos que colaborassem na 

preparação dessas mesmas atividades, uma delas seria a venda de produtos feitos pelos alunos 

e vendidos a um valor simbólico para angariação de fundos para instituições de solidariedade 

social. Prontamente os alunos concordaram e começaram a construir os postais de natal e 

marcadores de livros. 

Como o projeto decorria na biblioteca alguns alunos que se encontravam neste espaço 

também quiseram participar. As duas mesas redondas encheram-se de meninos que também 

queriam fazer o seu postal ou o seu marcador utilizando diversos materiais que eu tinha em 

cima das mesas, como cartolinas, autocolantes, restos de papel de embrulho, fitas, ráfias, 

canetas, lápis de cor, tesouras e colas.  

Vou pensar que para a próxima semana poderão aparecer mais e o entusiasmo pelas 

atividades e pelo projeto surgirá. 

Estou agora com o segundo grupo, muito mais pequeno, apenas dois alunos. AL. e R.D. eram  

duas meninas de origem portuguesa. Ambas eram altas e fortes. AL. tinha pele branca e 

cabelo liso escuro. Era muito expressiva e demonstrava estar muito curiosa com o projeto. 

R.D. de rosto redondo e cabelos compridos encaracolados e castanhos tinha olhos grandes e 
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escuros. Procedi à explicação do que se pretendia do projeto e também construíram os postais 

de natal para as vendas solidárias. 

 

Data: 10 de dezembro de 2010 

Hora: 11.55 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Biblioteca Escolar 

 

Hoje apareceram os mesmos alunos. Sentamo-nos numa mesa redonda e falámos sobre as 

diferentes tradições de Natal de cada um deles. Como o grupo tem alunos de origem 

ucraniana, estes explicaram como era o seu Natal e em que data era comemorado. O M.G., 

aluno ucraniano e pouco extrovertido, esforçou-se por contar aos colegas e sua tradição 

natalícia referindo que janeiro é que é a altura mais importante para estas festividades. A.G. 

acrescentou que este ano iria passar esta quadra à sua terra natal na Ucrânia. 

Propus aos alunos pensarmos numa forma de convidar mais alunos para o projeto. M.T. 

propôs entregar um postal de Natal escrito em várias línguas; A.P. deu a ideia de escolhermos 

algumas palavras como amigo, ajuda, numa flor; A.M. referiu que como estávamos no Natal 

poderia ser uma estrela em vez da flor. Então, construíram umas estrelas com a representação 

de valores (tolerância, amizade, solidariedade, etc) que entregariam como convite a um outro 

amigo. Os alunos envolveram-se na atividade. E no final várias estrelas estavam prontas e 

cada um levou uma para entregar a alguém. 

O segundo grupo continua muito reduzido, no entanto, estivemos também a construir as 

estrelas com o intuito de alargar o número de alunos neste grupo. 

 

Data: 07 de janeiro de 2011 

Hora: 11.55 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Biblioteca Escolar 

 

Após a interrupção das atividades letivas recomeçámos as atividades no projeto. 
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O A.D. já não compareceu ao projeto uma vez que foi transferido para outra escola. Aos sete 

alunos juntaram-se hoje duas alunas de origem chinesa C.L. e M.L.. As duas alunas são 

gémeas, estatura média, magras, cabelo comprido, liso e negro, olhos rasgados. Vestiam 

roupas iguais e era difícil distinguir quem era quem. Aproveitei o momento para perguntar 

aos alunos como tinham passado a época natalícia. O M.G. voltou a explicar que o natal na 

sua família é comemorado no preciso dia em que estamos reunidos. O M.G. e a A.K. 

explicaram que o natal é comemorado em janeiro e a ceia começa quando a primeira estrela 

surge no céu, que simboliza a estrela de Belém . 

Uma das alunas chinesas explicou que a festa mais importante para a sua família não era o 

Natal, mas a chegada do novo ano que aconteceria em fevereiro. Explicou também que o ano 

é associado a animais tal como o horóscopo chinês. Os alunos quiseram logo saber qual o seu 

signo chinês que foi definido pelas alunas chinesas a partir da data de nascimento de cada um. 

Aproveitando a ideia de sermos todos diferentes com origens diferentes, tradições diferentes, 

identidades diferentes, decidi organizar um jogo com o grupo. 

Cada aluno recebeu um cartão com um perfil específico, e cada um deveria “encarnar” a 

pessoa a que se associava esse perfil, ou melhor o seu bilhete de identidade. Os outros iriam 

fazer perguntas sobre a família, origem, educação, etc… até descobrirem que identidade era a 

do colega. No final, leram cada um dos perfis e refletimos sobre a diversidade das pessoas, as 

expectativas e oportunidades de cada um. 

Hoje, no segundo grupo, apareceram quatro alunos. Os novos aluno eram um rapaz e uma 

rapariga. Ambos de origem portuguesa e da mesma turma. D.C. era baixa e tinha o cabelo liso 

e claro, olhos verdes e parecia um pouco tímida. D.F. alto e magro, cabelo louro e olhos azuis 

demostrou grande vontade em estar no projeto. A conversa sobre a época natalícia foi o tema 

de abertura. Os alunos com família em diferentes pontos do país também relataram as festas 

natalícias da sua região. R.D., cuja família é da zona de Aveiro, falou do bacalhau na noite de 

natal e da troca de presentes nessa noite. D.F., o mais novo de sete irmãos, referiu que foi 

difícil reunir todos em casa porque dois dos irmãos são do primeiro casamento da mãe, outros 

dois são do segundo casamento do pai. Mas durante a semana entre o natal e o novo ano, 

reuniu-se com os vários membros da família em casa diferentes.  

Passámos ao jogo que decorreu de uma forma bastante positiva como no primeiro grupo. 

Juntaram-se ao grupo mais dois elementos que sentiram curiosidade em saber como se jogava 

o jogo e demonstraram vontade em participar. 
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Certamente estes dois alunos não terão uma assiduidade regular ao projeto, mas já foi positivo 

a vontade em participar nas atividades. 

 

 

Data: 14 de janeiro de 2011 

Hora: 11.55 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Biblioteca Escolar 

 

Hoje solicitei aos alunos que construíssem o seu próprio bilhete de identidade. Numa folha 

colorida colocaram os dados que consideraram mais importantes. Depois de conversarmos 

sobre quais os dados, decidimos optar pelo nome, idade/data de nascimento, ocupação 

presente e no futuro, origens/família, nacionalidade, interesses. 

Cada um esteve a construir o seu próprio B.I. 

No fim, recolhi o B.I. e realizei um pequeno jogo em conjunto com o grupo. Escolhi de cada 

B.I. uma expressão ou uma palavra e os alunos tentariam adivinhar quem era o colega. Caso 

acertassem deveriam acrescentar mais alguma informação sobre esse colega. 

Todos os alunos participaram e ficaram a conhecer mais algumas coisas sobre os colegas do 

projeto. 

A A.K., por exemplo, não vive com o pai e não sabe muito sobre ele. Veio para Portugal com 

a mãe e o padrasto. M.T. e J.P., irmãos, não vivem com mãe, vivem com o pai e a segunda 

mulher deste (origem muçulmana). 

O segundo grupo, 4 alunos, construíram os seus B.I. Descobriram, por exemplo, que uma das 

alunas tem ligações com a Venezuela, pois a sua mãe nasceu nesse país e veio para Portugal 

ainda adolescente. AL. estava a construir o seu B.I. e referiu que a vida dela era muito normal, 

dando como exemplo o fato de  os pais não nasceram longe do local onde vivem. Segundo a 

aluna até era aborrecido, pois gostaria que as suas origens fossem mais diversas. A propósito 

desta situação AL. referiu que tem uma tia a viver nos Estados Unidos e que estava casada 

com um egípcio. 

Depois de todos construírem o B.I. procedi ao jogo para tentarem descobrir quem eram e 

conhecer mais sobre cada um deles. 
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Pedi aos alunos que para o próximo encontro trouxessem fotografias sobre a família, 

acontecimentos marcantes, etc. … e que gostassem de partilhar com o grupo. 

 

 

Data: 28 de janeiro de 2011 

Hora: 11.55 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Átrio escolar 

 

Hoje os alunos deslocaram-se para um dos átrios da escola e começámos a preparar a primeira 

atividade alargada a todos os alunos da escola. Começámos por colocar a tela de papel cenário 

e colocámos as letras para o título. Foi também colocado um placard a identificar o grupo 

promotor da atividade. Os alunos do projeto começaram por registar algo que se relacionasse 

com identidade, origem, língua, etc. Alguns, com capacidade para o desenho, como foi o caso 

do J.P. que expressou a sua ligação a África e a importância que tem na sua vida (desenhou o 

continente africano e escreveu:”One love Africa”). 

Os alunos foram aparecendo e os responsáveis pelo projeto orientaram os mais pequenos. 

M.T. organizou os alunos do 1º ciclo em fila para que ordenadamente pudessem levantar os 

pincéis, as tintas ou as canetas para registarem no mural. A.P. e A.M. ajudavam os mais 

pequenos nos registos de palavras  ou na escolha do espaço no mural para deixarem os seu 

desenho, palavras ou frases. J.P. desenhava a lápis o seu projeto. Os mais pequenos estavam a 

gostar do desenho do J.P. e notaram a habilidade que este tinha para o desenho. 

Os alunos do 1º ciclo estavam entusiasmados e empenhados em deixar o seu nome ou a 

bandeira do seu país (Portugal, Brasil, Angola, Ucrânia, etc…) 

O rebuliço foi tanto que rapidamente o mural ficou repleto de palavras, desenhos, cores. 

Até os alunos mais velhos quiseram deixar o seu registo. Também alguns professores 

quiseram participar e registaram o seu testemunho. A atividade atingiu os objetivos definidos.  

No segundo grupo, liderado por quatro alunos, houve necessidade de acrescentar mais uma 

pequena tela, pois já não havia mais espaço para registar fosse o que fosse. O entusiasmo, o 

envolvimento e a entrega com que os alunos do projeto orientaram a atividade foi de facto um 

êxito. 
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O mural irá ficar exposto durante uma semana. 

Nota- durante a semana vários foram os alunos que continuaram a registar algo sobre si, a sua 

origem e o que mais gostam 

 

 

Data: 04 de fevereiro de 2011 

Hora: 11.55 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Biblioteca Escolar 

 

Iniciámos hoje o encontro com o visionamento de fotografias da atividade do mural e uma 

visita à página do “facebook” do projeto. Os alunos registaram as suas impressões sobre a 

atividade e responderam aos comentários da atividade. Procedeu-se ao registo de alguns 

alunos no “facebook”. 

Depois de falarmos sobre o mural, alguns alunos apresentaram os materiais que tinham 

trazido e com os quais se identificavam. A.M. mostrou uma foto de quando ainda não tinha 

um ano, em Cabo-Verde a brincar à porta de casa. A.P. trouxe uma boneca que lhe foi 

oferecida quando era mais nova e que tem sempre junto a ela quando se deita para dormir. 

No segundo grupo procedeu-se da mesma foram: visionamento das fotos; visita ao 

“facebook” e inscrição dos alunos que ainda não tinham acesso. 

Aproveitei para mostrar aos alunos o espaço do projeto na plataforma moodle da escola.  

AL. trouxe um conjunto de fotos, tiradas nos estados Unidos, quando visitou a tia a alguns 

anos atrás. Revelou intenções de voltar ao país, pois agora que é mais velha gostaria de visitar 

alguns sítios e de conhecer mais sobre o país. R.D. apresentou fotos do casamento dos pais, de 

quando nasceu e passeios em família. R.D. é filha única e a mãe casou com 17 anos. Está 

muito ligada aos avós que vivem perto da sua casa e com os quais passa muito tempo do dia.  

Este segundo grupo foi ainda retirar o mural escolhendo os pedaços/recortes que mais 

significados tinham. Com todos os pedaços recortados iremos construir uma ou duas telas 

para que não se perca o valor do mural e de todos os que participaram na sua construção. 
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Data: 11 de fevereiro de 2011 

Hora: 11.55 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Espaço C. C.  

Hoje fomos para um espaço diferente, pois iriamos utilizar colas, pinceis e tintas. O espaço é 

no 2º andar da escola e está reservado para atividades dos projetos, de apoio a alunos 

abrangidos pelas necessidades educativas especiais ou outro tipo de atividade fora do contexto 

de sala de aula. Partilhei o espaço com outra professora que estava a desenvolver expressões 

plásticas com dois alunos abrangidos pelas necessidades educativas especiais.  

Coloquei as duas telas em cima da mesa forrada com jornais e solicitei aos alunos que 

espalhassem os recortes da forma que quisessem numa das telas. 

Hoje não estiveram os alunos M.G. e A.P. . O J.R. deixou de frequentar porque há mesma 

hora tinha aula de apoio de Matemática. 

Os alunos do projeto construíram as telas com os recortes. Fizeram uma composição de cores, 

palavras e desenhos e cada grupo produziu a sua tela. Cada tela irá ser identificada com o 

nome do projeto e será colocada numa das paredes da escola. 

À volta da mesa enquanto se construíram as telas os alunos comentaram os pedaços 

selecionados  

A.M. – Vamos colocar as diferentes bandeiras!!! Bem o J.P. desenhou África tão bem! Vamos 

colocar em destaque!!! 

A.K. – O J.P. tem mesmo orgulho na sua terra!! As cores são as da sua bandeira. 

M.T. – Este pedaço foi escrito por uma professora!! Fala da terra onde nasceu! 

A.K. – Vou colocar a minha bandeira aqui!!   

A.P. – Este desenhou um coração enorme!! Claro, o amor é um sentimento que todos 

sentimos!! 

M.T. – Este escreveu “ Portugal mais Brasil” dentro de um coração.  Já tem Portugal no 

coração!!! 

A.P. – Yeah! É verdade!  

As conversas prolongaram-se, referindo quem deveria ter desenhado, o porquê do registo 

feito, as razões que levaram a fazer um determinado desenho indo sempre as respostas 
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desembocar na origem de cada um, na identidade e ligação de cada um ao seu país e mesmo 

no valor que a tradição familiar tem para cada um. 

Este momento foi também palco para os alunos falarem das suas paixões, namoros, atitudes 

de alguns colegas, comportamentos pouco corretos. Hoje foi um desabafo! 

AL. quando viu a primeira tela (feita pelo primeiro grupo) disse logo que o seu grupo não iria 

conseguir fazer uma assim tão bonita, mas no final reconheceu que também a tela do seu 

grupo estava bonita. Quer um grupo como o outro estavam muito orgulhosos da sua pequena 

“obra de arte”. 

 

 

Data: 18 de fevereiro de 2011 

Hora: 11.55 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Biblioteca Escolar 

 

O dia foi bastante ativo. No primeiro grupo, os alunos aproveitaram apara atualizar a página 

no “facebook” respondendo a questões colocados pelos amigos do projeto, como por 

exemplo “O que vão fazer com o mural que pintámos?” 

Fizemos uma tentativa de aceder à página do projeto “Culturlaços” de outra escola, mas não 

conseguimos. 

Na segunda parte (deste 1º grupo) decidimos ir à direção mostrar qual o resultado do mural 

intercultural e solicitar autorização para colocar numa das paredes da escola. 

As alunas foram recebidas por um dos elementos da direção que apreciou as telas e elogiou o 

trabalho dos alunos do projeto. A docente questionou os alunos sobre se já tinham escolhido o 

espaço para colocarem as telas à qual responderam que sim. 

Após a autorização da direção os alunos ensaiaram o melhor lugar para afixar as telas. Alguns 

colegas que se encontravam por perto perguntaram quem tinha feito as telas. Os alunos 

prontamente responderam “Nós”, explicando como tinham construído as telas. Os alunos 

ouviram a explicação e reconheceram alguns dos registos e desenhos. 
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No 2º grupo de alunos e depois de registarem alguns comentários no “facebook” 

aproveitaram para divulgar a próxima iniciativa – o concurso de fotografia. 

Foi necessário elaborar um regulamento para o concurso e estivemos a produzi-lo.  

Este segundo grupo foi à direção solicitar autorização para a divulgação do concurso de 

fotografia. Os quatro alunos, com um aluno convidado, apresentaram ao diretor uma proposta 

de regulamento para que este analisasse e desse autorização. 

O diretor recebeu os alunos, perguntou o nome de cada um deles e teceu alguns comentários: 

“ fico muito contente por saber que estão envolvidos neste projeto. Sabem que apoio todos os 

projetos e que eles são uma aprendizagem muito importante para vocês e todos os outros 

alunos. Não devem esquecer que as aprendizagens que desenvolvem no projeto são para pôr 

em prática. São vocês que vão formar os outros colegas e eu conto convosco! Em relação ao 

concurso vou ler o regulamento com atenção e na próxima semana darei a resposta. Mas 

gostaria que me explicassem em que consiste.” 

Uma das alunas, timidamente, explicou que era um concurso para captar a diversidade 

multicultural, ou melhor, por palavras suas. “É um concurso para mostrar a diversidade de 

culturas na nossa escola, as amizades! Mais? 

Al. acrescentou: “Sim pretendemos que os alunos registem em fotografia algo sobre a sua 

escola, os laços de amizade entre todos, os aspetos positivos. 

Os alunos saíram da direção e e questionei-os sobre o que tinha apreendido sobre as palavras 

do diretor. A R. afirmou: “ Não basta praticar apenas no projeto, temos de melhorar os 

outros…” 

A Al. acrescentou: “Vamos tentar ajudar a melhorar as relações, o convívio entre todos. 

 

Data: 25 de fevereiro de 2011 

Hora: 11.55 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Biblioteca Escolar 

 

Como de costume o local de encontro foi na biblioteca. Mas não pudemos ficar neste espaço, 

pois estava a decorrer uma atividade. Fomos à procura de uma sala.  
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Para hoje propus o tema carnaval. Os alunos fizeram uma pesquisa sobre a celebração do 

carnaval em Cabo Verde. Consultaram alguns sites e fotos. 

A.M. , de origem cabo-verdiana, caracterizou o carnaval da ilha com muita cor e ritmo, 

parecido com o carnaval do Brasil. A.P. gostou muito de descobrir o carnaval cabo-verdiano e 

publicou alguma informação no facebook. M.G. e J.P. não gostam de celebrar o carnaval, pois 

consideram muito confuso. Também eles estiveram no mural do projeto a publicar alguns 

comentários. 

J.P. dirige-se à janela para chamar os elementos da segunda sessão. O primeiro grupo 

despede-se e vai almoçar. 

Al, R. e D. ficam entusiasmados pelo facto de estarmos numa sala e demonstraram vontade 

em continuar a desenvolver as atividades ali, porém a sala está livre porque os alunos foram 

em visita de estudo. 

Propus a este grupo que comentasse as publicações que os colegas colocaram no mural do 

projeto e que pensassem no que poderíamos pesquisar e publicar. 

A Al. sugeriu descobrir algo sobre a cultura chinesa e verificar qual a festa mais importante. 

Relembrou também uma notícia na TV sobre o novo ano chinês e a grande festa que tinha 

acontecido. Cada ano está associado a um animal, tal como o horóscopo chinês que é 

representado por um animal a partir do ano de nascimento de cada um. 

Pesquisaram e escolheram o Museu do Oriente em Lisboa para a divulgação do novo ano 

chinês e deixaram os seus comentários. 

Entretanto aproveitaram para descobrir qual o signo chinês de cada um . 

 

 

Data: 04 de março de 2011 

Hora: 11.55 e 12.40 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Biblioteca Escolar 

 

Devido ao dia formativo da escola não se realizaram atividades do projeto. 
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Data: 11 de março de 2011 

Hora: 11.55 e 12.40 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Biblioteca Escolar 

 

Tendo em conta a realização de um conselho de turma não se realizaram atividades no 

projeto. 

 

Data: 18 de março de 2011 

Hora: 11.55 e 12.40 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Biblioteca Escolar 

 

Ao primeiro grupo juntaram-se mais duas alunas que estão interessadas em participar no 

projeto- Di. e M.S.. 

Questionadas sobre as razões que as conduziram até ao projeto mencionaram o fato de o 

projeto desenvolver atividades interessantes e a possibilidade de conhecerem outras culturas. 

A este propósito A.M. manifestou vontade em realizar um intercâmbio. Expliquei que este 

ano provavelmente será difícil a sua concretização, pois necessitamos de apresentar proposta e 

solicitar autorização à direção. No entanto, poderemos pensar na atividade para o próximo 

ano. 

A.P. referiu a sua vontade em conhecer outras pessoas, outras culturas nem que fossem os 

vizinhos espanhóis. M.T. acrescentou que é sempre bom conhecer outras pessoas e A.M. 

manifesta a sua intenção de conhecer lugares mais distantes, França ou Inglaterra. A.K. conta 

aos colegas que numa das viagens que fez à sua terra natal, Ucrânia, de carro, não gostou dos 

franceses pois não são simpáticos e falam pouco. Os lugares por onde passou eram bonitos e a 

paisagem e as casas iam mudando conforme o país.” Na Alemanha as casas são muito bonitas 
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e são todas iguais, como casas de brincar. É giro ver a diferença! As pessoas também vão 

mudando, os franceses são antipáticos e os alemães não!”, acrescentou A.K.. 

A conversa continuou e aproveitei para falar de como é importante viajar, conhecer outros 

lugares e culturas e que é de facto uma aprendizagem para a vida. 

M.T. voltou a sugerir lugares para se fazer uma viagem, tal como os alunos da escola 

secundária de A. irão fazer. Aproveitei para perguntar o que poderão aprender com estas 

viagens e como divulgariam a sua experiência à escola. Para além de conhecer outras culturas 

referiram também aprender uma língua. Quanto à divulgação da experiência mencionaram 

exposições de fotografias, informações sobre o país visitado e as atividades realizadas. 

O segundo grupo chegou e participaram na conversa dando mais algumas ideias para o 

intercâmbio. AL. sugeriu que  se realizasse uma viagem no final do 9º ano para conhecerem 

outros lugares. D.F. tem um sonho quando for mais velho, o de viajar por diferentes países e 

conhecer os seus costumes. 

 

 

Data: 01 de abril de 2011 

Hora: 11.55 e 12.40 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Pátio da Escola  

 

Estava um dia de sol e aproveitámos para ir até aos pátios da escola. Na parte de trás do 

edifício escolar existem espaço de lazer e desportivos: dois campos para a prática desportiva, 

um anfiteatro ao ar livre, mesas e bancos espalhados pelo recinto e algumas árvores. Sentámo-

nos numa das mesas e distribui uma máquina fotográfica ao grupo para que tirassem algumas 

fotos para o concurso “Olhar a Escola”. Os alunos ficaram empolgados e sugeriram como e ao 

que tirar. Os alunos escolhem os sítios e as posições mais criativas. Di., muito empolgada, 

sugere que se coloquem no mural do projeto. A.M. quis tirar mais umas fotos e relembrou os 

colegas que deveriam tirar mais fotos daquele lugar, pois era onde gostavam de estar, era o 

espaço deles. 

O segundo grupo foi também para o exterior. Demos uma volta pelos pátios e as conversas 

foram surgindo. Aproveitaram para tirar algumas fotos, visitar a turma do PCA (percurso de 
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currículo alternativo) que estava a trabalhar na horta pedagógica. AL. quis saber por que razão 

estes alunos têm disciplinas diferentes. Expliquei-lhes que os alunos daquela turma não 

tinham sucesso no currículo normal e que foi criado um projeto com outras aprendizagens 

para que estes alunos pudessem obter sucesso. R.D. acrescentou que estes alunos têm também 

dificuldades em aprender. D.F. referiu que alguns não querem saber da escola, não se 

interessam por nada! Relembrei que por vezes é difícil conseguir ao encontro dos interesses 

dos alunos, pois não têm um objetivo de vida, não têm um projeto de vida.  

D.F. referiu o quadro feito pelos alunos do PCA que se encontra junto à sala de professores 

que representa cada um deles, cada um com os seus traços, cor, expressão. 

 

 

Data: 08 de abril de 2011 

Hora: 11.55 e 12.40 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Biblioteca Escolar 

 

Último dia do segundo período. Os alunos já estavam na biblioteca quando entrei e quiseram 

saber o que iríamos fazer. 

Por nos encontramos próximo das festividades da Páscoa, sugeri que a A.K., ucraniana, 

falasse um pouco sobre esta celebração no seu país. Referiu a importância dos ovos pintados 

que oferecem na Páscoa e que as pinturas têm um significado. Pesquisou com os colegas na 

internet alguns sítios sobre a tradição e sobre a arte de pintar os ovos. Explicou também que 

esta arte se chama “pysanka” (em ucraniano) que significa “escrever nos ovos”. 

Num outro sítio da internet os alunos descobriram mais informações sobre a Páscoa na 

Ucrânia, o significado das pinturas e história tradicional que está por detrás desta celebração ( 

o povo Hutsul que habitava as montanhas dos Cárpatos, acreditavam que o ovo era a fonte da 

vida e que o mundo dependia do “pysanka” ; se existissem muitos ovos decorados haveria 

equilíbrio no mundo. 

A.M. descobre que a tinta utilizada para pintar os ovos é um corante à base de cera e que se 

chama “batik”. A.K. refere que desenhar pássaros e flores significa felicidade e primavera, às 

pessoas idosas oferecem-se ovos com cores escuras e às crianças com a cor branca que 
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significa pureza e vida. Continua a conversa sobre os ovos e a A.K. menciona que é uma festa 

de família, pois todos se juntam para celebrar e oferecer os ovos. 

A.P. acrescenta que em Portugal também se oferecem ovos de chocolate e quer descobrir se o 

sentido é o mesmo. Para isso recorrem à internet e descobrem que os ovos de chocolate que 

oferecemos também têm o significado de criação e está ligado ao início da Primavera.  

Di. refere que na religião católica a Páscoa está associada à morte e ressurreição de Cristo. 

Expliquei que a Páscoa, como a maioria das celebrações, junta o pagão (do povo) e o 

religioso. 

No fim, partilharam a informação no mural do projeto e deixaram os seus comentários. 

O segundo grupo ficou reduzido a 3 elementos. Também estes foram pesquisar sobre a 

celebração da Páscoa, mas antes deixaram os seus comentários sobre as publicações recentes. 

AL., que gosta de descobrir e conhecer mais sobre a cultura chinesa, encontra um sítio na 

internet que descreve a comemoração da Páscoa na China. Esta festa ocorre ao mesmo tempo 

que a Páscoa e chama-se “Ching-Ming” e as pessoas visitam os túmulos dos seus 

antepassados e oferecem doces e refeições para que estes se sintam satisfeitos. R.D.lembra 

que em Portugal a visita aos túmulos se faz no dia de Todos os Santos. AL. conclui que 

“Afinal não somos assim tão diferentes. Acabamos por fazer o mesmo….em alturas 

diferentes!” 

 

 

Data: 29 de abril de 2011 

Hora: 11.55 e 12.40 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Bar da escola 

 

Iniciámos o 3º período. Não podemos ficar na biblioteca porque mais uma vez decorriam 

atividades com grupos turma.  

A M.S. já não iria continuar porque tem de ir a casa almoçar e não dá tempo para chegar à 

hora do projeto. 
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Fui com as raparigas, pois os rapazes ainda não tinham chegado, à procura de um espaço para 

trabalhar. A Di. escolheu o bar.  

Observei atentamente o espaço. Era uma área ampla em forma de L. As paredes estavam 

revestidas de azulejos cor-de-rosa escuro e uma faixa em desnível de cor grená. Do lado 

direito era a zona do bufete com um balcão de atendimento na parede em frente e uma porta 

de acesso ao corredor do refeitório e papelaria do lado esquerdo mais ou menos ao meio desta 

área. Ainda do lado do bufete encontravam-se quatro mesas redondas grandes com quatro ou 

cinco cadeiras à volta. O espaço do bufete tem duas grandes janelas na parede do lado direito 

e mais duas na parede junto da porta de acesso a esta área. Entre estas duas últimas janelas 

encontrava-se uma estrutura de ferro pintada com uns caixotes encaixados, era o eco ponto. 

Do lado esquerdo desta grande área era a zona denominada de área dos alunos. Na parede 

junto à porta de acesso da grande área encontrava-se uma fila de cacifos azuis e cremes; na 

parede ao fundo, virada a norte, distribuíam-se 4 janelas grandes e entre as duas primeiras um 

prateleira de ferro. Entre as outras duas janelas estava mais um conjunto de cacifos iguais aos 

anteriores. No outro canto, oposto às janelas encontrava-se uma pequena divisória de madeira 

com uma porta e uma janela grande. Lá dentro podia-se observar algum equipamento como 

microfones, mesa de mistura, leitores de CD’s e um conjunto de CD’s. Na janela estavam 

colocados uns cortinados pintados em pano-cru com desenhos relacionados com a música: 

discos, pautas musicais e microfones. Tudo leva a crer que este espaço funciona como a rádio 

escolar. Junto às janelas foram colocados bancos baixos e compridos, cerca de 2 metros, em 

madeira e estrutura de ferro; à frente de cada banco uma mesa retangular no total de 4; mais 

ou menos ao meio da área 2 mesas redondas baixas e cadeiras à sua volta.  

No canto esquerdo, para quem se encontrava voltado para as janelas, junto à janela, estavam 2 

alunos de origem africana sentados nos bancos. Cada um com um portátil à frente. Um dos 

alunos (sentado mais à esquerda, junto aos cacifos) era alto, pele bastante escura, sweatshirt 

azul clara, calças de ganga e ténis brancos. Aparentava ter cerca de 14 ou 15 anos. O outro era 

tão alto como o anterior, a pele também bastante escura, vestia sweatshirt laranja com capuz, 

calças de ganga e ténis brancos. Sentado ao lado deste último, na ponta do banco, estava um 

aluno de pele branca que parecia ter 10 ou 11 anos. Era baixo, olhos grandes, cabelo castanho. 

Vestia calças de ganga e um polo creme. Tinha a sua mochila às costas.   

Sentámo-nos numa das mesas do lado do bar. Na mesa ao lado estavam 4 alunos, entre eles 

um rapaz de origem africana, os outros tinha pele clara. Eram 3 raparigas todas da mesma 
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idade, talvez mesmo da mesma turma ou ano e um rapaz. Duas alunas estavam a comer uma 

sandes. Os outros dois estavam a beber um sumo de copo. 

A A.M. perguntou o que iríamos fazer este 3º período. Relembrei que temos duas datas 

definidas no plano de atividade do projeto e que deveriam pensar o que organizar para esses 

dias (Dia Internacional da Cidadania e Dia da Diversidade Cultural e Desenvolvimento). 

Sugeri que pensassem na organização de um debate dirigido por eles com colegas da escola. 

A A.K. perguntou se o tema para o debate não poderia ser sobre a crise, já que é tão atual e 

que preocupa tanta gente. Aproveitei para apontar, por exemplo, algumas situações que 

podem estar em crise na escola, como a relação entre os alunos, o respeito pelas regras, o 

saber conviver com a diferença. 

O barulho e a confusão no bufete estavam a aumentar. Os alunos do 1º ciclo estavam em hora 

de almoço e aproveitavam o espaço ao lado do bufete para correr e saltar. 

A A.K. afirmou “ Stora tá a ver! Estes miúdos só fazem barulho, não sabem brincar! Não têm 

nada para fazer nesta hora! Aproveitei as palavras da A.K e perguntei se não estariam 

dispostos como alunos do projeto a dinamizar algumas atividades para os mais pequenos e 

que os ensinassem a estar e a brincar. 

A Di., recém-chegada ao projeto, mas com muita vontade de fazer sempre alguma coisa 

respondeu: “ Vamos pensar no que fazer! Aquela atividade que vocês fizeram no período 

passado, do mural, foi fixe! Os miúdos do 1º ciclo estavam muito entusiasmados!” 

Começámos por pensar no tema para o debate e houve consenso quanto a debater com os 

colegas da escola a diversidade que existe na escola, o respeito pela diferença, as relações de 

convívio entre os alunos. De seguida, pensámos nas funções que cada um iria ter no debate. 

A M.T., a mais tímida e envergonhada, disse logo que não queria participar porque não queria 

falar, mas na divisão dos papéis coube-lhe a função de fotógrafa para registar os momentos 

mais importantes do debate. Foram escolhidos os secretários (A.K. e J.P.), a moderadora 

(Di.), a responsável pelo registo em vídeo (A.M.) e os responsáveis pela receção dos colegas ( 

M.G. e A.P.). Foi-lhes explicado que o segundo grupo também terá elementos a participar no 

debate com as mesmas funções e que em conjunto iremos preparar tudo. Ficou também 

decidido que os colegas a participar no debate seriam os sub-delegados e delegados de turma 

do 2º e 3º ciclos. 

Continuámos a planear as atividades para os dias já referidos. Apresentei algumas sugestões 

para serem dinamizadas para alunos do 1º ciclo, como o aprender uma língua, ouvir uma 

história, desenhar… Repartimos os grupos do projeto por dois dias e cada grupo ficou 
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responsável por organizar e dinamizar uns “workshops” para os do 1º ciclo. Questionei a A.K. 

se gostaria de ensinar aos alunos mais pequenos a sua língua – ucraniano. A aluna reagiu bem 

e acrescentou “Ó stora, elas também sabem! Já lhes ensinei algumas coisas!” Sugeri que se 

preparassem uma imagens e um quadro para que os alunos pudessem aprender algumas 

palavras e expressões. A A.K. afirmou “Gosto da ideia! Só eu sozinha, não! E o M.G.?” Claro 

que iria ter a ajuda de todos do grupo. 

Relembrei que as duas alunas chinesas que por vezes aparecem no projeto poderiam ser 

convidadas para ensinarem a desenhar alguns caracteres chineses. A A.M.  afirmou: “Gosto 

muito de desenhar essas letras! Mas não sei o significado!” 

A Di. prontificou-se para falar com as alunas e tentar convencê-las a participar. 

A professora comentou com a A.M. o comentário deixado por ela na página do projeto  a 

propósito de um vídeo onde uma criança tenta retirar uma árvore da estrada quando todos à 

volta parecem não se importar…. 

Os rapazes chegaram tarde ao projeto mas ainda participaram na planificação das atividades 

para os alunos do 1º ciclo. 

Fui até à porta da biblioteca para procurar o 2º grupo. Apenas encontrei a AL., a R. D. e o D. 

F. Juntaram-se ao grupo mais duas alunas J. e A. J. era baixa, morena, cabelo escuro e é muito 

extrovertida. A. era demasiado alta, cabelo comprido castanho e olhos castanhos. Tinham 

chegado sem folego, pois saíram de casa a correr. 

Comecei por explicar as ideias que tinham surgido para comemorar os dias 18 e 21 de Maio. 

Os alunos ficaram entusiasmados com o debate e sugeriram que as atividades com o 1º ciclo 

fossem por exemplo o contar uma história, ou o desenhar alguma coisa. Passámos à 

distribuição das tarefas no debate: moderadora –AL.; responsáveis pela receção – D.F.; 

secretárias – R. D. e J. . 

Aproveitámos para pensar como iniciar o debate e os pontos a explorar. A AL. referiu: “ Isto 

é o mesmo que as assembleias que fazíamos no 1º ciclo…. Eu era sempre a secretária …. 

Tinha de escrever a ata!” Pedi-lhe que explicasse melhor e continuou “ Já não sei bem se era 

uma vez por semana ou por mês! Reuníamos no Anfiteatro, havia um juiz e 2 secretários. 

Debatíamos os problemas e elaborávamos uma ata. Por isso agora quero ser moderadora!” 

A R.D. sugeriu que elaborássemos umas perguntas para colocar no debate, para discussão. 

Quanto ao 2º dia de atividades os alunos decidiram organizar duas atividades : “Quem conta 

um conto” e “Desenhar a poesia”. Como a R.D. e a J. sabem tocar viola a AL. sugeriu que 
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inseríssemos música enquanto contávamos o conto, tal como acontecia num programa de 

televisão. 

No final decidimos que a AL. contaria a história e a R.D. e a J. tocariam. Depois de ouvirem a 

história os alunos do 1º ciclo iriam registar num painel a sua opinião. Para o D.F. e A.  seria a 

atividade da poesia. Escolheríamos um poema que falasse da amizade, das crianças ou da paz 

e os alunos iriam representar através do desenho cada quadra. 

Como a hora estava a chegar ao fim disse-lhes que iríamos comunicar por mail para 

trabalharmos as atividades. 

- Parece-me que os alunos estão mais envolvidos e que não será difícil colocá-los à frente a 

organizar o debate, dar-lhes a oportunidade de terem voz! 

 

Data: 06 de maio de 2011 

Hora: 11.55 e 12.40 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Biblioteca Escolar 

 

Não decorreram atividades devido à realização de provas de aferição. 

 

Data: 13 de maio de 2011 

Hora: 11.55 e 12.40 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Biblioteca Escolar 

 

Estiveram presentes 5 meninas. Os rapazes apesar de estarem na biblioteca estavam a fazer 

um trabalho para uma disciplina. 

A Di., que irá ser a moderadora do debate, pensou com os colegas em perguntas possíveis a 

fazer durante o debate.  

Di.- Ó stora, neste ponto posso perguntar se sabem o que é conviver e se é preciso existirem 

regras. 
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A.P.- Pergunta se eles sabem estar na sala se se comportam bem. 

Di.- Temos meninos diferentes não só pela cor, mas também porque têm algum problema. É 

bom também falar nisso! 

A.M. – falem também de não respeitarem, por exemplo, a fila do bar. O que devemos fazer. 

Estivemos a elaborar uma apresentação em power point com fotos e a registar as partes do 

debate, as questões a colocar, frases para refletir. Também selecionámos algumas fotos das 

atividades do projeto para mostrar e divulgar aos colegas as atividades e também apelar à 

inscrição na página do projeto no facebook. 

A propósito de uma frase que a professora tinha retirado do projeto educativo da escola “…. 

Proporcionar oportunidades de debate”, a A.M. recordou a miúda que fez um discurso na  

conferência mundial sobre o ambiente, no Brasil. 

A.M.- A miúda foi lá apresentar as razões porque devemos proteger o planeta e falou muito 

bem! Estava tudo calado a ouvi-la! 

M.T. quis ver o vídeo e fizemos uma pesquisa na internet e estivemos a ver o vídeo. 

A.P.- Ela conseguiu emocionar os adultos! 

Terminado o vídeo era necessário voltar à preparação das atividades.  

A A.K. iria dinamizar a aula de ucraniano como tínhamos combinado. Neste momento a A.K. 

quis demonstrar que as colegas do projeto já sabiam algumas expressões em ucraniano como 

por exemplo: “ amo-te; gosto de ti; olá; gosto de carne” 

Em conjunto decidimos o que iria ser ensinado aos alunos do 1º ciclo (olá, adeus, como te 

chamas, números até dez) 

Aproximaram-se as duas alunas de origem chinesa que a convite dos membros do projeto 

iriam organizar uma sessão sobre caracteres chineses. A M.L., uma das chinesas, disse que 

não podia ser muita coisa porque é difícil desenhar todos os caracteres. Escolhemos então as 

expressões “olá”, “adeus” “mãe”, “pai”, “criança “ e “amigo. 

Neste momento a curiosidade instalou-se no grupo. A A.K. queria aprender os números em 

chinês e estiveram a repeti-los vezes sem conta. Conseguiram descobrir que alguns dos 

números têm sons semelhantes aos números em ucraniano, talvez esteja relacionado com as 

origens de cada língua. Aproveitaram a disponibilidade da M. e estiveram a desenhar os 

caracteres que representavam os números até dez. 
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Voltámos novamente à preparação do power point e os alunos aproveitaram para registar as 

suas opiniões sobre o projeto.  

Estava na hora de terminar e as alunas continuaram entusiasmadas a escrever e a dizer os 

números em ucraniano. A A.K. explicou que do russo para o ucraniano existem algumas 

diferenças quanto aos sons e exemplificou lendo os números nas duas línguas. 

O segundo grupo esteve também envolvido na preparação do power point para o debate. 

Redigiram o texto introdutório para o debate e elaboraram mais algumas questões. 

Fomos para o pátio da escola ensaiar o conto com o acompanhamento da viola. A Al. leu 

diversas vezes o conto e fez a sua interpretação para melhor o contar. O D. estava preocupado 

com a sua atividade (Desenhar a poesia): - E se os meninos do 1º ciclo não conseguirem ler? 

A professora sugeriu que lesse o poema no início e depois distribuísse as quadras. O D. e a J. 

iriam estar junto aos meninos a ajudá-los na leitura e compreensão da quadra. 

Por fim, combinámos as horas para o debate pois o dia estava a chegar. 

 

Data: 18 de maio de 2011 

Hora: 11.55 e 12.40 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Auditório 

 

Hoje, quarta-feira, não é dia do projeto, mas estamos juntos porque é o dia para o debate. A 

atividade decorreu no auditório da escola. Uma sala grande com portas largas que dão acesso 

a uma varanda. À volta das paredes estão dispostas mesas com computadores, no meio da sala 

várias filas com cadeiras de braço, numa das paredes um quadro negro e uma tela de projeção. 

Junto ao quadro uma mesa com um computador ligado ao projetor da sala. 

Às 10h os alunos do projeto chegaram à sala muito agitados e algo nervosos. A Di., que iria 

ser a moderadora, relia os apontamentos, a AL. explicava a ordem dos acontecimentos; a 

A.M. e a M.T. eram as responsáveis pelos registos áudio, vídeo e fotográfico; a R.D. A.K. e 

J.P. os secretários sentados nos seus lugares a preparar o material de escrita. D.F., M.G. e A.P. 

a orientar os convidados na entrada e a solicitarem o registo dos seus nomes na lista de 

presenças. J.P., que estava junto ao computador, começou a passar o power point e a 

relembrar às colegas o que tinham de dizer “Vais dizer que as fotos fomos nós que tirámos!” 
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Todos os alunos do projeto tinham um dístico ao peito com o nome do projeto, o seu próprio 

nome e a função no debate. 

A hora de início do debate aproximava-se e os minutos pareciam horas. Os alunos ensaiavam 

mais uma vez. Os sub-delegados e delegados começavam a chegar e timidamente sentavam-

se. A sala estava já com muitos alunos sentados e a diversidade era notória: rapazes e 

raparigas, novos e mais velhos, altos e baixos, louros e morenos, africanos, ucranianos, 

brasileiros e portugueses e estilos de vestuário diferentes. O debate começou com a presença 

de 21 alunos do 2º e 3º ciclos. 

A AL. iniciou o debate com o texto produzido pelo seu grupo onde se falava dos objetivos do 

debate, as razões que levaram à realização do mesmo, o dia internacional da cidadania, os 

valores de cidadania. A Di. deu também a conhecer o projeto multicultural, as atividades 

realizadas, as opiniões dos seus membros e a página no facebook. 

As questões/temas do debate, no início, não estavam a ter grande adesão por parte do público, 

mas progressivamente foi sendo cada vez mais participativo.  

As alunas R.D. e A.K. iam anotando tudo o que de mais importante se passava. O J.P. preferiu 

ficar ao computador a passar diapositivos.  

Houve momentos em que os alunos que tinham funções como secretários, fotógrafo. 

Quiseram intervir no debate e chegaram mesmo a fazê-lo. 

Foram feitos registo áudio e fotográfico. 

Alguns dos momentos do debate: 

Di.- Dia 21, próximo sábado, comemora-se o Dia da Diversidade Cultural. Vamos falar um 

pouco sobre o “reconhecer e respeitar a diferença”. Será que respeitamos o outro? 

Aluna1 - Não tem a ver com as origens se calhar não gostam assim tanto um do outro e não se 

respeitam porque ….pode ser por ser feio ser baixo….e não pela sua origem. 

AL.- Algum de vocês já discutiu com outro por causa da diferença da cor ??? 

Aluno2 - Não fui eu, foi um colega meu! A gente  temos um menino na turma que é mais 

moreno então um colega nosso chamou-lhe preto …mas o outro não disse nada. 

Di. - Há conflitos entre alunos de diferentes origens? Sim? 

Aluno3 – Não! Nada disso! 

AL.- Vocês tem amigos de origens diferentes, de outras culturas ou religiões? 
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Alunos - Sim ! 

AL. - E aprendem alguma coisa com eles sobre as suas culturas, origens ….? 

M.T. - Eu tenho uma amiga ucraniana e ela já me ensinou algumas palavras em ucraniano. Já 

me ensinou a dizer “amo-te”! 

A.K. timidamente pronuncia a expressão em ucraniano e os presentes tentam repetir. 

Aluno3 - Eu no meu 5º e 6º ano tinha um colega meu que era o Alex e ele  era bué da grande, 

mas também tinha um problema. E todos nos dávamos bem com ele. Ele tinha as aulas e os 

apoios dele mas brincava connosco. Mas depois no 7º ano teve de ir para uma escola 

diferente. Agora está diferente está a aprender uma profissão. Não devem fazer dessas pessoas 

coitadinhas, elas são capazes de aprender também. 

AL.- Para finalizar ….. A nossa escola – que futuro?.... Vamos apresentar sugestões ideias de 

como melhorar a convivência entre todos, alunos, professores e auxiliares; como gerir melhor 

os conflitos que possam existir….. 

Aluna1 - Respeitar as pessoas como são… não pode haver diferenças se estamos na mesma 

escola e se vivemos todos na mesma localidade! Porquê a diferença? Também depende de 

como o outro nos trata a nós. 

Aluna2 – Quando há pessoas novas que entram na escola  temos de integrá-las na turma. Se a 

turma não conseguir integrar essa pessoa, essa pessoa sente-se só e acaba por… 

Aluno4 - Mas essa pessoa é que se tem de integrar…. 

Aluna1 – Não!  A pessoa tem de se sentir bem!  

M.T- Temos de a convidar para participar nas atividades ou ir almoçar …… 

Aluna5 – Tem de existir vontade das duas partes! 

O debate decorreu mais alguns minutos e os alunos referiram outros temas que também os 

preocupavam, como as condições físicas da escola, a qualidade da comida do refeitório e as 

aulas de substituição. 

AL. deu por terminado o debate, agradeceu a todos a participação e lançou a ideia de estes 

debates ocorrerem mais vezes. Os alunos convidados manifestaram vontade em terem mais 

momentos como aquele para que pudessem expor as suas ideias e dar sugestões. 

Depois dos convidados saírem, os alunos do projeto, principalmente a AL. e a Di., estavam 

radiantes. Os alunos tinham-se comportado muito bem.  
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Di.- Ó stora! Até levantavam o braço. No início estavam muito calados. Mas nós fizemos 

algumas perguntas e eles lá iam respondendo. Stora, viu aquele menino do 5º ano, parecia que 

tinha estudado  tudo, só falava… 

Reuniram-se os materiais de registo e no próximo encontro do projeto iriamos organizar a ata 

do debate. 

 

Data: 19 de maio de 2011 

Hora: 11.55 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Biblioteca Escolar 

 

Dia dedicado aos “workshops” na biblioteca. Os previstos para este dia foram: “Quem conta 

um conto” e “Desenhar a poesia”. 

Preparámos os placards com papel de cenário para que os alunos no final desenhassem ou 

escrevessem sobre a história ouvida. Os meninos do 1º ciclo foram chegando, alguns 

voltavam a sair para chamarem os colegas. Estavam todos muito expectantes quanto ao que se 

ia passar. Sentados queriam que a R. tocasse uma música, perguntavam o que ia acontecer ali. 

A Al. apresentou-se à plateia, bem como a sua colega. Explicou sumariamente que eram 

alunas da escola e que faziam parte do Project Multicultural e que iriam contar uma história 

sobre um menino. O conto era de António Torrado e chamava-se “ Uma história verdadeira”. 

Enquanto ouviam a história os alunos podiam interagir com a contadora. A Al. tentava 

aproximar a história à realidade dos meninos perguntando por exemplo, têm irmãos? Têm 

muitos amigos? etc.. Ao mesmo tempo a R. tocava para que o ambiente fosse ainda mais 

criativo. 

A história falava de um menino pobre com muitos irmãos e que não tinha sapatos. Era alvo de 

troça na escola de um colega. Um dia o menino chegou à escola com uns sapatos novos, o 

colega reconheceu os sapatos como tendo sido dele. A sua mãe tinha dado os sapatos a uma 

senhora pobre com muitos filhos. O menino pobre não gostou da reação do colega que 

continuou a gozar com ele e resolveu devolver-lhe os sapatos. 

No final da história, a Al. solicitou aos alunos do 1º ciclo que manifestassem as suas opiniões 

sobre a história: se tinha gostado, se o menino tinha reagido bem; e convidou-os a registarem 

no painel as suas impressões (quer através de desenhos, frases, expressões).  
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Os alunos entusiasmados registaram o nome das personagens, desenharam os sapatos, os 

meninos e escreveram palavras como amizade, partilha e ajuda. Colocaram também a sua 

opinião como por exemplo “gostei muito da história!”; “gostei de ouvir”. 

Passámos à segunda atividade. O D. assumiu a tarefa sozinho, pois a colega J. estava a faltar. 

O D. apresentou-se a outro grupo de meninos do 1º ciclo e explicou também que pertencia ao 

projeto e que estava ali para dinamizar uma atividade com eles.  

Depois da leitura do poema de Sidónio Muralha “Todas as crianças da Terra”, o Diogo 

distribuiu as quadras pelos meninos que leram atentamente a sua quadra e começaram a 

desenhar sobre aquilo que tinham lido. A Al., a R. e a A. iam de lugar em lugar explicando 

melhor o que estava escrito e ajudando cada menino a fazer a sua interpretação através do 

desenho. À volta das mesas redondas os meninos estavam empenhados em fazer o melhor 

desenho.  

A hora de entrada estava a chegar e a tarefa tinha de ser concluída. O D. informou os meninos 

que os seus desenhos iriam fazer parte de uma exposição e que estivessem atentos ao átrio 

junto à biblioteca. 

Aproveitando o momento final a Al. perguntou se tinham gostado. O menino magro de óculos 

respondeu: “ Adorei!”; a menina de vestido às flores: “ Gostei muito!”; outro menino 

questionou: “Amanhã há mais?”. A R. explicou que sim, mas que as atividades iriam ser 

diferentes. A curiosidade dos meninos era muito que se atreveram a perguntar o que seria. A 

R.retorquiu: “Vão aprender ucraniano!”. 

- Fixe! Vamos aprender “ocraniano”!, disse um menino tendo dificuldade em pronunciar 

corretamente a palavra ucraniano. 

Os alunos do 1º ciclo saíram da biblioteca satisfeitos com um sorriso e dizendo que voltariam 

no dia seguinte. 

Depois de terminadas as atividades solicitei aos dinamizadores que expressassem as suas 

opiniões:  

D. – É difícil orientá-los! São muito agitados e todos querem atenção. 

Al. – Gostei de contar a história! Os meninos estavam satisfeitos. 

R. – Gostei! Poderíamos pensar em fazer isto mais vezes. 

A.  – Tenho jeito para ensinar os mais pequeninos.  
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Data: 20 de maio de 2011 

Hora: 11.55 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Biblioteca Escolar 

 

O último dia dedicado aos workshops culminou com uma aula de ucraniano orientada pela 

A.K. com a ajuda do M.G., Di., M.T., A.M., A.P., J.P.( e também de uma aluna ucraniana do 

1º ciclo 

Preparámos os placards com papel de cenário para que se registassem as palavras. Os 

meninos do 1º ciclo foram chegando e sentaram – se nas mesas redondas. A cada um foi 

entregue uma folha onde poderiam registar algumas palavras. 

A A.K. fez a sua apresentação e dos restantes colegas que iriam dinamizar a atividade. 

Referiu também que pertenciam todos ao projeto multicultural.  

A A.K. começou por ensinar as palavras “olá” e “adeus”. Como as letras do abecedário 

ucraniano são diferentes as A.K. chamou a atenção para isso, pois os alunos não 

reconhecendo essas letras referiram ser um barco ou estar escrita ao contrário. A A.K. 

desenhou as letras e fez a correspondência com as letras do abecedário de língua portuguesa. 

Também foi preocupação da A.K. registar no quadro o som das palavras para que fosse mais 

fácil a sua memorização. Os alunos do 1º ciclo estavam muito motivados e interessados e 

repetiam as palavras uns com os outros. Depois foram os números até 10, colocando a grafia e 

o som. Em conjunto os alunos repetiram os números e por fim registaram-nos na folha.  

No registo das palavras os restantes alunos do projeto auxiliaram os mais pequenos na 

conclusão dos trabalhos. Os alunos estavam tão entusiasmados que o tempo voou sem se 

aperceberem. 

Como estava na hora de regressar à sala, os alunos levantaram-se levando consigo a folha 

para mostrar à professora e repetindo as palavras novas que tinham aprendido. 

Alguns deles aproximaram-se da A.K. e perguntaram se no dia seguinte ela estaria ali para 

ensinar mais palavras. Muitos reagiram com expressões como “Adorei!; “Foi fixe!”; “Gostei 

muito!”; “Foi fantástico!” 

Foram momentos muito empolgantes quer para as “ jovens professoras” que deram a 

conhecer a sua língua quer apara o grupo que participou marcado também pela diversidade.  

No final, quis ouvir a opinião dos alunos do projeto: 

A.K.- Gostei de ensinar a minha língua aos mais pequenos! Eles querem aprender mais! Não 

podemos repetir para a próxima semana? 
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A.M. – Gostei muito de ajudar a A.K... Os meninos estavam a gostar. 

M.T.-  Foi giro! Já sei dizer olá e adeus! 

 

O workshop dos caracteres chineses não se realizou, pois as alunas estavam a faltar à escola 

por doença. 

 

Data: 27 de maio de 2011 

Hora: 11.55 e 12.40 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Biblioteca Escolar 

 

Estavam todos na biblioteca quando cheguei. Ainda falavam das atividades da semana 

anterior e de como tinha sido divertido.  

Começámos por ver as fotografias do debate e foram lidos os apontamentos dos secretários. 

Era agora necessário redigir uma ata com os pontos essenciais do debate.  

A Di. e a A.M. começaram por referir a data, o local de realização do debate e o próprio nome 

do debate. A A.K. que tinha registado a maior parte das intervenções foi dando o seu 

contributo. Conseguiram elaborar a ata até ao segundo ponto do debate, pois na segunda parte 

da sessão tivemos de combinar como iríamos organizar o último dia de atividades. A M.T. 

sugeriu um piquenique. A ideia do piquenique foi aceite por todos. Como as aulas 

terminavam numa 4º feira com atividades de final de ano resolvemos inserir o piquenique 

também nesse dia. 

Foi necessário de elaborar uma lista dos produtos que cada um trazia. Este piquenique iria ser 

um momento também intercultural e os alunos deveriam trazer produtos dos seus países de 

origem. Falaram em pastéis de bacalhau, cachupa, salada russa, pastéis chineses, doces 

ucranianos, etc. 

Ainda tiveram tempo para atualizar algumas notícias no facebook. 

 

Chegou o 2º grupo e a A.M. falou-lhes no piquenique que iríamos organizar. Claro que 

também este grupo ficou agradado com a ideia. 
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Iniciaram-se os trabalhos com a continuação da elaboração da ata, depois de visionadas as 

fotos e lidos os apontamentos dos secretários. A ata apresentava também as ideias dos alunos 

para melhorar a escola, a relação entre todos. 

Depois de acrescentarmos os produtos à lista do piquenique, este grupo foi organizar os 

desenhos dos alunos do workshop ”Desenhar a Poesia” , estando integrado nas comemorações 

do dia da criança. 

 

Data: 03 e 10 de junho de 2011 

Não decorreram atividades devido ao feriado municipal e ao nacional. 

 

Data: 17 de junho de 2011 

A professora foi requisitada para acompanhar umas turmas em visita de estudo. 

 

Data: 22 de Junho de 2011 

Hora: 13.00 

Observador participante: Lisete Bicho 

Local: Átrio da escola 

 

Hoje foi o último dia de aulas!! Para terminar o ano realizámos o piquenique com os 

elementos do projeto e a turma que colaborou diretamente com o projeto. 

O local de encontro era no átrio da escola junto às árvores. A professora chegou e colocou as 

mantas no chão e a toalha para que os alunos começassem a colocar as iguarias. Os meninos 

foram chegando e todos traziam qualquer coisa. A toalha ficou muito colorida e com 

diferentes comidas tradicionais de cada um dos países de origem dos alunos: cachupa (Cabo-

Verde); “perohê” (Ucrânia), espécie de pastel cozido com recheio de doce de cereja; “gyoza” 

(China), tipo de pastel frito e recheado com carne picada; frango no churrasco (Guiné-

Bissau); rissóis, pastéis de bacalhau e salada russa (Portugal). 

Sentámo-nos à volta da toalha e cada um explicou a comida que tinha trazido. O J.P. disse 

“Tem tudo muito bom aspeto! Nem sei por onde começar!”. Os alunos começaram 
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timidamente a provar as diferentes especialidades e a surpresa maior veio da parte da C. e da 

M. . Distribuíram a todos um par de pauzinhos chineses e todo experimentaram comer com os 

pauzinhos. Ficaram todos muito entusiasmados e tentaram o melhor possível aprender a 

utilizar os pauzinhos. A M. explicou como colocar os dedos e como pinçar a comida. A Al. 

afirmou: “Para vocês é fácil e comem com uma rapidez…agora nós que nos habituámos aos 

talheres é confuso…..mas vou treinar”. Durante algum tempo os alunos estiveram a utilizar os 

pauzinhos e ficaram espantados como afinal era mais fácil do que parecia.  

À volta da toalha e sentados no chão houve momentos para recordar as atividades realizadas 

durante o ano e projetos para o futuro. A M.T. relembrou os quadros que ajudou a pintar e o 

quadro dos colegas da turma PCA; a A.P. lembrou o debate onde os alunos puderam conhecer 

melhor o projeto e debater algumas questões sobre a escola; A A.K. recordou a aula de 

ucraniano que deu ao mais pequeno e como tinha sido divertido. O M.G., sempre muito 

calado, chamou a atenção para as publicações que faziam no facebook do projeto. 

Durante este momento de convívio outros alunos e professores  juntaram-se  a nós para saber 

o que era cada prato e para experimentar diferentes paladares. 

No final, a C. e a M. quiseram dançar para os colegas! Tinham preparado duas coreografias 

com música chinesa da atualidade e deram a conhecer ao grupo as suas capacidades artísticas.  

Estava na hora de arrumar tudo e dizer adeus! O ano tinha terminado, mas a vontade em 

continuar com o projeto no próximo ano era enorme! A R. e o D. demonstraram vontade em 

continuar e em desenvolver atividades para os mais pequenos; o J.P. queria voltar a pintar 

…… 
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ANEXO 11 

PROTOCOLO DA 1ª ENTREVISTA DE “FOCUS GROUP” 

1ª Parte 

Data: 18 de Março 2011 

Hora: 12:40 

Local: Gabinete de atendimento aos EE da escola 

 

E - Olá a todos, 

Tal como vos tinha falado, hoje vão ser entrevistados. Vou começar por relembrar os vossos 

nomes. Começando pelo meu lado direito temos o J.P. , M.G., M.T., A.P.,  A.M.  e A.K.. 

Fico contente por estarem dispostos em colaborar no meu trabalho de investigação e desde já 

agradeço a todos a vossa presença. 

Como vos tinha explicado estou a desenvolver um trabalho de investigação para o mestrado 

na área de Educação intercultural. 

A entrevista que se segue destina-se a recolher dados para compreender melhor os pontos de 

vista dos alunos, as suas vozes, em relação às suas origens, vivências, relações de 

convivência e conhecer também as suas ideias sobre atividades que podem promover a 

educação intercultural. 

Peço a todos que colaborem, pois o vosso contributo é importante para o êxito do meu 

trabalho de investigação.   

Devo realçar que a opinião de cada um e a de todos é importante! 

É muito importante que cada um respeite e escute a opinião de todos os participantes. 

Não se esqueçam que são um elemento muito importante na investigação. 

Devo também acrescentar que esta entrevista será confidencial, todas as informações 

servirão apenas para o trabalho de investigação e irei garantir o vosso anonimato com a 

atribuição de nomes fictícios a cada um dos participantes. 

Tal como vos tinha dito a entrevista terá duas partes. Vamos começar com esta 1ª parte e 

daqui a oito dias, a 2ª parte. 
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Peço então permissão para gravar a entrevista. 

Vamos começar! Certo! 

Há alguma dúvida? 

Todos - Não. 

E- Imaginem que queriam apresentar-se numa rede social. Peço-vos que escrevam um 

pequeno texto de apresentação pessoal, onde se descrevam, com um máximo de 4 linhas.  

A.P. – Podemos começar por olá? 

E- Como quiserem. 

(os participantes escrevem o texto) 

E – Quando terminarem dobram o papel! Não se esqueçam. 

(alunos falam baixo, sussurram enquanto esperam pelos colegas que ainda não terminaram) 

Agora vamos colocar as folhas dobradas num saco e baralhamos. Vou tirar uma e vou ler e 

depois são vocês que pela descrição que eu vou ler tentam dizer quem são … 

M.T. – É fácil! 

E – Certo? Vamos então começar! “ Olá eu sou ….. Tenho 15 anos de idade. Nasci em 

Portugal. Os meus pais são guineenses e já estão há mais de 20 anos cá. Sou estudante, 

negro, tenho 1,58. Gosto de estudar, correr, jogar à bola de conviver com as pessoas e ter 

muitos amigos.” 

A.M., A.P., A.K. – É o J.P. 

A.M.  – Yeah! 

 

E- como é que vocês descrevem o J.P. ? 

A.K - É divertido!  

M. T. – Chato.
 

A.K – Fofinho!
 

E – E então diz aqui que nasceu em Portugal mas os pais são …. 

A.M.  e M.T. – [ os pais são]Guineenses  

E- Vou tirar outra folha! 
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“Olá eu sou …. mais conhecida por …. Nos meus tempos livres gosto de comer chocolate 

(risos) ver televisão, ouvir música, chatear as minha irmãs e irmãos. A minha melhor 

amiga é a A.P. e as minhas grandes amigas são a Anna e a Diva.” Então? 

M.T., A.K –  A.M.! 

A.K – A A.M. é obcecada por chocolate. 

E- Outro! “ Eu sou … tenho 14 anos. Nasci na Ucrânia, mas aos 9 vim para Portugal. Sou 

alto, magro, mas não muito tenho cabelo curto e cabelo escuro olhos castanhos. Gosto de 

sair com os meus amigos e ir à net. Não gosto de ficar muito tempo em casa sozinho.” 

A.P., A.K, J.P. – O M.G.! 

E – “Para me encontrar no facebook basta pesquisar pelo nome. Podes encontrar a minha 

foto de óculos e com uma cenoura (risos) eu gosto de tirar fotos originais simplesmente sou 

uma pessoa divertida, sorridente. As pessoas que não me virão no real só me reconhecem 

pelos olhos verdes gosto muito de tirar fotos e gosto de aprender coisas novas.” 

A.M.  e M.T. - A.K  

E – Porquê a A.K.? 

A.M. - Porque ela tem uma foto com uma cenoura. 

E- Ah já foram ao facebook dela! 

A.M.  – Muitas vezes. 

E- E agora: “ Eu sou um bocado sensível tenho cabelo ondulado, castanho, tenho 1,50. 

Tenho olhos castanhos. Sou amiga dos meus amigos e ajudo quem me ajuda. Também sou 

um bocado tímida mas não o demonstro gosto muito de estar com os meus amigo e não só 

sou chata e teimosa.” 

A.M. – A.P.! 

E – Então, vocês descrevem a A.P. como uma pessoa chata e teimosa? 

A.K - Não… não é. 

A.M.  – Ela é teimosa por acaso…. 

M.T. – Teimosa é …. 

E – E tímida? 

A.K - A.M. é mais … 
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E – Mais introvertida, não?  

A.P.  – Sim.
 
[mais introvertida] 

E – Por último!  Eu sou fixe… 

A.M.  – A M.T.! 

E - “ Eu sou fixe. Alguns que me conhecem dizem que sou chata. Tenho 1,50, cabelo preto. 

Gosto de brincar com os meus amigos. Sou negra gosto de desporto faço patinagem e tenho 

os meus favoritos…  o Méssi .” 

A.M.  – ih ih ih (risos) 

A.K – É a M.T. 

E – Bem uma rapariga a gostar de futebol.  

A.K – Não,
 
ela não gosta de futebol, ela gosta é do futebolista. 

E – Ah! Gosta do jogador! 

M. T. - Mas eu até gosto de futebol.
 

E – Voltando às descrições que tivemos a ler e que cada um escreveu sobre si, mas 

gostariam agora de partilhar mais alguma coisa que não tivessem escrito ou dito?  

A.P.  – Dizem que eu também sou parva. Principalmente o C. … 

M. T. – A mim dizem que eu sou mais chata. 

A.M.  - Consigo ser mais parva do que a Anna. 

E – Querem partilhar alguma coisa mais positiva… 

M. T. – Dizem que eu desenho bem… 

E- Ah! A M.T. desenha bem!!! Ela diz que dizem …será que é verdade? 

A.P.  – É verdade!  

E – Só que ela não tem consciência de que é verdade! 

Todos – É! 

E – E o J.P. também tem jeito para o desenho? 

J.P.  – Sim! 

E – Para além de ser um rapaz simpático também tem capacidade para o desenho e para a 

pintura …. 
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J.P.  – Sim! 

A.M. –  A M.T. quando crescer quer ser pintora. 

E – É M.T.? Qual é o teu projeto para o futuro? Ser pintora?  

M.T. – Antes queria … acho isso uma seca…. Não sei…. 

A.M. – Ela quer ser atriz  

A.K – Tu queres ser realizadora! 

MT -  A.K., e tu ? 

A.K – Eu quero ser tradutora! 

MT – E tu A.M.? 

A.M.  – Eu ainda não sei ! 

A.P.  – Ela disse que queria ser realizadora!  

M.T. – Ela tem muita imaginação! 

A.K -  A.P. vai falar eu vou por  legendas em Inglês e a A.M.   vai gravar. 

A.M.  – Vou gravar e fazer os filmes  

E –E os rapazes? No futuro? 

J.P.  – No futuro quero ser jogador de futebol. 

E – Jogador! E o M.G.? 

M.G. - Ainda não sei! 

E - Então voltando às vossas descrições! Alguns de vocês mencionaram o facto de as vossas 

origens não terem sido todas iniciadas em Portugal, ou seja, os vossos pais ou avós e 

mesmo vocês não nasceram em Portugal. Então vamos falar um pouco do sítio onde 

nasceram. Mesmo aqueles que tenham nascido em Portugal têm uma ligação a esse local. 

Eu quero ouvir cada um de vocês sobre o local onde nasceram e se ainda têm uma ligação 

muito direta com o local. Onde nasceu A.P.? 

A.P. – Eu nasci em Cascais. 

E – E viveu lá muito tempo? 

A.P.  – Não só vivi até a um ano … 

E- E depois veio para o Carregado e não voltou mais a Cascais?? 
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A.P.  – Vou! Vou sempre lá… passo às vezes as férias lá e às vezes vou lá no fins -de -

semana visitar os meus familiares. 

E – Então não perdeu o contacto com o sítio onde nasceu? 

A.P.  - Nunca! 

E – M.G.? 

M.G. – Nasci na Ucrânia. 

E- Nasceu na Ucrânia. Em que local lembra-se? 

M.G.  - Sim. 

E – Claro! Como se chama?  

M.G.  - Romaninski 

E – E há quanto tempo não vais à Ucrânia? 

M.G. – Há um ano e meio.  

E – Ano e meio ! Então foste lá mais ou menos em que altura ? 

M.G. - No Verão! 

E – Foste passar as férias de verão e então foi bom recordar o sítio e os amigos? 

M.G. - Sim. 

E – E a A.K.? 

A.K – Eu nasci ao pé de Kiev … não vou dizer o nome da cidade porque é esquisita. Eu gosto 

de passar o tempo no Kiev! Gosto de ver os meus amigos vou lá este  verão … vou lá até 

Setembro. 

E- Vais passar as férias de verão também?! 

A.K – Estou com saudades porque está lá o meu avô, meu tio…há bocado…eles compraram 

uma casa lá … 

E – Foi? E há quanto tempo é que não vais lá? 

A.K - Há 2 anos. 

E- Há 2 anos! Então estás cheia de saudades…dos avós…?  

A.K - Avô, avó …quase a família toda! 

E – Estás cá a viver com quem? 
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A.K – Com a minha mãe, com meu padrasto, com minha avó. 

E – E a menina A.M.? Onde é que nasceu? 

A.M.  – Em Cabo Verde. 

E – Cabo Verde! E veio de lá com que idade? 

A.M. – Um ano!  

E – Um ano! E nunca mais voltou? 

A.M. – Não! 

E – Nem a tua família tem ido a Cabo Verde? 

A.M.  – Tem! A minha mãe! 

E- A tua mãe vai lá muitas vezes? 

A.M. – Às vezes! 

E- E tu não queres ir com ela? 

A.M. – Eu não! 

E- Porquê? 

A.P. - Ela gosta de estar comigo.  

A.K – Tu vais sempre para o norte no verão! 

A.P.  – Então mas às vezes fico no Carregado fins-de-semana e ela fica comigo. 

E – E a M.T.? Onde é que nasceu? 

M.T. – Lisboa. 

E – Em Lisboa? Na capital! Então vais muitas vezes à capital? Tens lá família? 

M.T. – Sim… tenho,[família] em Loures!/ 

E- Quem é que tens lá? 

M.T. – A minha mãe! 

E – A tua mãe! E vais lá com frequência? 

M.T. – Às vezes nas férias e às vezes quando vou ao médico. 

E- Então e aqui no Carregado vives com quem? 

M.T.- Com os meus irmãos e o meu pai. 



 As vozes dos alunos promotoras da educação intercultural 

41 
 

E – E o J.P. onde é que nasceu? Já disse há pouco na descrição que nasceu em Portugal. 

Em que sitio? 

J.P. – Em Lisboa. 

E- Em Lisboa também mas Lisboa é muito grande….  

J.P.  – São Sebastião da Pedreira. 

E – Ah muito bem até sabe a freguesia e tudo! E vai muitas vezes a S. Sebastião da 

Pedreira? 

J.P.  – Não … vou a Loures ter com os meus tios, com os meus primos. 

E – Que é onde está a família, certo? 

J.P.  – Sim.  

E- Já falaram aqui também nos pais e que alguns são de origem guineense, nomeadamente 

aqui o J.P.. Em relação aos pais da A.P.! Onde é que eles nasceram? E os avós? Nasceram 

todos em Portugal? 

A.P.  – Sim ! O meu pai nasceu em Amarante e o meu avô paterno e a minha avó paterna 

também. A minha mãe nasceu também em Cascais e a minha avó também…não sei se o meu 

avô nasceu em Cascais, mas acho que sim. 

E- A.M., já sei que a mãe é de Cabo Verde! E os avós também estão lá? 

A.M.  – Os meus avós nasceram lá [Cabo Verde]mas estão a viver cá. 

E- Em Portugal? 

A.M. - Sim. 

E -E o J.P.? Já disse na sua descrição que os pais eram guineenses…. 

J.P.  – Sim …nasceram lá. 

E – E o M.G.? Os seus pais são ucranianos e está a viver cá com eles? 

M.G. - Sim e os meus avós são de lá e estão lá! 

A.K – A minha avó nasceu na Alemanha 

E – A tua avó nasceu na Alemanha? 

A.K -  Sim  e o meu pai nasceu na Mongólia …não sei dizer ! 

A.K – A minha avó , mãe da minha mãe, nasceu na Alemanha e meu pai nasceu …. Na 

Mongólia … não sei se é assim que se diz…. ao pé da Rússia . 
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E – Sim Mongólia! Não é na Alemanha! 

A.K - Não! É ao pé da Rússia! Sim e o meu avô nasceu perto da Ucrânia… não sei se em 

Português se diz assim – Bielorrússia. 

E- Bielorrússia! 

A.K – Sim isso ! 

E- Avô Bielorrússia, avó Alemanha o pai Mongólia! E a mãe? 

A.K – A minha mãe nasceu na Ucrânia./ 

E- Então estamos a falar dos nossos avós e das nossas origens. Vamos ver se nos 

lembramos daquelas histórias que às vezes os pais e os avós contam sobre a família. O que 

conhecem da história da vossa família? A A.K. já falou um bocadinho da origem dos avós e 

dos pais que são de países diferentes, de sítios do mundo diferentes. O que é que vocês 

sabem das histórias de família?  

A.P.  – Eu só sei que o meu avô paterno era pastor. 

E- Era pastor na zona de Amarante? 

A.P.   – Não! Em Penafiel!  

E – Sempre foi pastor nunca teve outra profissão? 

A.P.  – Acho que foi sempre pastor. 

E- Ela em casa, ao serão, mais de inverno, não contam as histórias de quando eram novos? 

A.M. – Deixe-me pensar numa divertida…. 

E - Geralmente os pais e os avós contam histórias de quando eram novos. 

A.P. – Eu só passo as férias de verão e vou sempre para a piscina. Só estou com eles mesmo à 

noite e os meus avós vão para a cama.  

E –Os vossos pais não contam histórias? 

A.K - Eu só sei que a avó do meu pai …
 
o meu tio decidiu um dia fazer uma …não sei dizer 

em português …. family tree…. 

E – Árvore genealógica? 

A.K – Sim isso! E depois ele veio perguntar à avó dele ….  e a avó começou a contar isso 

tudo! Ela tinha uma grande memória , começou a contar isso tudo desde mil oitocentos e tal! 

E – Fez a reconstrução da vida toda de quase dois séculos.  
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A.K – E depois encontrou alguns ….  Alguns membros da família na net. 

E – Conseguiram o reencontro de pessoas mais distantes… 

A.K -  Sim ! Então encontraram que….  na família havia 215 pessoas. 

E - 215 ? Não se conheciam e não se encontravam uns com os outros! E assim possibilitou 

o reencontro de alguns primos, de alguns tios …. 

A.K – Sim . 

E – E o M.G.? Tem alguma história para contar ? 

M.G. -  Não sei! 

E – E tu J.P.? 

J.P. – Só sei que o meu avô era pescador…. 

E – O teu avô era pescador? Na Guiné ? 

J.P. – Sim! Ia à pesca de barco.  

E -  E mais histórias ? M.T.? 

M.T. – Não sei. 

A.P.   – Onde é que os teu pais se conheceram? 

M.T. – Não sei.  

A.P.  - Eu acho que os meus pais se conheceram no jardim zoológico. A sério! (risos) 

A.M. – Os meus…. foram  na escola. 

E – Andavam na escola e sabes se eram bons alunos? 

A.M. – O meu pai não, mas a minha mãe era…. 

A.P.  – Olha também os meus …. 

A.M. – O meu pai comportava-se muito mal! 

J.P.  – Conta essa história! 

A.M.  – Foi uma vez que a stora mandou ir ao quadro e depois ele não quis e disse que a 

professora não mandava nele e mandou uma pedra na cabeça da stora ….e fugiu!  

E –  Já vi que histórias de família não se lembram muito e alguns de vocês até dizem que os 

vossos pais não vos contam muitas histórias. Mas não gostariam de ouvir essas histórias? 

Por exemplo a  A.K. …. descobriu como era a  família em mil e oitocentos! Já viram há 
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tanto tempo que foi isso… e a avó conseguiu reunir muitas histórias de família e 

descobriram as suas origens. Não gostavam de ouvir essas histórias? 

Todos – Sim!  

E- Se calhar quando voltassem agora a casa, perguntassem aos vossos pais, e aos vossos 

avós o que é que aconteceu na família para ouvirem algumas  histórias para que no futuro 

vocês puderem  contar aos vossos filhos, não?  

M.T. – Um dia destes…. 

A.P.  – Eu vou fazer um livro.... 

E - Como se sentem na vossa família? Sentem que são importantes na vossa família? 

Porquê? 

A.P.  - Eu acho normal! Eu acho que não sou nem mais nem menos do que os outros. 

E – Vamos pensar na família mais restrita (pai, mãe e irmãos) e na mais alargada… 

A.K – Eu nem se quer tenho irmãos! Sou filha única! 

M.T. – É fixe? 

A.M.  – Quem me dera! 

A.K -  Eu sou egoísta, a minha mãe está sempre a chamar-me de egoísta ….eu quero alguma 

coisa … vou dar um exemplo… “Ah se tivesses mais irmãos não serias assim!…. És cínica só 

pensas em ti!” Eu digo” Até parece quando tava a pedir para fazeres um irmão ou irmã tavas a 

dizer não há tempo, mas agora quando eu já não quero … não tenho culpa de ser assim ….” 

E – Agora já não queres ter irmãos? 

A.K – Não! 

E - Podemos falar um pouco sobre os sítios onde têm oportunidade de conhecer pessoas de 

“outras culturas”? Querem contar alguma experiência interessante que tenham vivido 

nesses sítios onde conheceram outras culturas? 

A.K.- Eu não vivo aqui, perto da escola! Vivo em C.M. e lá há alguns brasileiros, ucranianos 

e russos. Tenho alguns amigos ucranianos, mas aqui na escola tenho mais de outras 

terras…nacionalidades. 

M.G. – o bairro onde vivo também tem pessoas de diferentes culturas…. O C. é um sítio com 

muitos estrangeiros. Tenho amigos estrangeiros e não tenho problemas. 
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A.M.- Sim, o meu bairro tem mais…tem muitos brasileiros, ucranianos, russos e africanos. A 

minha mãe tem um café e vão muitos estrangeiros ao café. 

M.T. Conheço alguns que vivem no meu prédio, mas na escola tenho mais amigos de outras 

origens. 

J.P.- Os brasileiros gostam de fazer festas. Ao fim de semana tem sempre festas em casa ou 

então vão para o jardim comer, beber e dançar…. 

E- Como se sentem ao lidar com pessoas de “outras culturas”?  

J.P.  – Bem! Aprendemos coisas sobre as outras culturas …. 

A.K. – Não tenho problemas em falar com alguém de outra cultura, estrangeiros…. Eu 

também sou estrangeira! 

A.P.- Às vezes há algumas brigas e discussões…. E aparece a polícia para acalmar tudo.  

A.M. – Muitas vezes vão ao café da minha mãe porque há sempre um que quer fazer 

asneira….Mas eu não tenho problemas, tenho amigos de diferentes origens e damo-nos bem.  

M.T. – Sim, na escola temos meninos diferentes e dou-me bem com todos! Somos mais 

amigos de uns do que outros, mas nunca me senti mal. 

E – Mais?  

A.M.  – Ensinam – nos a falar outras línguas. 

M.T. – Criar amigos diferentes!  

A.K -  De origens diferentes … 

A.M.  – Que gostem de coisas diferentes … ensinam-nos coisas novas… música , cinema. 

 

E – Qual é o vosso sentimento ao lidar com essas pessoas?  

A.M. – Dão-nos coisas novas, mais positivas! 

A.K. – Posso não falar muito com essas pessoas, mas não me sinto mal. 

M.T. – Fico contente por ter amigos diferentes e aprender coisas diferentes com eles. 

A.P. – Não gosto de alguns colegas, mas não é por serem diferentes….é mesmo porque  não 

temos coisas em comum…. 

J.P. – Sinto que devemos tratar bem essas pessoas …. 
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2º Parte 

Data: 29 de Março 2011 

Hora :15:20 

Local : Gabinete de atendimento aos EE da escola 

 

E- Hoje vamos começar por conversar um pouco sobre a amizade. Que importância tem, 

para vocês, a amizade (os amigos)? 

A.K -É importante para as pessoas não se sentirem sozinhas! 

A.P.  – É bom ter amigos ! 

M.T. – É bom ter amigos porque às vezes … ajudam-nos em muitas coisas. 

E – Por exemplo? 

A.K – Ajudar a fazer os tpcs. 

E – Os trabalhos da escola! Mais? 

 A.K -A safar-nos das coisas quando mentimos aos pais. 

E – Não estou a perceber? 

A.K – Tipo nem todos as pessoas tem compreensão com os pais … não podem contar tudo 

por isso …por exemplo eu quero ir a outra cidade, não é longe. Vou dizer a minha amiga “Se 

a minha mãe ligar diz que eu estou contigo!”, mas também temos que ter cuidado.  

E– Augusta, para ti os amigos são importantes? 

A.M.  – Sim muito. 

E – M.G., qual é a sua opinião em relação à amizade e se ter amigos? é importante? 

M.G.  -  É sim …  

E – Porquê? O que é que os amigos nos fazem? 

M.G.  –Porque os amigos ajudam . 

A.P.  -  Também, nos divertimos juntos . 

A.M.  – E também ajudam, tipo, quando nós discutimos com os nossos pais eles ajudam a ver 

que nós não somos os únicos a ter razão os pais também têm … temos de ver os dois lados. 

A.P.  – Por vezes fazem - nos abrir os olhos. 
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E – Ou seja é quase como um mediador entre os pais e vocês. E fazem ver que vocês podem 

estar errados, ou os pais… 

A.P. – E ajudam quando nós estamos a passar mal. 

A.M.  – Sim ! 

A.P.   – Quando estamos tristes. 

A.M.  – Acontece alguma coisa…. 

A.K – Mas a única coisa pior que existe …existem amigos falsos e há muitos agora hoje em 

dia. 

E - E porquê? 

A.K – Querem ter alguma coisa de nós por exemplo quando tu … vais sempre com essa 

pessoa e pagas o almoço ou assim e depois ela vai todos os dias e depois ficas assim começas 

a abusar … mas não vais dizer isso cara a cara … e depois a pessoa continua ou então estás  

com as tua amigas ….e depois vocês chatearam-se e  essa pessoa vai ter com outras Ou então 

fala mal  nas costas … 

 

E – Então esses falsos não são os amigos em quem nós podemos confiar….  J.P. o que é 

que  acha? Para si é importante ter amigos? 

J.P.  – Sim!  

E – Tem muitos amigos? 

J.P. – Poucos…. Não sei … 

E – Hoje estás chateado! Os teus amigos não te safaram! 

A.K – Ó stora também tem de haver diferença entre amigos e conhecidos. 

E – Ah! E então qual é essa diferença entre amigos e conhecidos? 

A.K – Amigos são aquelas pessoas com que tu passaste muito tempo, tipo, tens muita 

confiança nessa pessoa…. 

A.P. – Conhecidos é conhecer a pessoa e não seres amiga. 

A.K – Sim!  Andar um dia ou passar os intervalos com essa pessoa, falar, mas quando 

acontece alguma coisa essa pessoa vai dizer “Ah não tenho tempo para ti!” Vai inventar 

desculpas.  
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E – Esses conhecidos são de um encontro casual enquanto os amigos podemos confiar 

mais neles. Podemos falar nalguns assuntos que às vezes em casa não temos possibilidade 

de falar. Podem ajudar-nos a resolver algum problema. E como é que vocês escolhem esses 

amigos? Esses verdadeiros amigos? 

A.P.  - Isso não se escolhe, stora! 

E – Não ?  

A.K – Eu acho que não! 

E – Não é? É azul, amarelo, veste uma roupa desta cor…  

A.P. - Não é nada disso! É aquele com quem te dás melhor …. Em quem confias… 

M.T. – O que tem a ver mais contigo. 

A.M.  – Sim! 

A.P.  - Às vezes não … eu não tenho nada a ver com ela e confio muito nela. 

A.K – Com o tempo ….. ver as atitudes deles, como é que eles reagem às coisas e tomar 

decisões…  

A.P.  – Quando contamos as coisas mais intimas, se não contam a outras pessoas …contar os 

nossos segredos… 

A.M. – Ou então o que é que nós achamos de uma pessoa, prontos, falar um pouco com eles e 

depois eles vão logo contar. 

E – E os rapazes como escolhem os amigos ou amigas? 

A.K – Stora, acho que não existe amizade entre um rapaz e uma rapariga! Só se for na 

infância. 

A.P. - Eu tenho.  

A.M. – Olha eu sou amiga do João ….. 

A.K – Não  estou a falar em amizade… 

M.T. – Amizade a  sério …existe! 

E- Podes ter um amigo muito especial que contes alguns dos teus problemas e que não seja 

um amigo para outro tipo de relação sem ser de amizade. 
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A.K – Não por exemplo agora toda a gente esta a dizer tenho amigo e tal, mas não sabes o que 

o amigo sente… eu posso ser amigo dela e espero alguma coisa … acontece apaixona-se ou 

assim… 

A.P.  - Isso é muito provável! 

A.K – Não vou contar ao meu melhor amigo que gosto bué dele e que estou a morrer por ele, 

e não sei o quê… 

A.M. – Mas isso é a mesma coisa  tipo se tiveres uma amiga “fufa” …
 
podes ter uma amiga 

rapariga e depois ela ser “fufa”, lésbica….gostava muito de uma pessoa e um dia descobrimos 

que essa pessoa é lésbica …
 
mas só por causa disso não vai deixar de ser amiga dela. 

E – Não é tão comum as meninas terem amizades com meninos, quando querem um 

confidente… 

M.T. – Normalmente, isso resulta desde a infância. 

A.P. – Eu conheço a Tatiana desde o tempo em que vim para o Carregado…ela já foi a minha 

melhor amiga, mas depois eu agora já não ando muito com ela e porque ela também mudou 

de turma …e já conheço a Augusta desde o 1º ano…. 

E – E os meninos? Como escolhem os amigos? 

J.P. – Gostamos de jogar à bola … 

A.K – A quem a bola acerta é meu amigo …. (risos) 

E – É assim que funciona? Ou é por ser bom jogador? Ou pelos interesses? 

J.P.  – Começamos a andar juntos porque gostamos de futebol e jogar. 

E – M.G., também é assim contigo? 

M.G. -  Sim. 

E - Quando entra um(a) colega novo(a) no vosso grupo de amigos, como reagem? Como se 

sentem? O que acham que eles sentem? 

A.P.  – Fixe! Mais um amigo! 

A.K – Timidez…eu quando cheguei aqui senti isso  …tipo quando cheguei aqui não sabia 

falar português e depois toda a gente me perguntava coisas e eu respondia assim “Não 

percebo!” (risos)e depois toda a gente ficou chateada comigo…já me contaram … Passado 

bué de tempo eu não me lembrava disso …
 
sentes-te tímido andas sozinha até que encontras 
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uma companhia… nem sempre gostas da companhia dessa pessoa, mas és obrigada a andar 

porque ninguém mais te quer. 

E – Então foi difícil entrar no grupo de amigos que tens?  

A.K - Mais ou menos porque não sabia falar.  

E – A barreira da língua não te permitia que tu te envolvesses mais com os outros…. 

A.K – Os professores repararam que quando cheguei era assim betinha … 

A.P.   – E eu não gostava dela . 

A.K – Fazia tudo …tpcs…mas com o tempo eu aprendi a falar e depois comecei a falar com o 

colega do lado e os stores assim: “Ah mudaste muito. Eras uma menina tão bem comportada e 

agora és faladora …”.Tu não gostavas de mim? 

A.P.  - Eras muito calada. 

M.T. – O M.G. é que não falava nada! Estava sempre calado! 

M.G. – Não sabia português e era difícil falar com vocês. 

E – Então como foi a entrada da Anna no vosso grupo de amigos? 

A.P.  – Eu estava com uma amiga e ela também estava com essa amiga e depois começamos  

a falar. 

A.M.  – Yeah comecei a falar com ela no 6º….quando ela entrou… 

A.K - Não eu entrei no 5º! 

M.G. - No 5º! 

A.P.  -Então foi no 5º!  

E – E os rapazes quando entra um rapaz novo no grupo como é que vocês se sentem ?  

A.P. – Os rapazes às vezes são parvos, só querem jogar à bola. 

M.T. – Há rapazes em quem podemos confiar e entram no grupo e são nossos amigos. 

A.M. – Mas os rapazes andam mais com rapazes, nós temos mais raparigas no nosso grupo de 

amigos. 

A.K. – Sim é verdade. 

A.K – Ó stora também podemos dar este exemplo….
 
juntaram duas turmas e foi esquisito 

porque ninguém estava habituado…/ 
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A.P. - Eu fiquei muito calada…. 

A.K – Os stores disseram toda a gente tem de se sentar ao pé de um aluno da outra turma e 

toda a gente ficou assim … tinham vergonha … não sabiam quem eram…ninguém queria 

falar nem nada…  

E – E agora? 

A.P. – Agora é uma turma unida.  

J.P.  – Agora já falamos mais uns com os outros. 

E- E já agora que estamos a falar das aulas e da escola. Quando vêm para a escola, o que 

sentem? O que é que vocês pensam sobre a vossa escola? 

A.P. – Eh mais um dia de aulas! 

J.P.  – Não gosto muito da escola porque temos de acordar cedo para vir para a escola 

A.P. e A.M. – Claro!  

E – É só uma questão de horário? 

A.K. – Depende dos professores também …. 

A.P.  – Porque às vezes acordamos de manhã e vamos ter aulas às 8.25 e vamos ter com 

professores que nós não gostamos… 

M. T. – Logo de manhã matemática. 

A.M.  – Ou físico – química! 

M.T. – É secante … é um tédio!  

E- Às 8.25 ter matemática, desperta logo! 

M.T. – Não desperta não! 

A.P.  – Não fica não …fico ali a ver a stora diz “Já resolveste o exercício, A.P.?”; “-Eu não”. 

(voz lenta como se estivesse a adormecer)  

E – Mas a escola não é só aquilo que se passa dentro da sala de aula … temos que pensar 

na escola como um todo…como se sentem? 

A.K - Ó stora e só gosto da escola para estar com os amigos. 

A.M.  – Não quer dizer que nós não gostamos da escola! É que é  …tipo … nós só podemos 

andar dentro dos corredores quando tá a chover …e depois está frio na rua e normalmente as 
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pessoas constipam-se e depois não podemos entrar nos corredores porque as continas  não 

deixam … 

A.K – Não é por causa de ti … há gente que abusa das continas e elas começam a desconfiar 

de todos. 

E – M.G., e tu gostas de andar aqui? 

M.G.  – Sim ! 

E – Ou gostarias de andar noutra escola? 

M.G. - Não! 

E – Quando vieste para Portugal vieste logo para esta?  

M.G. -  Sempre nesta!  

E - Há quanto tempo vieste para Portugal? 

M.G. - Vim há 5 anos atrás.  

E – Já que falaram em algumas coisas que não estão tão bem na escola. O que gostariam 

que mudasse na vossa escola?  

A.M.  – Algumas continas…. (risos) 

M.T. – Gritam bué! 

A.P. – Algumas são fixes! 

E – E sem ser a parte dos funcionários? O que gostariam de mudar mais? 

A.K. – Gostava que tivesse piscina … como a escola de A. … lá as pessoas tem mais 

oportunidades, aqui não. 

E – E então o que é isso de ter mais oportunidade? 

M.G.  - A escola é igual só que lá tem secundário.  

M.T. –Podia haver intercâmbios … conhecer outras pessoas… 

A.P. – Outras cidades … 

A.M.  – Conhecer novas comidas …. Ter mais conhecimento das coisas …. 

J.P. – Novas culturas! 

M.T. – Línguas … 

A.M.  – As roupas diferentes que eles usam … 
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E – Acham que a escola não desenvolve muitas atividades de intercâmbio  

Todos – Não! 

J.P. – Na escola de Alenquer tem mais …. 

M.T. – Porque lá têm mais possibilidades, mais dinheiro … 

M.G. -  Acho que sim que esta escola faz  atividades …. 

A.K – Aqui também faz falta línguas. Por exemplo em Alenquer dá para escolher espanhol 

aqui só podemos escolher francês. 

A.P. - Também pode existir espanhol. 

E – Só poderá existir espanhol se houver um número suficiente de alunos inscritos . O ano 

passado foi assim! 

A.K – Stora ninguém disse! Se eu soubesse tinha escolhido francês… francês não espanhol! 

M.G. - Eu não sabia … 

E – Já falaram aqui de algumas mudanças mais opções de línguas estrangeiras e mais 

atividades de intercâmbio. E mais o que mudariam mais? Como é a relação com os outros 

sem ser da turma? 

A.P.  – É normal ! Mas alguns alunos são parvos … respondem nem estamos a falar com eles 

….. hoje até me atiraram giz quando ia a passar. 

A.M.   – Uma pessoa vai no bar e tipo está lá uma grande fila e as pessoa ultrapassam.  

E – Não há o respeito pelas regras. 

A.M. – E o que me irrita é que as continas ficam lá a “hablar” …. (risos) falar e não nos 

atendem … 

A.K – Uma vez a contina estava a falar com outra eu estava à espera já passou 5 minutos da 

hora eu disse “Ó contina”. E ela “Espera!” tipo cala-te. 

E – Já vi que as relações entre vocês e os adultos da escola não é….  

A.M. – Elas não poderiam trabalhar enquanto falam ….?? 

M.T. – Elas não nos respeitam e depois dizem para os respeitar a eles. 

E - Sentem que são importantes na vossa escola? Porquê? 

A.K – Eu sinto que sou importante porque a escola são as pessoas que me rodeiam e eu gosto 

dessas pessoas todas; por isso sou importante. 
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E – E a A.P.? 

A.P. – Para algumas pessoas sim … porque gostam de mim . 

E- E tu J.P.? 

J.P.  – Acho que sim ….os meus colegas convivem comigo e eu ajudo-os quando é 

necessário….mais nada. 

M.T. – Para os meus amigos acho que sim . 

M.G. - Também acho que sou …tenho muitos amigos. 

E – A.M.? Sente que é importante na escola? 

A.M.  – Acho que sim! Porque tenho amigos na escola e quando eles precisam de ajuda eu 

ajudo-os.  

A.K – Somos importantes para vocês professores se não fossemos nós vocês não iam ganhar 

dinheiro…. (risos) 

M.T. – É verdade ! (risos) 

E – E sentem que são importantes em discussões de alguns assuntos da escola, algumas 

decisões? 

M.T. – Sim  

A.K – Às vezes! Eu não gosto que os professores não oiçam as nossas opiniões!/ Por exemplo 

para fazer um trabalho em área de projeto escolhem temas que não gostamos….. 

A.M.  – Sim temas que não gostamos e já tamos fartos…. 

A.K – Não são originais …. 

E – Vocês devem ser originais e a partir desse tema criar coisas diferentes…. 

A.M.  – Por exemplo na aula de área de projeto eu e a Anna queríamos fazer tipo cápsula do 

tempo….metíamos lá umas cenas e enterrávamos …..e passado algum tempo víamos…só que 

a stora não deixou….. 

A.K – Ou então no carnaval os stores escolheram ambiente outro era  anos 60 …quem 

gostava daquilo …. 

E – Então vocês não participam na decisão?  

A.K – Ninguém nos pergunta nada….Porque não fazem tipo assim aquelas listas que havia, 

lista A , B e escolhiam temas, por exemplo, tema 1,2,3,4.  
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A.P. – Isso era do parlamento jovem! 

A.M.  - E se não gostarem põem papéis em branco e se  houver muitos papéis em branco 

como na politica, mudam de temas 

A.P. – Sim Ora aí esta! 

A.K – Sim acho isso mais interessante. 

E – Ou seja era uma forma mais participada. Vocês davam as vossas opiniões e era mais 

democrático. 

A.K - Sim! Porque nunca ninguém nos pergunta nada! 

E - Aqui na escola tem havido atividades abertas à comunidade. Estou a lembrar-me, por 

exemplo, que no final do 1º período estiveram presentes os alunos da CERCI de A.. Sabem 

que escola é esta?   

A.P.  – Não! 

E – É uma escola direcionada para alunos com dificuldades educativas, alunos com 

deficiências, mentais, motoras. E têm esta escola onde podem tirar um curso profissional. E 

esses meninos vieram à escola para venderem os produtos que fazem. Vieram vender fruta, 

hortaliças, vieram vender cadeiras em madeira. 

M.T. – Eu vi! 

A.K – Feitas por eles? 

E – Sim ! Foi no natal e agora …. 

M.T.- No carnaval! 

E - O que acham dessas atividades? Gostam que as pessoas de fora venham participar nas 

nossas atividades? Porquê?  

A.K – Sim é interessante.  

J.P.  – Podemos ver coisas que nunca vimos. 

E - Lembram-se de outras iniciativas?  

M.T. – lembro-me de terem estado na escola uns miúdos…. 

J.P. – Rapazes do circo …. 

M.T. – Yeah! Também! 
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J.P.  – Como viajavam muito tiveram que trazer um computador e estudavam pelo 

computador. 

E – Eram estudantes itinerantes porque pertenciam a um circo, mas eles vinham ter 

aulas…… Mas quero que me falem de pessoas que veem à escola para apresentar uma 

atividade ou dinamizar uma iniciativa… 

M.T. – Lembro-me daqueles que foram almoçar ao refeitório …eram espanhóis… 

E – Era um intercâmbio que a escola tinha com uma escola de Madrid . 

M.T. – Até houve um senhor que falou connosco … 

A.K – Foi ? 

M.T. – Sim mas em Inglês….. 

E- Mais atividades que se lembrem? 

A.M. – Na cena do Natal com as vacas … 

E – Isso foi … 

M.T. - No Natal ….o ano passado.  

E – Quando fizeram o presépio vivo …claro que não tínhamos nenhuma vaquinha nem 

nenhum burrinho e tivemos que solicitar ajuda de pessoas de fora… 

M.T.– As pessoas trouxeram vacas, galinhas…. 

E – Gostaram? 

A.P.   – Sim eu gostei ! 

A.M. – Sim! Nós até cantámos … 

E – E as imagens do presépio como eram? 

A.P.   – Só sei que Jesus era um menino que anda aqui na escola. 

E- Vamos voltar ao nosso projeto! Ao projeto multicultural. O que é que vocês esperam 

deste projeto? O que gostariam de fazer para melhorar, contribuir para mudanças na 

escola? Que iniciativas gostariam de desenvolver? 

M.T. –Intercâmbio … podíamos ir para um sítio sem ser aqui em Portugal … 

A.M.  – E sem ser Espanha … 

A.P.  – Espanha sim… é fixe… 
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E – Mas porquê? 

A.K.– É interessante!  

A.M.  – Ó professora não é só para viajar e essas coisas é porque também podemos aprender 

coisas novas e não estar sempre a fazer a mesma rotina …e, tipo, aprendemos sobre outras 

culturas. 

E – E como é que isso vai contribuir para que vocês aqui na escola contribuam para a 

mudança na própria escola? 

M.T. – Podemos usar o que aprendemos. 

A.M.  – Podemos transmitir aos professores aos colegas…. 

E- Então inscreveram-se no projeto o que gostariam de fazer no projecto? 

A.K – Talvez uma peça de teatro…aquela cena do rádio… 

E – Ah sim o clube da rádio da escola!  

A.K – Sim podemos pôr música …. notícias … publicidade “O 9ºE vai ter teste de 

matemática hoje!” 

A.P.  – “Não se esqueçam de estudar!” (risos).  

Augusta – Quando os professores esqueceram-se de dizer que era para trazer o caderno de 

atividades podíamos também mencionar  na rádio. 

E – Mais? 

A.M.  – Fazer comida! Gastronomia!  

E – Porquê comida? Se eu olhar para esta mesa há aqui vários tipos de comida que vocês lá 

em casa comem e eu, por exemplo, não devo comer. O Maxim deve ter comida do país dele 

como a Anna e eu se calhar nunca provei. 

A.K – Borsh! Ummm! 

E – A A.M. também tem  em Cabo Verde um prato que nunca provei. 

A.P.  – Ela come! Alguém gosta de açorda? 

A.M. – O que é isso? 

A.P.  – É uma comida com pão. 

E – E então Maxim lembra-se de mais alguma actividade que gostaria de fazer no projecto? 

Por em prática….. 
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J.P.  – Uma equipa inter-turmas. 

M.T.-  Como fizeram da outra vez com os stores…..e os alunos… 

E – Um jogo de futebol multicultural. 

A.P. – E não só …volley…. 

A.M.  – Ou então um concurso de claques… 

A.P. – Claques???? 

M.T. – Bué da fixe! Até vi um filme giro. 

A.M.  – Yeah ! Há na América !! 

E- Já falaram muitas vezes que aspetos de outras culturas gostariam de conhecer falaram 

nomeadamente no intercâmbio e na gastronomia. O que podemos fazer para que os jovens 

de culturas diferentes aqui na escola se possam conhecer melhor? A Anna no inicio teve 

problemas de integração … 

A.P.  – Falava com o Max! 

A.K – Não falava nada….às vezes ele perguntava – me coisas nos testes e eu dizia: “Espera 

deixa-me fazer o teste!” (risos). Não foi? 

M.G. – Não me lembro! 

E – Mas que mecanismos … que iniciativas podemos fazer para que eles se sintam melhor 

e se relacionem melhor na escola….pensem um bocadinho…. 

A.M.  – Uma festa ….party … 

E – Uma festa de …… 

A.M.  - Boas vindas… 

A.P.  – Depende do mês que fizermos.
 
Há meses que têm os feriados e os feriados tem um 

significado…. 

E – Relacionar dias comemorativos e organizar atividades nesses dias ! Dias importantes 

para a cultura desses alunos que são de outras origens! 

A.K - Boa! 

A.P.   – Eu tenho sempre umas ideias…. 

M.T. – Podíamos dormir na escola….ver um filme e conversar…. 

E – Fazer um acantonamento … 
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A.M.  – Sim era bué fixe! 

A.P. – Ou então na serra do Montejunto …
 
íamos acampar… levavam a viola e comiam 

marsh mallow. 

E- Sabe tocar viola? 

M.G. -  Sei só uma música…. 

A.M. – Podemos fazer um piquenique ao pé do rio …. 

E – Sim…podemos fazer um piquenique…  

M.T. – Está a falar a sério? 

E- Sim! Há hora de almoço …podemos fazer um piquenique! 

No vosso dia-a-dia, utilizam muito as novas tecnologias, internet, telemóveis …como é que 

o uso das novas tecnologias contribui para o contacto com pessoas de outras culturas?  

A.P.  – Acho que podemos falar com uma pessoa qualquer que está noutro sítio do mundo. 

M.T. - Principalmente nas redes sociais, facebook, Hi5. Muitas pessoas comunicam com a 

família através da net. 

A.K. – Sim eu falo com a minha família na Ucrânia através do facebook, por exemplo. 

E – Conhece pessoas de diferentes culturas e de diferentes origens? Quer relatar algo sobre 

algum amigo que esteja distante daqui…. 

A.K. – Da Ucrânia. 

E – Tem amigos que estão na Ucrânia? Mas aí partilham a mesma cultura, a tua! 

M.G. – Sim! Amigos não, mas já falei com outros.  

E – Querem relatar alguma experiência que tenha tido através da internet com alguém de 

outra cultura? 

A.M.  –
 
Eu tenho uma amiga que andou aqui connosco, comigo e com a A., a S. e ela foi para 

Londres e falo com ela e ela conta-me as coisas que acontecem lá …  

A.P. - A moda de lá é muito feia! 

A.K. – Um dia tive que escrever em Inglês porque estava uma rapariga na net que não sabia 

português …nem ucraniano. Foi giro ! 

E - Na vossa opinião, como é que as novas tecnologias podem contribuir para uma 

melhoria das relações entre as pessoas?  
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Todos - Sim! 

M.T.-Ficamos mais perto uns dos outros….conversamos mais vezes… 

A.P. – Podemos conhecer pessoas de diferentes sítios…..distantes de nós… 

A.K - Eu tenho muitos amigos no facebook que estão na Ucrânia… 

J.P. – Mas também pode ser má …. Não se deve marcar encontros com pessoas 

desconhecidas …
 

E – Essa é a parte negativa do uso da internet… 

A.K – Também não gosto que as pessoas se habituam a falar pela internet e pelas sms do que, 

tipo, dizer mesmo na cara isso é mau….. 

E- Ou seja por um lado dá-nos a possibilidade de conhecer outras pessoas mas como é uma 

rede virtual nós não temos confiança em quem está do outro lado…. 

A.M.  – Mas também podemos …. como é que se chama….mandar um fax , tipo. os pais vão 

com os filhos à praia, mas só que antigamente tinham de ir à empresa entregar as cenas e 

explicar isto. Enquanto agora podem mandar um fax ,ou mesmo um mail ,para a empresa e 

assim já têm tempo para os filhos…. 

E – Ou seja as novas tecnologias são uma forma de comunicação muito rápida e facilita a 

vida às pessoas … 

A.P.   –Às vezes ajuda. 

M.T. – Alguns ficam viciados! 

A.P. - Depois nem querem comer nem dormir… 

A.K – Olhaste para mim porquê? 

M.T. – Andas sempre com o telemóvel, a mandar mensagens… 

E – Já falaram aqui dos vários usos da internet e do telemóvel. Que outros usos… positivos 

….é que podemos usar a internet e o telemóvel? 

A.K – Para fazer pesquisas…. 

A.M.  – Por exemplo com o telemóvel acontece algo na escola ou no trabalho e os meninos 

podem ligar aos pais e informar. Ou então um filho partiu a cabeça e depois teve de ir para o 

hospital e o amigo dele como já conhece os pais liga para eles a avisar…. 

E – Agora vamos passar às expressões artísticas! Como vêem a utilização da arte para 

contactar com as outras pessoas?  
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M.T. – música? 

E – Sim! A música, a pintura …. Como é que vocês vêem isso como forma de 

comunicação? A arte é uma forma de comunicação? 

Todos – É! 

E- Já participaram em alguma experiência artística que lhe facilitou o conhecimento de 

aspetos de outras culturas?  

A.M.  – Sim ! Quando na atividade do projeto multicultural tínhamos, como é que se 

chama… papel cenário nas paredes e depois cada um foi escrever sobre a sua cultura… 

E – Sobre as suas origens. E vocês gostaram de participar nessa atividade? 

Todos - Sim ! 

E – E qual foi o resultado desse mural? 

A.P.  – Fizemos um quadro…. 

J.P.  – E colocámos na parede! 

E – E nesse quadro está representado um bocadinho de vocês todos? 

Todos – Sim! 

E – Vocês são artistas! Alguns de vocês até têm jeito para desenhar! Gostam de se 

expressar através das artes?  

A.P., A.M. e  MT – Sim! 

E - O que podemos realizar aqui no nosso projeto, ao nível da expressão artística, para 

comunicar melhor com a escola? Já desenvolvemos essa do mural… 

J.P. – Música … viola….. 

E – E como poderíamos desenvolver uma atividade com a música? 

A.M.  – A rádio… 

E – Sim ! Já falámos há pouco na rádio…. 

A.M.  – Podíamos fazer um show… 

A.P.  – Um espetáculo … teatro, dança , música…. Sei lá…. 

A.M. – Por exemplo temos aqui os instrumentos da escola e podíamos tocar uma música…. 

E – Então essa atividade poderia funcionar como … 
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A.M.  – E cada pessoa de um país diferente, por exemplo do Brasil, de África da Ucrânia, 

escolhiam uma música que gostam mais e ensinavam-nos a tocar e nós tocávamos. 

E – Seria uma forma de comunicar melhor com todos os que estão na escola? 

M.G. - Sim! 

E – Sim, M.G.! Gostaria de dançar? 

M.G. - Sim 

E- Ou recitar um poema do seu país? 

M.G. - Não! 

E - Agradeço a participação e o tempo disponibilizado para a entrevista. 

Querem acrescentar mais alguma coisa? 

A.P.  – Não! 

E - Esta entrevista irá ter um importante valor na nossa investigação e que vamos manter o 

grupo a par da investigação. 
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ANEXO 12 

Textos Produzidos pelos Alunos na 1ª Entrevista 

 

 “ Olá eu sou …..Tenho 15 anos de idade.
 
Nasci em Portugal. Os meus pais são guineenses e 

já estão há mais de 20 anos cá. Sou estudante, negro, tenho 1,58. Gosto de estudar, correr, 

jogar à bola de conviver com as pessoas e ter muitos amigos.” 

 

“Olá eu sou …. mais conhecida por …. Nos meus tempos livres gosto de comer chocolate 

(risos) ver televisão, ouvir música, chatear as minha irmãs e irmãos. A minha melhor amiga é 

a Ândria e as minhas grandes amigas são a Anna e a Diva.”  

 

“ Eu sou … tenho 14 anos. Nasci na Ucrânia, mas aos 9 vim para Portugl.. Sou alto, magro, 

mas não muito tenho cabelo curto e cabelo escuro olhos castanhos. Gosto de sair com os 

meus amigos e ir à net. Não gosto de ficar muito tempo em casa sozinho.” 

 

“Para me encontrar no facebook basta pesquisar pelo nome. Podes encontrar a minha foto 

de óculos e com uma cenoura (risos) eu gosto de tirar fotos originais/ simplesmente sou uma 

pessoa divertida, sorridente. As pessoas que não me virão no real só me reconhecem pelos 

olhos verdes gosto muito de tirar fotos e gosto de aprender coisas novas.” 

 

Eu sou um bocado sensível tenho cabelo ondulado, castanho, tenho 1,50. Tenho
 
olhos 

castanhos. Sou amiga dos meus amigos e ajudo quem me ajuda. Também sou um bocado 

tímida/ mas não o demonstro gosto muito de estar com os meus amigo e não só sou chata e 

teimosa.” 

 

“ Eu sou fixe. Alguns que me conhecem dizem que
 
 sou chata. Tenho 1,50 cabelo preto. Gosto 

de brincar com os meus amigos. Sou negra gosto de desporto faço patinagem /e tenho os 

meus favoritos…  o Méssi .” 
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ANEXO 13 

PROTOCOLO DA 2ª ENTREVISTA DE “FOCUS GROUP” 

Data: 17 de Junho 2011 

Hora: 12:00 

Local: Gabinete de atendimento aos Encarregados de Educação  

Bom dia. Quero agradecer a vossa disponibilidade. Estamos aqui novamente para 

conversarmos. Já sabem que vai ser um dado muito importante para a nossa investigação e 

sabem que cada um fala na sua vez, devem respeitar a opinião dos outros e não devem falar 

todos ao mesmo tempo. Esta entrevista tem um carácter confidencial e as declarações 

prestadas aqui apenas servirão para a nossa investigação. A entrevista vai ser gravada. 

Certo? Podemos começar? 

E- Neste momento e depois de estarem juntos no Projeto Multicultural conhecem-se 

melhor. O que aprenderam de novo sobre vocês próprios? 

A.P. – Não sei! 

A.K. – Eu sei que sou impaciente! Não tenho paciência para ensinar os alunos…ensinar a 

alguém qualquer coisa porque fico irritada quando alguma coisa está a correr mal e não é só 

no projeto …quando estou ao pé de uma colega também é assim…  

M.T. Conseguimos fazer coisas que não sabíamos que conseguíamos…. 

A.M.  Como tivemos a fazer as atividades para os meninos do 1º ciclo descobri que tenho 

paciência para ensinar os mais pequenos. 

E- E os outros meninos? O que aprenderam de novo sobre vocês? 

M.T.- Estamos a passar mais tempo juntos… 

A.K. – Fizemos amizades novas…conhecemos pessoas novas 

A.P.  – Também acho isso …concordo com a Anna  

A.M. – Ficamos a conhecer mais as pessoas. 

A.P.  – As culturas….as pessoas. 

A.M. – Frequentamos a casa uns dos outros. 
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(pausa) Eu aprendi que gosto de crianças quando a A.K. foi ensinar aos meninos do 1º ciclo, 

ucraniano, eu e os nossos colegas ajudámos e com isso fiquei a saber que gosto de crianças. 

A.P. - E também com a aula de ucraniano também aprendemos …ao estar a ensinar os outros 

também aprendemos. 

E- Sentiram-se motivados para aprender ainda mais? 

Todos – Sim  

A.M. – Havia sempre qualquer coisa para aprender em cada dia… 

A.K. – Sim, estávamos motivados, queríamos descobrir coisas novas, queríamos aprender… 

A.P. – Também acho que sim! 

J.P. – as atividades que realizámos foram sempre muito interessantes e isso ajudava a que 

estivéssemos sempre muito motivados…. para aprender. 

M.T.- Sim no dia em que a C. e M., as alunas chinesas, estiveram a ensinar-nos algumas 

palavras em chinês ficámos muito interessados em saber mais…. 

A.K. – até descobri que algumas palavras são semelhantes à minha língua [ucraniano]….e 

fiquei com curiosidade de aprender mais. 

E – E o J.P.? 

J.P. – Aprendi que gosto de jogar andebol! 

E – Gostas de jogar? 

J.P.  – Andebol! 

E- E isso aprendeste no projeto? 

J.P. – Não! Aprendi durante na hora do intervalo com os meus colegas. Vi-os a jogar e achei 

interessante. No projeto aprendi sobre outras culturas, ouvi a opinião dos outros alunos  sobre 

a escola e a relação entre todos. 

E – Mas depois de passares pelo projeto achas que te conheces melhor, que aprendeste 

alguma coisa que não sabias sobre a tua origem, cultura…. 

M.T.- Eu aprendi…muitas  coisas…. 

E- Diz! 

M.T.- Ucraniano …. aprendi algumas palavras….“privet”, “paka”… 

A.K. – Ó stora!! Aprendi a falar Búlgaro! 
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E- Foi? Já sabes mais uma língua! Foi fácil? 

A.K. – Sim ! Gostei. 

E- Muito bem! Max, aprendeu algo de novo? 

M.G. – Aprendi  

E- O quê? 

M.G. - Não sei explicar… Aprendi sobre a cultura de Cabo-Verde , sobre o carnaval. 

A.M.-  Também aprendi coisas novas sobre o carnaval em Cabo-Verde, na minha terra.  

A.K – os meus colegas ficaram a saber mais alguma coisa sobre o meu país, a Ucrânia. 

A.P. – Sim, conheço melhor a A.K., por exemplo, sei que a família dela é de diferentes 

sítios… 

E- O que mudou em cada um de vós em relação aos primeiros encontros no Projeto? 

A.M.  – Ficámos mais amigos.  

A.P.  – Mais unidos. 

A.M. - Quando precisamos de ajuda, nós ajudamo-nos! 

E- sentiram que houve alteração na vossa relação de amizade? 

A.M. – Sim. Ficámos a saber mais uns sobre os outros.  

A.K. - Ficámos a conhecer melhor as origens as culturas de cada um. 

A.M. – Os seus hábitos 

M.T.- No início estávamos pouco à vontade, mas depois começámos a organizar as atividades 

e começámos a falar mais uns com os outros. 

E- O que aprenderam com os vossos colegas?  

A.P.  – Aprendi coisas sobre a cultura ucraniana… 

M.T.- Aprendi umas palavras de ucraniano com a Anna… e a mexer na net…. 

M.G. - Conheço melhor os meus colegas do projeto…. 

A.K.  - Sei o que eles gostam … e descobri que temos gostos iguais…gostamos de ir à net, de 

estar com os amigos …. 

A.M. – Aprendemos a fazer atividades em conjunto. 
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Na primeira entrevista deram a conhecer um pouco sobre a vossa família e as vossas 

origens. Em casa falam da escola? E da vossa participação no Projeto ?  

A.M.  – Sim! 

A.K.  – Não! 

M.T.- Às vezes! 

E- Qual a reação da família? 

A.M. - A minha mãe acha bem …acha que é bom aprender coisas sobre outras culturas. 

A.P.  – A minha mãe também! A minha mãe também acha que é bom estarmos a aprender 

coisas novas. 

A.K. – A minha mãe disse que era fixe, mas que não quer fazer a comida para o piquenique. 

(risos) Tenho lá em casa, comprei já feito. Eu trago uma ceninha que é diferente, mas em vez 

de carne lá dentro tem cerejas lá dentro…vai ser um doce muito bom. 

E -O que mudou na vossa relação com a família? 

A.P.  – Nada! 

A.M. – A minha mãe deu importância ao facto de estar a participar no projeto. 

J.P.- A mim não! Acho que o meu pai já não se lembra que eu estou aqui. 

E- Podem falar do vosso relacionamento com colegas de origens / culturas diferentes? 

Houve mudanças? 

A.M. - Sim! O meu relacionamento com a C. e a M. está diferente. Já falo mais com elas e já 

aprendi algumas coisas sobre as suas origens e  a língua. 

J.P. – Para melhor ! Ficámos a conhecer mais os nossos colegas. Eu e o M.G. jogamos juntos 

e passamos mais tempo juntos no intervalo. 

A.M. – E sobre a cultura da A.K. e do M.G. que na Páscoa eles pintam os ovos e depois têm 

que pintar muitos porque senão a serpente vai destruir o mundo.  

E- Lembra-se da história sobre a tradição dos ovos pintados! 

Anna – A minha mãe também faz os bolos …. 

E- Têm amigos de diferentes origens /culturas no vosso grupo de amigos?  
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A.K.  – Todos temos! 

A.M.  – Sim! 

E- Então Max quais os amigos que tens de diferentes origens e culturas? 

M.G. – … da Rússia, Brasil, Guiné, Angola e também portugueses. 

A.K.  – E da Ucrânia não tens? 

M.G. - Tenho claro! 

A.K.  – Eu tenho francesa, cabo-verdiana e portuguesa. 

A.P.- Eu também !! 

M.T.- Ucranianos, guineenses, portugueses. 

J.P. – Tenho amigos dessas nacionalidades todas… 

E - O que mudou na forma como se relacionam com pessoas de outras culturas? 

A.M.– Melhorou! Ficámos a querer saber mais sobre as culturas das outras pessoas.  

A.K. - Sim melhorou… 

A.P. – As línguas… 

A.M. - Sim aprender a falar outra língua… 

J.P. – A gastronomia… 

A.K. – Depois de termos ensinado os meninos a falar ucraniano quando a gente passa por eles 

começam logo a chamar…… 

A.M. - Nós ensinámos um menino que a mãe é nossa stora; e a stora disse que ele vai ter com 

o pai e começa a contar os números até dez.. 

M.T.- Eh já sabe! O miúdo é esperto! 

A.K. – Porque é que não tivemos mais?  
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E- Porque entretanto houve outras coisas pelo meio…mas para o ano podemos 

continuar. 

Que mudanças ocorreram na relação entre vocês que estão no Projeto? Como vêm 

agora a vossa relação?  

A.K. - Somos amigos. 

E- Os laços de amizade são mais fortes? 

A.K. - Fortíssimos!  

A.M.  – Inquebráveis! Estamos mais unidos que nunca. 

A.K.  – Não conseguimos viver um sem o outro (risos). 

E – Foram as atividades do projeto que vos levaram a passarem mais tempo juntos. 

A.M. - Sim, trabalhar no projeto ensinou-nos coisas sobre os outros e ……ficámos a saber 

aquilo que os amigos gostam. Como a M.T. …ela gosta de futebol, do Messi…… 

M.T.- ( risos ) 

A.P. – De vez em quando encontrávamo-nos nos intervalos, agora parece que estamos mais 

vezes juntos. 

A.K. – Como fazemos trabalhos em conjunto no projeto sentimos mais vontade em estar perto 

um dos outros, não sei. 

E - Fora da escola, a vossa relação continua? Passeiam juntos? Organizam saídas 

juntos? 

A.M. - Sim! 

A.K.  – Claro! 

A.M.  – Ontem o J.P. foi a minha casa! 

J.P. – Eu  e o M.G. ao fim de semana encontramo-nos para jogar à bola. 

A.P. – Também vou a casa da A.M. e da M.T. Às vezes passeamos juntas  aqui no  bairro. 

E - O que se alterou, este ano, na vossa relação com a escola? (a participação na escola) 
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A.K.  -. Sentimos mais respeito …agora as pessoas nos respeitam mais 

A.M.  – O debate … 

J.P. – Pois é … o debate! 

A.K.  - Nós fomos superiores aos outros.  

A.P.  – E discutimos sobre os assuntos. 

M.G.- Fomos nós a orientar os outros! 

A. K. -Sentimos que fomos capazes de debater assuntos da escola com os colegas fora da sala 

de aula. 

A.M. – O que fazemos no projeto é visto por todos. Muitos sabem quem somos. 

A.P. – Com a atividade para os miúdos do 1º ciclo, os miúdos andam sempre atrás de nós para 

lhes ensinarmos mais alguma coisa. Querem sempre que A.K. lhes diga mais algumas 

palavras em ucraniano. 

E- Quem organizou o debate? 

A.M. – Nós e o outro grupo. 

A.P.  – A stora também… 

E – Quais as vossas funções no debate? 

A.M. - A Anna era escritora…secretária…outros os que falavam, os que tiravam fotos. 

M.T.- Eu estive a filmar e a tirar fotos. 

E – Esse debate era sobre o quê? 

A.K.  – Sobre cidadania….  

E –  E do que se falou concretamente? 

A.K. – Falou-se sobre cidadania, os direitos das pessoas, dos alunos aqui da escola….se 

somos respeitados…se a gente respeita os professores. 

A.M. - Se sabemos as regras da escola. 
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A.K. - Se sabemos lidar com o outro. 

A.M. - Sim, por exemplo, uma pessoa deficiente ou de outra cultura entra e como é que 

tratamos essa pessoa. 

E - O que aconteceu no projeto Multicultural que tenha contribuído para essas 

mudanças? Para a alteração do vosso papel na escola? 

A.M. - As atividades…o debate, por exemplo, no 1º período nós fizemos coisas de Natal, 

enfeitámos cartões, fizemos umas estrelas e depois quando houve as mesas de natal vendemos 

e …  

M.T.- O dinheiro foi para uma instituição. 

A.M. - Depois fizemos o mural e toda a gente, ou a maior parte das pessoas, pintaram, 

escreveram sobre as suas culturas e… 

M.T.- Fizemos 2 quadros.  

A.M. - Recortámos, colámos na tela e colocámos cola branca e fizemos os quadros. 

A.P. – Acho que  a organização das atividades contribuíram para a mudança da nossa 

imagem. 

E- Como? 

A.P. – Estivemos mais envolvidos , fomos nós os responsáveis pelas atividades… 

J.P. – Preparar as atividades para os miúdos do 1º ciclo também foi importante! As pessoas 

viram que somos capazes! 

M.T. – Até o diretor lá esteve a ver a aula de ucraniano! 

E- Aproveitando aqui o facto de estarmos a falar sobre as várias atividades do projeto. 

Querem relatar alguma (s) de que tenham gostado mais? 

A.M.  e A.K.  – O debate. 

A.K. – Gostei muito de participar no debate. Conseguimos estar a conversar, a ouvir as 

opiniões dos colegas sem confusão… 

J.P. – A parte que gostei foi  quando fomos para o parque tirar fotografias… 
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E- Que fotografias eram? 

A.M.  – Para o concurso  

A.K.  – Eram as mãos, nós todos juntos.  

J.P. –  E mostrámos as fotografias no debate. 

M.G. - E estão no facebook! Votámos na melhor fotografia! 

E- Sim que vocês comentaram e elegeram a melhor! Mais? 

J.P. – A parte que fomos ver os ovos da Páscoa na Ucrânia…na net. 

E- Quando estiveram a fazer a pesquisa. Mais, M.T.? 

M.T.- Gostei da tela …. 

A.P.  – Eu gostei mais do debate. 

A.K. -  Gostei de pintar a parede. 

A.M. - O que eu gostei mais? Do parque … quando fomos tirar fotos e também do debate… e  

quando estivemos a publicar coisas no facebook . 

A.K. -  Eu também gostei do debate ! Vamos fazer mais um para o ano! A gente tinha era 

vergonha … 

A.P.  – Pois era!! 

A.K. - Não nós…os que participaram no debate…alguns nem falaram…. 

E - Onde sentiram que estavam a ter um papel mais ativo no projeto? 

A.M. - No debate. 

J.P.  – Quando os miúdos do 1º ciclo estavam a pintar o mural e nós a ajudá-los. 

A.K.  – Quando organizámos atividades para os alunos que não pertenciam ao projeto, por 

exemplo, no debate. 

M.T.- Quando ela [A.K.] estava a ensinar ucraniano. 

E – Gostariam de continuar a participar no Projeto? 
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Todos- Sim ! 

A.M. – Gostava que tivéssemos um espaço para que a A.K. continuasse a ensinar ucraniano. 

A.P. – Podemos organizar pequenas aulas para quem quiser aprender … 

J.P. – Era  melhor com inscrições! 

M.T. – Gostava de continuar a participar no projeto! 

M.G. – Também quero continuar! Para o ano podemos fazer um intercâmbio. 

E - O que gostariam de fazer com o projeto e para a escola de forma a contribuir para 

as mudanças desejadas? Que iniciativas gostariam de desenvolver? ( saber se a 

interculturalidade aparece implícito no discurso ) 

A.M. - Intercâmbio …acampar…gastronomia…. 

A.K.  – Podíamos pedir ao professor, o diretor, para criar tipo uma aula … aproveitar a hora 

de almoço à 4ªfeira, que nós já não temos aulas …há pequeninos que não fazem nada nessa 

hora…não têm nada para fazer…podíamos aproveitar essas horas para ensinar mais coisas. 

E- Fazer de uma forma mais sistemática aquilo que fizemos nos dias do “Promover a 

interculturalidade”, nos workshops. 

A.P. – Sim poderíamos organizar grupos de 15 em 15 dias e dinamizar atividades para 

aprenderem línguas… 

J.P. – Ensinar crioulo….a A.M. sabe crioulo de Cabo – Verde. 

A.M. - Sim , sei algumas palavras!! 

E- O que poderia ser feito para integrar pessoas de outros países? 

A.M. - Fazer uma festa….  

A.K.  – Feiras… 

A.M.  – Fazê-los conhecer melhor as pessoas da sua turma ……. 

A.P. - Conhecer melhor o ambiente …. 

A.K. - Dar a conhecer melhor a escola…. 

A.M. - …. Conhecerem a turma e verem que não são assim tão diferentes 
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M.T.- Fazê-los sentir bem na turma. Devemos falar com eles, convidá-los para o nosso grupo 

e  saber mais sobre eles. 

M.G. – Sim o aluno tem de sentir que está a ser aceite por todos…. 

A. K. – Convidar o aluno para estudar connosco, ajudá-lo nas matérias…. 

A.M. – Ajudá-lo a falar português …. 

M.T. – Sim. Dar uma oportunidade para que eles também deem a conhecer a sua cultura. 

E- Que ações poderíamos desenvolver no projeto envolvendo pessoas de fora (bairro) ou 

projetos de outras escolas para promover o encontro entre culturas? 

A.P.  – Fazer encontros.  

A.M.  – Convidar pessoas de outras culturas para falarem da sua vida. 

A.K.  – Fazer qualquer coisa como fizemos no Natal …. Uma espécie disso…convidar 

alguém para cantar…dançar, mas não música pimba… 

E – Música dos seus próprios países? 

A.K.  – Sim. Mas música nova, mais moderna, não as velhas … 

A.K.  – Podíamos ir a outras escolas, de A. ou então de V.F…podíamos partilhar atividades 

… podíamos também usar o facebook. 

E – Como fariam isso através do facebook? 

M.G. - Podíamos falar com eles … podíamos fazer trocas….intercâmbio entre escolas… 

A.P.  – Podíamos criar tipo uma sociedade... Para ficarmos todos ligados…. 

E - O que poderia a escola fazer para trabalhar mais a interculturalidade?  

A.K. – Ajudar-nos! Temos que começar a ficar famosos…só com fama é que dá para fazer 

tudo … 

A.P. - Aproveitar para fazer trabalhos em Área de Projeto… 

A.M. – Organizar atividades para toda a escola sobre os países de cada um. 

M.T.- Yah! Dedicar um dia a um país…. 

A.K. – Participar em projetos fora da escola, concursos ….assim todos sabem  quem somos 

….e que somos importantes na escola…. 

J.P. - Apresentar a cultura, as danças, a gastronomia… 
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A.M. - Também fazer peças de teatro sobre pessoas diferentes, de culturas diferentes. 

M.T. – Sim apresentar a peça para as pessoas do bairro, fora da escola. 

A.M. – Pois é ! Podíamos fazer no ginásio.  

E - No vosso dia-a-dia, como é que o uso das novas tecnologias contribui para o contacto 

com pessoas de outras culturas? Podem falar de alguma experiência que tenha sido 

interessante para vocês!  

J.P. -   Podemos ter amigos no facebook…falar com eles… conhecê-los melhor … 

A.K. – Eu e o M.G. somos estrangeiros e vamos ao facebook ou a outros sites que são 

ucranianos, mas também em outras línguas. Por exemplo, eu tenho um site que é ucraniano, 

mas também dá para meter em português também dá para falar em português. Tenho um 

amigo português…… que abriu conta nesse site ucraniano e ele fala com as outras pessoas. 

A.M. – Dá para estarmos sempre em contato…. A falar com os amigos …. Falo muitas vezes 

com amigos que estão em Cabo-Verde e em Londres. 

A.P. – Falo com pessoas de diferentes sítios e nem todas são portuguesas….mas só falo em 

português…o meu inglês é fraco…. 

E – Vocês a partir do facebook ou da internet comunicam rapidamente com pessoas de 

vários pontos do mundo … 

A.M. - Sim … eu tenho uma amiga que tá em Londres, Inglaterra, e nós falamos pelo 

facebook, sei como ela está, ela conta como é que as coisas são lá…  

E- Qual a vossa opinião sobre a criação de um espaço do projeto no “facebook”? Que 

contributos trouxe?  

A.M. - Eu acho bem ! Põe-se lá coisas novas … 

A.P. – Os amigos que estão no facebook do projeto podem aprender alguma coisa.  

A.K. – Podem também participar no projeto…. 

J.P. – Sim comentam o que nós publicamos… deixam as suas ideias. 

A.P. – Publicamos algumas coisas sobre os temas que estamos a tratar e é bom ouvir a 

opinião dos outros …. 

A.M. – Ajudou-nos a divulgar ainda mais as nossas atividades e a sabe ra opinião dos outros 

colegas. 

M.G. – Através do facebook o projeto pode ser ainda mais conhecido e as pessoas podem 

saber o que fazemos e podem aprender sobre outras culturas…. 
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E – E o que é que nós publicámos no facebook do projeto? 

A.M. - No facebook do projeto publicámos coisas sobre outras culturas, origens…sobre a 

Páscoa 

A.P.  – As fotos que tirámos … 

J.P. - As fotos que tirámos no parque 

M.T.- Publicámos algumas atividades…. 

A.P. -  O Natal … 

M.G. - O debate… 

A.M.  – O mural…. 

A.K.  – Aquele dia especial …. 

M.T.- O da cidadania? 

A.K.  – Não! Era outro! O dia de África! 

J.P. – Também fomos visitar outros projetos de outros países! 

A.M.  – Também se publicou uma coisa que era…..um vídeo …na Índia…tinha uma árvore 

que tinha caído no meio da estrada e depois ninguém conseguia passar e um miúdo 

pequenino… 7 ou 8 anos…foi lá e começou a empurrar a árvore e depois toda a gente 

empurrou e conseguiram tirá-la… 

E – Que mensagem está por detrás desse vídeo? 

A.M. - Uma criança pode mudar tudo! 

A.K. – Juntos somos fortes 

A.M.  – Podemos melhorar o futuro e não podemos pensar “ ah ele não faz,eu também não 

vou fazer!”  

E - Como veem a utilização da arte neste projeto para contactar com as outras pessoas? 

O que acharam da atividade das fotos que realizámos? E as telas?  

A.P.  – Eu achei original. 

A.K.  – Foi fixe! Através da fotografia tentámos dizer que devemos estar unidos. 

M.G. - Sim ! somos diferentes mas damo-nos todos bem… 

J.P. - Sim! Não há conflitos porque sou diferente do M.G.. 
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A.M. - O mural também nos ajudou a mostrar aos outros as nossas origens, o nosso país. 

A.K. – Foi um maneira de mostrar que na escola há muita gente diferente, com origens 

diferentes. 

J.P. – Os quadros estão na parede e todos podem olhar e dizer que também estão lá….. Os 

quadros são um pouco de cada aluno. 

M.T. – As pinturas chamam à atenção e os outros reparam no que estamos a fazer …. querem 

saber o que é e querem participar….. 

E - Que contributos trouxe para o grupo? E para a escola em geral? Acham que mais 

pessoas beneficiaram com o trabalho que vocês realizaram? Em quê? 

J.P. – As pessoas começaram a ver as telas ao passarem no corredor e começaram a perceber 

que no nosso projeto fazemos coisas diferentes. 

A.K. – A escola fica mais bonita com quadros na parede….. acho que os outros alunos 

aprenderam coisas novas sobre as outras culturas. 

A.M. – Se calhar sentiram que ao escrever sobre o seu país iriam sentir-se melhor….  

A.M. –  No debate tiveram oportunidade de dizer o que pensam, quais as suas ideias… 

falaram sobre o que não estava bem ou o que deveria  melhorar…. 

M.T.- Eu gosto muito de desenhar e adorei participar no mural. 

E- E para a escola em geral? Acham que mais pessoas beneficiaram com o trabalho que 

vocês realizaram?  

 

A.M. - Sim. 

A.K. – A escola ficou orgulhosa e pudemos discutir assuntos sobre a escola com mais 

colegas. 

A.P. – Demos oportunidade aos mais pequenos de participarem em atividades organizadas por 

nós. 

J.P. – Sim os outros dizem que nós somos os que organizámos o debate. 

A.M. - E também foi uma oportunidade dos alunos estarem a conversar sobre este assuntos. 

 

E – E vocês tiveram oportunidade de ouvir o diretor falar com vocês algumas vezes 

sobre as atividades… 
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M.T.- Sim ele já foi nosso dt no 5º e 6º anos. 

A.K.  – Sim apareceu quando estava a dar a aula de ucraniano…. Ficou a olhar … 

A.P. – Sim! Ainda aprendeu umas palavras…. 

 

E – Agradeço a participação e o tempo disponibilizado para a entrevista. 

Querem acrescentar mais alguma coisa?  

A.M. – Gosto muito do projeto! 

 

E - Esta entrevista irá ter um importante valor na nossa investigação e vamos manter o 

grupo a par da investigação. 
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ANEXO 14 

Divulgação do Projeto Multicultural na escola 
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ANEXO 15 

Participação no colóquio: “Projetos em Escolas Portuguesa”, Goethe Institut 
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Apresentação do projeto 

 

 

Apresentação do projeto 
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ANEXO 16 

Participação nas Jornadas Pedagógicas do agrupamento de escolas  

“A articulação na interculturalidade” 

(Escola de todas as Cores) 
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Dinâmica de grupo 

 

 

Sessão de encerramento das Jornadas Pedagógicas 
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ANEXO 17 

Projeto Multicultural 2010/2011 – Memória fotográfica 

 

 
Construção do Mural Intercultural 

 

 
Construção do Mural Intercultural 
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Construção do Mural Intercultural 

 

 

 
Pormenor do Mural Intercultural 
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Pormenor do Mural Intercultural 

 

 
Quadro Final – Mural Intercultural 
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Quadro Final – Mural Intercultural 

 

 

 
Debate - “Crescer em Harmonia- as vozes dos alunos sobre as relações 

 interpessoais na escola e caminhos a seguir” 
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Debate - “Crescer em Harmonia- as vozes dos alunos sobre as relações 

 interpessoais na escola e caminhos a seguir” 

 

 

 
Workshop –“Quem conta um conto…” 
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Workshop – “Desenhar a poesia” 

 

 

 

 
Workshop – “Desenhar a poesia” 
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Workshop – “Vamos Aprender Ucraniano ?” 

 

 
Workshop – “Vamos Aprender Ucraniano?” 
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Workshop – “Vamos Aprender Ucraniano?” 

 

 

 

 
Workshop – “Vamos Aprender Ucraniano?” 
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Exposição dos trabalhos dos alunos de 1º ciclo realizados no Workshop- “Desenhar a poesia” 

Dia Mundial da Criança 
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ANEXO 18  

Projeto Multicultural no facebook 

 

Publicação de informação e Concurso de fotografia 
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Divulgação das iniciativas 
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Debate “Crescer em Harmonia- as vozes dos alunos sobre as relações interpessoais na escola e caminhos a seguir”- publicação de fotos e registo de 

opiniões 
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Publicação da ata do debate “Crescer em Harmonia- as vozes dos alunos sobre as relações interpessoais na escola e caminhos a seguir” 
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Divulgação de trabalhos e registo de comentários 
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Divulgação de trabalhos e registo de comentários 
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ANEXO 19 

Projeto Multicultural em 2011/2012 – registo fotográfico 

 

 

 

Comemoração do Dia Internacional dos direitos Humanos 



 As vozes dos alunos promotoras do diálogo intercultural 
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Participação no dia formativo (dezembro 2011) - Celebrar a Diversidade 

Mensagens natalícias em diferentes línguas 

 

 
Comemoração do Dia da Europa em parceria com o Departamento de Línguas 
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Construção do calendário Multicultural 

     

Calendário Multicultural - quadro 



 As vozes dos alunos promotoras do diálogo intercultural 
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Calendário Multicultural - livro 
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