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Resumo 
 

Oriundas dos mais variados países, em condições desumanas, atingidas pelo desespero, 

medo e incerteza do presente e do futuro, procuram apenas um lugar seguro, falamos por ora de 

pessoas refugiadas. Os conflitos armados, a pobreza, a violência, o racismo, a xenofobia, são 

motivos que os levam a fugir de todas estas adversidades. Cabe por isso aos educadores encontrar 

soluções com vista a substituir esta cultura de violência por uma cultura de paz. Portugal, é 

atualmente o sexto país da União Europeia com o maior número de refugiados acolhidos no âmbito 

do programa de recolocação, tendo acolhido 1.520 cidadãos. É urgente e fundamental a ação 

com este público. O estímulo do desenvolvimento pessoal e social, a capacidade de aplicar práticas 

que potenciem o empoderamento e o desenvolvimento da sensibilidade artística das famílias são 

os pilares fundamentais deste projeto. Neste sentido, o projeto “IntegrArte”: um projeto 

comunitário com famílias refugiadas, desenvolvido no CLIB (Colégio Luso-Internacional de Braga), 

teve como finalidade a inclusão de pessoas refugiadas na nossa sociedade através da integração 

da arte. A arte é uma ferramenta que transforma a vida do ser humano. Atividades de gastronomia, 

artes plásticas, música, dança, jogos e visitas guiadas, originaram resultados notáveis.  

 

Palavras-chave: educação permanente; refugiados; migrações; desenvolvimento sustentável; 

educação para a paz; intervenção e integração comunitária pela arte. 
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Abstract 
 

Refugees fleeing from different countries in war, under inhuman despairing, frightening 

conditions, and uncertain of the future are merely looking for a safe place. War conflicts, poverty, 

violence, racism and xenophoby are some of the reasons that brought them to fleeing.  Is one of 

the educator’s duty to find solutions for interchanging a war culture with a peaceful one. Portugal 

is the 6th country in the European Union program of relocation, that has taken in the biggest 

number of refugees, a total of 1 520 refugees.  The interaction with this public is urgent. 

Encouragement of personal and social development, the ability to apply practices that enable 

empowerment and the integration of art into the lives of families are the fundamental basis of this 

project. In this manner, “IntegrArt" a communitarian project with families of refugees, developed 

by CLIB (The Braga International School), aimed at including refugees in our society through art.  

Art is a tool with which human life can be transformed. Activities of gastronomy, plastic arts, music, 

dance, games and guided tours, obtained remarkable results. 

 

 

Key-words: permanent education; refugees, migration; sustainable development; education 

towards peace; community intervention and integration through art. 
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1. Introdução  

 
“IntegrArte”: um projeto comunitário com famílias refugiadas foi realizado no âmbito do 

2º ano do Mestrado em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária decorrendo no Colégio 

Luso Internacional de Braga (CLIB).  

O mundo vive atualmente a crise mais grave de refugiados desde o final da II Guerra Mundial, 

em 1945. Mais de 65,6 milhões de pessoas foram obrigadas a deixarem os seus lares devido a 

guerras, conflitos internos, perseguições políticas e violações de direitos humanos. Síria, 

Afeganistão, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, são os locais de origem da maioria 

dos refugiados no mundo inteiro. Enfrentando perigosas situações, estas pessoas decidem 

atravessar fronteiras nacionais de modo a encontrarem segurança noutros países, sendo 

internacionalmente reconhecidos como “refugiados” e passando a ter acesso à assistência dos 

países, do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para a Refugiados) e de outras 

organizações relevantes. Países como Alemanha, Suécia e Áustria, têm acolhido a maioria dos 

refugiados. Desde o final de 2015 até fevereiro de 2018, Portugal recebeu 1674 refugiados: 1.192 

pessoas da Grécia e 340 pessoas de Itália, e acolheu 142 refugiados ao abrigo do Programa de 

Reinstalação da Turquia. 

Perante toda esta conjuntura, teríamos um mundo mais igualitário, equilibrado e em paz, se 

este fosse mais justo, se as diferentes regiões oferecessem às respetivas populações, condições 

de vida semelhantes e, se a globalização (a todos os seus níveis) não provocasse tantas 

desigualdades. A educação é uma poderosa arma, capaz de transformar o mundo através da 

mudança de mentalidades, da luta contra a discriminação, desigualdades e racismo. A célebre 

frase de Malala Yousafzai, defensora do direito à educação das crianças em todo o mundo: “Só a 

educação é que pode combater o terrorismo, não as armas”, faz-nos acreditar cada vez mais na 

educação. Aliar a arte à educação, é também uma tarefa que nos permite ter contacto com os 

afetos, integração e conhecimento. Deste modo, este projeto alia a educação à arte, sendo que a 

finalidade passa pela inclusão de famílias refugiadas na nossa sociedade, através da integração 

da arte. O intercâmbio entre linguagens, cultura e tradições entre Portugal e os países da 
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população alvo, gastronomia, artes plásticas, música, dança, jogos e visitas guiadas, foram 

algumas das áreas de intervenção deste projeto. 

 Relativamente à divisão do relatório, este apresenta-se dividido em cinco capítulos.  

No primeiro capítulo constam as caracterizações da instituição onde decorreu o estágio, e do 

público alvo. Ainda neste capítulo é apresentada a problemática de intervenção, a sua pertinência 

no âmbito da área da especialização do Mestrado em Educação de Adultos e Intervenção 

Comunitária e ainda a finalidade e objetivos gerais e específicos do projeto.  

Referente ao segundo capítulo do relatório, este retrata o enquadramento teórico do tema do 

estágio, bem como as correntes teóricas nas quais se basearam algumas atividades desenvolvidas, 

sendo elas a educação permanente, os objetivos de desenvolvimento sustentável, o ano europeu 

do património cultural 2018, a educação para a paz, a globalização e as migrações, concluindo 

com a intervenção e integração comunitária pela arte. 

 O terceiro capítulo, refere-se ao enquadramento metodológico do estágio onde se apresenta 

o paradigma e a metodologia de investigação/intervenção, os métodos, técnicas de investigação 

e intervenção adotados ao longo do projeto. Apresentam-se ainda neste capítulo os recursos 

mobilizados e as limitações do processo referentes ao desenrolar do projeto.  

O quarto capítulo destina-se à apresentação e discussão do processo de intervenção no qual 

são descritas todas as atividades realizadas, bem como a evidenciação e discussão dos resultados 

obtidos (previsíveis e não previsíveis) através da avaliação realizada às mesmas.   

No quinto e último capítulo apresentam-se as considerações finais, onde se faz uma análise 

crítica ao projeto desenvolvido e ao impacto que o mesmo teve no público-alvo, na instituição e a 

nível pessoal. 
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2. Enquadramento Contextual do Estágio 

 

 2.1. Caracterização do Colégio Luso Internacional de Braga (CLIB) 
 

O Colégio Luso Internacional de Braga (CLIB), criado em 1999, é um estabelecimento de 

ensino privado sediado em Braga. Tendo em conta os documentos fornecidos, seguidamente será 

feita uma caracterização do colégio. 

O CLIB procura providenciar aos seus alunos a oportunidade e as condições para se 

transformarem em cidadãos letrados, multilingues, multiculturais, competentes, educados, 

sensíveis às expressões artísticas, multifacetados, bem informados, capazes de pensamento 

crítico, de criar e gerir problemas como condição para o avanço do conhecimento, e 

suficientemente ágeis para enfrentar os desafios transformadores dum mundo complexo, 

interdependente e pluralista. O CLIB oferece aos seus alunos um programa de estudos de cariz 

transnacional, moderno, academicamente exigente, aberto ao desenvolvimento de competências 

nas novas tecnologias. Afirmam-se também a natureza holística do conhecimento e a interligação 

de todos os empreendimentos humanos. O programa de estudos reforça estas noções através de 

projetos integrados de investigação, de trabalho temático, e de outros meios disponíveis. 

No exercício da autonomia administrativa e pedagógica que lhe é confiada, o CLIB 

apresenta um Regulamento Interno, sendo este um instrumento indispensável  

à promoção do sentido de responsabilidade, assiduidade e integração dos alunos na Comunidade 

Escolar, propiciando a efetiva aquisição de saberes e competências.  

O Colégio Luso-Internacional de Braga (CLIB) procura concentrar o seu projeto educativo 

nos meios pedagógicos mais eficientes com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento 

educacional dos seus alunos e fomentar nos mesmos:  

• a aptidão de raciocinar bem e eticamente;  

• a capacidade de pensar criticamente e de resolver problemas com eficiência;  

• a flexibilidade de ajustamento a uma realidade em mudança constante;  

• a coragem para enfrentar situações desconhecidas e intimidantes;  

• a sensibilidade para compreender a fragilidade do nosso contexto ambiental;  
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• a competência para gerir a proliferação e inerente complexidade dos meios de 

comunicação;  

• a solidariedade e a fé na humanidade tão indispensáveis à vida num mundo pequeno e 

pluralista. 

 

2.2. Caracterização do público-alvo  
 

O público-alvo da intervenção é constituído por duas famílias que estão a cargo da 

Segurança Social de Braga, mas que estão também associadas ao Colégio Luso Internacional de 

Braga (CLIB). A primeira família é um casal cujo marido é bangladeshiano e a sua esposa 

ucraniana. Esse casal encontra-se em Portugal há cerca de dois anos e meio e, têm um filho com 

dois anos.  

A segunda família é uma mãe com três filhos, oriundos do Congo. A família Congolesa 

habita em Portugal há dois anos. A mãe tem duas filhas de nove e cinco anos de idade que 

estudam num colégio em Real, Braga, e um filho de um ano tendo este nascido em Portugal. A 

mãe trabalha na cantina do CLIB a tempo inteiro.  

Para a caracterização do público-alvo podem ser utilizados diferentes métodos ou técnicas, 

como a entrevista semiestruturada1 elaborada à diretora do CLIB, a observação direta, os 

inquéritos por questionário, conversas informais e análise documental. Na primeira fase optámos 

por aplicar inquéritos por questionário às duas famílias. Um inquérito para os adultos2, outro 

inquérito especificamente para as crianças3. Os inquéritos, para ambas as famílias, foram 

construídos através de imagens para que as questões fossem de melhor compreensão, pois para 

além do público-alvo possuir diferentes nacionalidades, a faixa etária das crianças era inferior a 

dez anos. Recorremos ainda à observação direta e às conversas informais antes e após a aplicação 

dos inquéritos.  

 

                                                           
1 Entrevista semiestruturada apresentada no Apêndice I 
2 Inquérito por questionário apresentado no Apêndice II 
3 Inquérito por questionário apresentado no Apêndice III 
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2.3. Caracterização das Famílias 
 

A primeira família é constituída por um casal com diferentes nacionalidades. O marido 

com nacionalidade Bangladeshiana, a esposa e os dois filhos com nacionalidade Ucraniana. A 

segunda família tem igualmente quatro elementos, uma mulher e três filhos, oriunda do Congo. A 

mulher e as duas filhas têm nacionalidade congolesa e o filho mais novo, nasceu em Portugal 

após uma semana da chegada da família, tendo, portanto, nacionalidade portuguesa.  
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1

3

Ucraniana Bangladeshiana Congolesa

NACIONALIDADES

Gráfico 1 - Nacionalidades (Famílias 1 e 2) 

4 4

8

Masculino Feminino Total

SEXO

Gráfico 2 - Sexo (Família 1 e 2) 



 
6 

 
 

 

No que respeita ao sexo do público-alvo, temos quatro pessoas do sexo masculino, um 

homem e três crianças. Do sexo feminino temos quatro pessoas, duas mulheres e duas crianças, 

perfazendo um total de oito pessoas.  

 

No que concerne à idade dos membros da 1ª família, temos o elemento mais velho, o 

homem do Bangladesh com 37 anos, a sua esposa ucraniana com 32 anos, um filho com 2 anos. 

Entretanto, passados 5 meses do inquérito por questionário, nasce mais um membro dessa 

família. Relativamente à idade dos membros da 2ª família, temos a mulher do Congo com 32 

anos, e os filhos respetivamente com 9, 5 e 1 ano de idade.  

 

 

2 2

3 3

2

Português Inglês Bengali Ucraniano Russo

IDIOMAS DA FAMÍLIA 1

1

2

1 1 1 1

37 anos 32 anos 9 anos 5 anos 2 anos 1 ano

IDADES

Gráfico 3 - Idades (Família 1 e 2) 

Gráfico 4 - Idiomas da Família 1 (Ucrânia e Bangladesh) 
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Quanto aos idiomas, o casal fala fluentemente inglês, bengali, ucraniano e russo, 

enquanto,relativamente à lingua potuguesa, apenas falam o básico. Diariamente, em casa e no 

colégio, o filho ouve e aprende português, bengali, ucraniano e russo, mas apenas fala bengali e 

ucraniano. 

 

 

 

Relativamente aos idiomas da família do Congo, todos falam português, quer no trabalho 

no caso da mãe, quer na escola no caso dos filhos. A mãe fala também francês e em casa todos 

falam Lingala, língua oficial do noroeste da República Democrática do Congo.   
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4

Lingala Francês Português

IDIOMAS DA FAMÍLIA 2

Gráfico 5 - Idiomas da Família 2 (Congo) 
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Cristã Ortodoxa Islamismo Cristã Evangélica

RELIGIÃO

Gráfico 6 - Religião (Famílias 1 e 2) 
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Quanto à família 1, o casal é heterogéneo quanto às orientações religiosas. A esposa é do 

Cristianismo, mais especificamente da Igreja Cristã Ortodoxa e o marido é da religião Islâmica. 

Quanto aos filhos, em conversa informal com o casal, referiram que  caberá apenas a eles, 

futuramente, fazerem as suas escolhas a nível religioso. 

Quanto à família 2, do Congo, seguem a religião Cristã Evangélica como a maioria dos 

cidadãos da República Democrática do Congo. 

 

 

Quanto às profissões, o bangladeshiano teve um pequeno negócio de venda de vestuário, 

nomeadamente de camisas na Ucrânia, a esposa tabalhava no comércio, nomeadamente na 

venda de materiais de construção. No Congo, a profissão da mulher congolesa era ser comerciante 

de produtos alimentares. 

1

2

Negócios Comércio

PROFISSÃO ANTERIOR

Gráfico 7 - Profissão Anterior (Famílias 1 e 2) 
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No que concerne às profissões atuais, o bangladeshiano trabalha na restauração, num 

restaurante japonês e a sua esposa trabalhou em limpezas. Contudo, após o nascimento do 

segundo filho em Portugal, a esposa deixou de trabalhar para cuidar dos dois filhos. 

A mulher congolesa trabalha na cantina do Colégio Luso Internacional de Braga (CLIB).   

 

 

 

 

 

 

 

A Família 1, da Ucrânia e do Bangladesh fugiram da Ucrânia por motivos raciais, 

essencialmente pelo facto de serem um casal heterogéneo a nível de cultura, religião e cor da 

pele. No ponto seguinte será explicado com mais pormenor a situação do Bangladesh e da Ucrânia 

e os motivos da fuga.  

2

1

Restauração Doméstica

PROFISSÃO ATUAL

Gráfico 8 - Profissão Atual (Famílias 1 e 2) 

1 1

0
Guerra Dificuldades económicas Racismo

PORQUE FUGIU DO SEU PAÍS? 

Gráfico 9 - Porque fugiu do seu país? (Famílias 1 e 2) 
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A Família 2 fugiu do Congo devido a conflitos armados, tal como foi referenciado 

anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O casal fugiu da Ucrânia para a Polónia, em seguida para a Aústria e depois ficaram por 

Portugal. Em Portugal permanecem desde o dia 10 de Agosto de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Percurso da fuga até chegarem a Portugal- Família 1 (adaptado de: 
https://goo.gl/LJmq3G) 

Figura 2 - Percurso da fuga até chegarem a Portugal 
– Família 2 (adaptado de: https://goo.gl/MQU6Zz) 
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A mulher congolesa e as filhas passaram por Angola e depois vieram para Portugal onde 

permanecem até hoje. O filho nasceu em Portugal após uma semana da chegada. 

 

 

  

 

No momento da resposta aos inquéritos por questionário, a família 1, encontrava-se em 

Portugal há 2 anos e a família 2, há 16 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As famílias sentem-se felizes em Portugal, inclusive a mulher congolesa que referiu  sentir-

se bastante acolhida em Portugal. 

 

3 3

2  A N O S 1 6  M E S E S

HÁ QUANTO TEMPO ESTÃO EM 
PORTUGAL? 

Gráfico 10 - Há quanto tempo estão em Portugal? (Famílias 1 e 2) 
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Feliz Triste Acolhido Frustrado

COMO SE SENTE EM 
PORTUGAL? 

Gráfico 11 - Como se sente em Portugal? (Família 1 e 2) 
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A maioria da família quer ficar em portugal, contudo a filha mais velha, não sabe se 

gostaria de ficar em Portugal porque além de gostar muito do seu país, sente saudade. 

  

3

0

1

Sim Não Não sabe

GOSTARIA DE FICAR EM PORTUGAL? 

Gráfico 12 - Gostaria de ficar em Portugal? (Família 1 e 2) 
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2.4. Apresentação da problemática de intervenção do estágio 
 

O presente projeto- “IntegrArte”: um projeto comunitário com famílias refugiadas- tal como 

o próprio nome indica, trabalhou a inclusão de pessoas refugiadas na nossa sociedade integrando 

a arte, no Colégio Luso Internacional de Braga (CLIB) com duas famílias que se encontravam ao 

encargo da Segurança Social de Braga. Ao longo do projeto, pelo facto de famílias oriundas de 

variados países como a Síria e Iraque se encontrarem aliadas ao CLIB, acabaram por participar 

em algumas atividades do projeto “IntegrArte”.  

A problemática dos dois países será abordada em seguida de modo a melhor compreender 

a realidade destes três países, República Democrática do Congo, Ucrânia e Bangladesh.  

A primeira família, um casal cuja esposa é oriunda da Ucrânia e o seu cônjuge do 

Bangladesh. 

O Bangladesh, é um país asiático rodeado maioritariamente pela índia com cerca de 142,3 

milhões habitantes (censo de 2011) e é a oitava nação mais populosa do mundo. Mais de 98% 

dos bengaleses falam bengali como seu idioma materno e que também é a sua língua oficial. 

Relativamente à religião, o islamismo é a religião do Estado, representando 86,6% da população.  

No que concerne à economia, este tem uma economia de mercado em rápido 

crescimento. É um dos principais exportadores mundiais de têxteis e vestuário, bem como peixes, 

frutos do mar e juta, além de ter indústrias emergentes competitivas internacionalmente em áreas 

como construção naval, ciências da vida e tecnologia. Contudo, é um país pobre e 

subdesenvolvido.  

“84 per cent of the population - or 129 million people - live on less than $2 a day. 
This is despite an increase in national income per capita. The number of people 
living on less than a dollar a day has increased from 36 per cent to 41 per cent in 
the last three years. The poverty gap is widening. It is estimated that 5 million 
people live in slums. Access to basic essential services in such communities is 
scarce. Many children must work, are denied an education and are vulnerable to 
violence, abuse, and exploitation.” (UNICEF, 2008, p.7) 

 

Devido à precariedade e más condições de vida sentidas no Bangladesh, aos 15 anos, o 

marido emigrou para a Ucrânia. A República da Ucrânia, situada no leste da Europa com 603.700 
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km² de área, é o segundo país mais extenso do continente, perdendo apenas para a Rússia. Com 

uma população de 45,2 milhões de habitantes os ucranianos, etnia de origem eslava, constituem 

73% da população do país. O segundo grupo mais importante é o dos russos, que representam 

22%. Existem ainda minorias de bielo-russos, moldavos, húngaros, búlgaros, poloneses, gregos, 

judeus e tártaros. Mais de 80% da população é cristã (80,1 %), e a vertente mais difundida é a 

ortodoxa, que congrega a maior parte dos habitantes (52,9%), sem religião e ateus representam 

17,7% da população. A língua oficial é o ucraniano, que guarda semelhanças com o russo e o 

bielo-russo. Quase 70% da população vive em cidades, a capital Kiev é a maior delas. O governo 

é uma República com forma mista. Relativamente à questão geopolítica, a Ucrânia desde o século 

IX esteve envolvida em conflitos e Revoluções.  

Num passado mais recente, mais especificamente em 2014 começaram as 

manifestações na capital ucraniana, Kiev, devido ao pacote aprovado pelo parlamento, proposto 

pelo presidente Viktor Yanukovich, que restringe manifestações no país e cria penas de até 15 

anos para os manifestantes. Em resposta, cerca de 200 mil pessoas tomaram as ruas da capital 

entrando em violento conflito contra a polícia. Somente no dia da votação dessa lei o conflito 

resultou em cinco mortes. Como tentativa de diminuir os levantes populares, o primeiro-ministro 

Azarov deixa seu cargo. O governo concede cargos importantes aos líderes oposicionistas, mas a 

proposta não é aceite. Por pressão popular a lei contra os protestos é derrubada no parlamento e 

os manifestantes são anistiados. Os confrontos com a polícia somaram centenas de feridos. Os 

primeiros mortos em conflitos foram registrados no dia 22 de janeiro de 2014, quando veículos 

blindados foram utilizados no confronto. A 18 de fevereiro, os protestos deixaram 26 mortos. Nos 

dois dias seguintes, foram mais 75 mortes e a oposição passou a cobrar a antecipação das 

eleições e limitou os poderes de Yanukovich. A 22 de fevereiro, Yanukovich foi destituído pelo 

parlamento. Oslekksander Tuchinov assumiu como presidente interino. As novas eleições foram 

marcadas para maio de 2014. Com a tentativa de aproximação da Ucrânia com a União Europeia, 

outra questão emergiu: o separatismo da região da Crimeia. As manifestações em prol da 

aproximação com a União Europeia, concentram-se na região central e oeste do país. Nas demais 

regiões, em especial na Crimeia (República Autónoma da Crimeia), que se declara autónoma, 

desde a destituição do antigo presidente crescem os protestos contra o governo. No dia 25 de 

fevereiro de 2014, o presidente interino da Ucrânia, Oslekksander Tuchinov, anuncia sinais da 

ameaça separatista na Crimeia. A região, historicamente, busca estreitar relações com a Rússia e 
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até mesmo sua integração ao país. Em plebiscito realizado em março de 2014, a Crimeia decidiu 

– com aprovação de 96,8% dos eleitores – pela anexação à Rússia. Os americanos e a União 

Europeia questionam a consulta e resolveram adotar medidas de retaliação aos russos. A Ucrânia, 

é sem dúvida, um país que tem apresentado sinais de conflitos e instabilidade. A somar ao facto 

de ser um país racista, e especificamente neste caso, o casal conheceu-se na Ucrânia e casaram. 

Contudo, as suas diferenças, quer a nível da cor da pele, da língua, da religião e cultura são 

notáveis. Pela família da ucraniana, existiu, desde logo, uma grande atitude de rejeição face ao 

bangladeshiano, atual marido da ucraniana. Perante esta situação, o casal decidiu sair da Ucrânia 

para a Polónia. Na Polónia foram também alvo de racismo e de discriminação. Seguiram para a 

Aústria acontecendo exatamente a mesma situação e depois emigraram para Portugal. Em 

Portugal permanecem desde o dia 10 de Agosto de 2015. 

A segunda família, é uma família oriunda da República Democrática do Congo, da cidade 

de Kinshasa a capital do país que tem sido o epicentro da pior crise de deslocamento de pessoas 

devido a um conflito armado, crise que ultrapassa as guerras civis no Iraque, na Síria e no Iêmen, 

segundo grupos de direitos humanos, mas da qual pouco se fala. 

A República Democrática do Congo é um país da África Central que abrange grande parte 

da bacia do rio Congo (ou Zaire) e é banhada, a oeste, pelo Oceano Atlântico em apenas 40 km 

de costa e faz fronteira com Cabinda (Angola), a República do Congo, a oeste, a República Centro-

Africana, a norte, o Sudão e o Uganda, a nordeste, o Ruanda, o Burundi e a Tanzânia, a leste, a 

Zâmbia, a sudeste, e Angola, a sul e sudoeste. É o terceiro maior país do continente africano e 

tem clima equatorial, com temperaturas elevadas durante todo o ano e chuvas abundantes. 

Relativamente à densidade populacional, não é um país densamente povoado: tinha, em 2006, 

62 660 551 habitantes e uma densidade populacional de 25,52 hab./km 2. As taxas de natalidade 

e de mortalidade são, respetivamente, de 43,69% e 13,27% . A esperança média de vida é de 

41,46 anos. Estima-se que, em 2025, a população ultrapasse os 100 milhões de habitantes.  

A língua oficial da RDC é o francês, apesar de existirem uma enorme quantidade de 

idiomas falados pelas mais diversas comunidades distribuídas pelo seu território, destacando-se 

entre essas o lingala, o kongo, o kituba, o ciluba e o suaíle, com um importante estatuto regional. 

Relativamente às religiões, as principais são o cristianismo romano (41%), o cristianismo 

protestante (32%) e o cristianismo indígena (13%). 
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No que respeita a recursos naturais, a República Democrática do Congo é um país 

riquíssimo em ouro e diamantes. O ouro é aplicado principalmente em joias, reserva de valor, 

motores de aviação e cobertura de satélites; os diamantes industriais aplicados no polimento de 

aço; o cobalto aplicado em superligas metálicas, catálise do petróleo e fonte de radiação; o urânio 

aplicado na energia nuclear; o cobre para fios elétricos; o petróleo para geração de energia e para 

polímeros e água. “Trata-se de matérias-primas de uso histórico, atual e de relevância central para 

a era digital. A riqueza natural do país foi recentemente estimada em USD 24 trilhões, o que 

equivaleria aos PIBs da Europa e Estados Unidos juntos.” (Morgan, 2009) 

Com a evolução da indústria e das tecnologias, foi um dos países mais procurados de 

modo a poder extrair esses recursos. Empresas de telecomunicações como a Nokia que durante 

anos desenvolveu o setor primário ligado á mineração, de modo a conseguir extrair um mineral 

que era utilizado nas antenas dos dispositivos móveis. Mais tarde, grandes empresas de 

telecomunicações como a Vodafone Group, a América MóvilGroup, a China Unicom, 

DeutscheTelekomGroup e a Telecom Itália vieram aumentar a procura e extração destes recursos. 

A atividade da extração destes recursos, originou uma guerra, que envolveu mineiros que recebiam 

fundos por parte das grandes empresas de telecomunicações e organizações mundiais como a 

ONU. No decorrer desta guerra foram expostos interesses políticos internos, onde a corrupção 

ativa e passiva, foi uma das temáticas mais abordadas. Foram acusados dirigentes partidários, 

que eram subornados de modo a permitirem salvaguardar os interesses das indústrias de 

telecomunicações. 

Além do ouro, diamantes, cobalto, urânio, cobre e petróleo, as florestas da RDC cobrem 

55% do território e fornecem madeiras como o mogno e o ébano. A desflorestação aumentou e só 

não é maior devido à grande dificuldade de escoamento da madeira, que leva 3 anos para 

conseguir atingir os portos. Grande parte dos Congoleses pratica uma agricultura de subsistência 

e a extensão da terra cultivada corresponde apenas a 3% da superfície total. Alguns dos produtos 

como café, óleo de palma, borracha, cacau, algodão e chá são produzidos e exportados, tendo 

sido os europeus quem estabeleceram as plantações onde se praticam estas culturas. Portanto, 

devido à dominação de muitos países europeus, à nacionalização de todos os setores da 

economia, ao encarecimento dos bens importados, à corrupção e ao recurso a empréstimos 

externos constatamos este país tem um nível de vida considerado baixo. Apesar da abundância de 
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recursos e da situação geográfica favorável, a RDC encontra-se numa situação de miséria. O 

paradoxo de “a riqueza alimentar a miséria” referido por Silva (2012), é uma mazela comum a 

muitos países do Terceiro Mundo. A riqueza alimenta não apenas a economia de enclave, ligada 

exclusivamente ao setor externo, mas também a manutenção de um ciclo de guerras que vêm 

assolando toda a região dos Grandes Lagos da África Central. Como resultado,” há exacerbação 

da pobreza, acúmulo de migrantes, altas taxas de mortalidade e um nível sem precedentes de 

violência sexual e proliferação do vírus HIV.” (Silva, 2012, p. 21) 

Evocando à questão política, a 30 de junho de 1960, o Congo já atravessava por conflitos 

internos e políticos, mas com o passar dos anos a situação agravou-se. Entre 1998 e 2003 e com 

a governação de Laurent Kabila, teve lugar uma Grande Guerra Africana matando 5,4 milhões de 

pessoas. Com o assassinato de Laurent Kabila em 2001, dá entrada ao poder o seu filho Joseph 

Kabila e a situação tem-se mantido instável. 

Joseph Kabila recusou ceder o poder no fim de seu segundo mandato, conforme a 

Constituição e lidera o país desde 2011, mas o seu governo não tem tido sucesso em combater 

os numerosos grupos militantes; os sofrimentos da população continuam. A acrescentar ainda 

que a ajuda internacional quase não se sente por causa da falta de cobertura mediática do conflito. 

Ao contrário dos países do Oriente Médio, também abalados por conflitos, o Congo não representa 

grande importância geopolítica para os outros países, pois embora a nação apresente riqueza a 

nível de recursos naturais, possui baixo nível de infraestruturas, existe uma grande fadiga por parte 

dos doadores e a população vive na pobreza. Segundo os dados da ONU, 1,7 milhões de residentes 

do Congo foram forçados a fugir de suas casas em 2017 — 5,5 mil pessoas por dia. No total, o 

número de pessoas deslocadas atinge 4,21 milhões, com outros 7 milhões correndo o risco de 

fome 

É assustador termos conhecimento destes dados, pois este país africano assim como 

muitos, vive diariamente no terror sendo domado na indiferença para uns, e no esquecimento para 

outros. 
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2.5.  Diagnóstico de necessidades e interesses 
 

A fase de diagnóstico de necessidades é uma das fases fundamentais na construção e 

implementação de um projeto de intervenção. Desta forma, “o que está em causa, quando falamos 

em diagnóstico, é o conhecimento científico dos fenómenos sociais e a capacidade de definir 

intervenções que atinjam as causas dos fenómenos” (Guerra, 2000, p. 129), por isso, na 

eventualidade de um diagnóstico de necessidades não ser bem executado, podemos comprometer 

e colocar em causa todo o projeto. Este só faz sentido se detetarmos e intervirmos de acordo com 

as necessidades do público-alvo de modo a colmatá-las. Assim, um bom diagnóstico é aquele que 

garante a “adequabilidade das respostas às necessidades locais e é fundamental para garantir a 

eficácia de qualquer projeto de intervenção” (Guerra, 2000, p. 131). 

No que respeita ao projeto IntegrArte, com o intuito de apurar com mais rigor as 

necessidades do público, inicialmente, procedemos a um contacto prévio com as famílias, de 

modo a explicar-lhes qual a finalidade do Projeto. Deste modo, tornou-se essencial fazer-se uma 

aproximação diária com os intervenientes com quem iríamos contactar. Uma avaliação diagnóstica 

só se torna exequível quando partimos para um contexto onde já dispomos de informação 

relevante para concebermos os nossos objetivos de estudo. O inquérito por questionário tinha 

então duas partes: a parte das questões socio demográficas e as questões como por exemplo 

“Quais as suas habilidades?”, “Como ocupa o seu tempo livre?”, “Que atividades gostariam de 

realizar?”, “O que gostariam de aprender?”. Esta segunda parte dos inquéritos foi a ferramenta 

chave para conhecer as necessidades das famílias, o que gostariam de aprender e a partir daí 

começar a delinear o plano de atividades. 



 
19 

 
 

 

A maioria dos inquiridos respondeu que as maiores dificuldades que têm sentido prende 

se com a especificidade da Lingua Portuguesa. A mulher congolesa respondeu também sentir 

algumas diferenças quanto à questão cultural.   

Família 1 

 

 

 

 

 

 

 

A família da Ucrânia e do Bangladesh respondeu que as suas habilidades passam 

maioritariamente pela Literatura, ler e escrever e pela cozinha. O marido respondeu também que 

tem habilidade para o desporto e expressão dramática. A esposa respondeu que tem habilidade 

para a costura.  

5
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DIFICULDADES EM PORTUGAL

Gráfico 13 - Dificuldades em Portugal (Família 1 e 2) 
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Gráfico 14 - Quais as suas habilidades?  (Família 1) 
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Relativamente à questão “Que atividades gostariam de realizar?”, o marido e a esposa 

gostariam de cozinhar, partilhar e aprender receitas de culinária portuguesas, da Ucrânia e 

Bangladesh. Os três elementos da família gostariam também de realizar jogos tradicionais e 

atividades de expressão corporal.  

 

 

 

 

Família 2 
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QUE ATIVIDADES GOSTARIAM DE 
REALIZAR? 

Gráfico 15 - Que atividades gostariam de realizar? (Família 1) 
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Gráfico 16 - Como ocupa o seu tempo livre? (Família 2)  
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Esta questão apenas foi feita às crianças. A maioria ocupa o seu tempo livre a pintar, 

costurar/ fazer acessórios, cantar, tocar instrumentos musicais e fazer jogos tradicionais.  

 

 

 

 

 

 

 

Esta questão foi colocada apenas às crianças ao que responderam que gostariam de fazer 

expressão corporal, cozinhar, viajar, atividades musicais e teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A família respondeu que gostaria de aprender a ler e escrever em português, a andar de 

bicicleta, andar de patins, jogar spinner. A mãe, gostaria de ter formação em estética.  
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Gráfico 17 - Que atividades gostariam de realizar? (Família 2) 

Gráfico 18 - O que gostariam de aprender? (Família 2) 
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Finalidade e objetivos  

A finalidade deste projeto ambiciona integrar a arte como uma das estratégias de inclusão 

de pessoas refugiadas na nossa sociedade. 

 

Objetivos Gerais: 

• Estimular o desenvolvimento pessoal e social; 

• Valorizar práticas que potenciem o empoderamento; 

• Desenvolver a sensibilidade artística;  

 

Objetivos Específicos: 

• Promover o intercâmbio entre linguagens e culturas; 

• Mobilizar capacidades de expressão e de comunicação em língua portuguesa; 

• Permitir o exercício da cidadania autónoma; 

• Incitar a uma maior proximidade com a sociedade portuguesa; 

• Dar a conhecer a cultura, tradições portuguesas e as culturas dos países da população-

alvo; 

• Despertar a autoconfiança e autoestima.  

• Fomentar o desenvolvimento da expressão através das artes plásticas; 

• Impulsionar a criatividade e o multiculturalismo através da composição musical; 

• Proporcionar a autoconfiança e a conexão em grupo através das danças circulares; 
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3. Enquadramento Teórico da Problemática do Estágio  

Este tópico apresenta em primeiro lugar, algumas investigações e intervenções na área e 

na problemática do estágio. Em segundo lugar, serão expostas algumas correntes teóricas que 

constituíram referenciais importantes na problemática do estágio. Por fim, serão referidos os 

contributos teóricos mobilizados para a problemática específica de intervenção/ investigação. 

3.1. Apresentação de outras experiências e/ou investigações sobre o tema e a sua 

relevância/articulação para/com o trabalho de intervenção/investigação 

desenvolvido.  

Para a elaboração de um projeto de investigação, é importante inspirar-nos e termos como 

referência outras experiências e/ou investigações já implementadas relativas à mesma 

problemática, de forma a melhor nos enquadrarmos. Nesse sentido, serão abordados de seguida 

um relatório do Minority Rights Group International, a revista “Refugiados: queremos ser uma 

Europa que deixa morrer ou que salva?”, com a iniciativa e participação do Alto Comissariado para 

as Migrações (ACM) e da Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR); projetos de intervenção com 

refugiados implementados em Portugal e também em vários países do mundo.  

Refugees in Europe: The Hostile New Agenda é um relatório do Minority Rights Group 

International, (organização internacional não-governamental que trabalha a situação das minorias 

em todo o mundo). O relatório aborda a situação dos refugiados na Europa, mais especificamente 

a situação da defesa do direito de asilo (proteção por parte de uma autoridade soberana), do 

emprego, da educação, saúde, assistência social, das atividades sociais e culturais e dos direitos 

políticos.  

Segundo informações do relatório, antes de meados dos anos 80, não era possível falar 

de uma "política europeia" em matéria de asilo e refugiados. O que poderia ser identificado no 

caminho de tal política era apenas um aglomerado de diferentes políticas nacionais entre os 

estados europeus, com muitas diferenças de políticas e pouco em termos de harmonização. 

Evidentemente, tendências comuns poderiam ser encontradas, mas estas não foram derivadas de 

nenhum esforço conjunto. Depois de meados dos anos 80, iniciou-se um processo de 

harmonização das políticas em matéria de asilo, a nível intergovernamental na UE. Dois grandes 

eventos precipitaram esse processo: o iminente Ato Único Europeu que, entre outras questões, se 
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preparou para a abolição das fronteiras internas da UE e o aumento dramático de pessoas em 

busca de asilo que chegam à Europa num momento em que a recessão económica tornou 

indesejados os recém-chegados. Relativamente, ao emprego, este é um dos fatores mais 

importantes para os refugiados assentarem numa determinada cidade e que muitas vezes 

enfrentam grandes obstáculos seja ao nível da diferença cultural e racial, como a língua, que é 

crucial para o sucesso da sua inclusão, tanto a nível social como laboral.  

A revista “Refugiados: queremos ser uma Europa que deixa morrer ou que salva?” (2015) 

foi uma iniciativa do Alto Comissariado para as Migrações (ACM) e da Plataforma de Apoio aos 

Refugiados (PAR) teve como objetivo informar acerca da situação dos refugiados, assim como 

desfazer alguns medos e mitos acerca do assunto. A revista inicia-se com uma alusão à Alegoria 

da Caverna de Platão com mais de 2000 anos que referencia que é com as sombras projetadas 

no fundo de uma caverna, que os cidadãos vão construindo a realidade. Em torno dos refugiados 

existem cavernas (e mitos) e por isso uma enorme necessidade em repensar os nossos valores, a 

hospitalidade, a coragem e o humanismo.  

“A atual crise não é só a maior crise humanitária na Europa desde a IIª Guerra Mundial. 

É um momento fundamental para o nosso futuro coletivo. […] Quem somos, o que queremos, 

para onde vamos enquanto civilização. A resposta está em cada um/a de nós. E não deve ser 

condicionada pelo medo. um desafio tão mais importante em tempos de crises humanitárias como 

a que vivemos.” (Marques, 2015, p.3) 

Na revista é referenciada a questão do estereótipo criado sobre os refugiados 

principalmente sírios. A maioria da população vê um refugiado sírio como um “perigoso jihadista” 

porque há uma crença generalizada de que todos os árabes são muçulmanos. Mas, existe a 

possibilidade de ser cristão (arménio, caldeu, católico maronita, ortodoxo grego...), druso, judeu, 

mandeu, yazidita, zoroastra... porque a Síria era um mosaico religioso antes da guerra de 2011. 

Muitos insistem também em não distinguir Islão (a religião), de islamismo (a ideologia). Outros 

desconhecem que a maioria dos muçulmanos não é árabe: só o são 20% dos 120 milhões de 

crentes em todo o mundo. Lopes (2015, p. 17) refere que “não devemos esquecer-nos de que 

têm sido muçulmanos as principais vítimas deste autoproclamado “estado islâmico”. Os que 

batem à porta da Europa buscam o direito de existência, não o martírio tão glorificado pelos 
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extremistas que amam a morte mais do que a vida.” Neste sentido, a autora e jornalista apela aos 

jornalistas e à sociedade em geral que deem voz aos que quebram os estereótipos. 

Foram vários os projetos de intervenção com refugiados que me inspiraram. Comecemos 

pelo primeiro: Integration Game, “Jogo de Integração” foi um projeto elaborado pelo bracarense 

Nuno Pedro Fernandes em parceria com a Associação Cidade Curiosa de Braga. Ao longo da 

última década, temos vindo a presenciar um crescimento no uso de ferramentas de educação não 

formal em vários níveis da educação. Devido à sua capacidade comprovada de desenvolvimento 

de diferentes competências nos utilizadores - como a social, a velocidade do raciocínio e cultural, 

os jogos de tabuleiro fornecem aos utilizadores uma ampla gama de ferramentas que, no final, 

tornam muito mais fácil, não apenas a sua inclusão, mas também a ajuda a que outros se 

consigam integrar na sociedade. Daí a aposta e a criação do “Jogo de Integração”, projeto que 

visou criar oportunidades para que os refugiados se integrassem em atividades culturais. A ação 

passou pela visita a várias instituições locais de carácter social o que lhes permitiu partilhar os 

seus novos conhecimentos adquiridos através dos jogos, proporcionando também competências, 

quiçá para futuras oportunidades no mercado de trabalho e ao mesmo tempo a criação de novos 

laços.  

Neste sentido, visto que foi um projeto divulgado pela comunidade bracarense, chegou 

também a imensas instituições sociais e ao CLIB, sendo que é um colégio que também acolhe 

refugiados. E por isso, o projeto “IntegrArte” também teve a oportunidade de participar neste 

projeto com o seu público.  As famílias Sírias, Congolesas e Ucranianas participaram então em 

várias sessões do “Jogo de Integração” na Domus, sede da Habitat for Humanity (em parceria 

com o CLIB) assim como nas residências das famílias.  O projeto “Família do Lado” foi mais um 

projeto que me inspirou sendo este também aplicado no projeto “IntegrArte”. Segundo o Alto 

Comissariado para as Migrações (ACM), é uma iniciativa através da qual uma família aceita acolher 

em sua casa uma família que não conheça, constituindo-se pares de famílias - uma imigrante ou 

refugiada e outra autóctone (ou vice-versa) - para a realização de um almoço-convívio, típico da 

sua cultura, como forma de acolhimento do “outro”. Trata-se de uma iniciativa que visa contribuir 

para uma inclusão mais efetiva dos imigrantes em Portugal, reforçando as relações sociais e 

promovendo a diversidade cultural existente no nosso país. O objetivo é também conseguir criar 

uma sociedade que inclua, promova, potencie e valorize a diversidade cultural. É um desafio que 
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não respeita fronteiras, transversal a várias cidades do mundo. O almoço, referiu Pedro Calado, 

Alto Comissário para as Migrações, é apenas um pretexto que “serve para falar do desafio que é 

para quem chega a um novo país, percebê-lo, integrá-lo e fazer parte dele. Nos últimos anos, 55% 

das pessoas que participam nestes almoços continuaram a relacionar-se a partir daí. Este ano são 

mais de 280 famílias a participar” (Aguiar, 2017). 

 O projeto transnacional foi criado na República Checa em 2004 e assenta no conceito de 

“Bairros Inclusivos”. O encontro de 2017, foi realizado no domingo, dia 26 de novembro, às 

13h00, em todo território nacional, Espanha e República Checa e em Portugal é promovido desde 

2012 pelo Alto Comissariado para as Migrações. No dia 26 de novembro de 2017, na Domus, 

sede da Habitat for Humanity de Braga (em parceria com o CLIB), foi realizado também o almoço 

do projeto “Família do Lado”. Contou com a presença de inúmeras famílias alojadas em Braga 

pela Segurança Social de Braga e pela PAR, desde Sírios, Palestinianos, Congoleses, Mauritanos, 

Ucranianos. Foi um almoço rico em diversidade cultural porém com especial ênfase na alegria de 

partilhar, formando laços entre famílias que se conheceram nesse almoço, proporcionando um 

maior espírito de entreajuda.  

O projeto intitulado “Cosmic Future” é da autoria dos brasileiros Rimon Guimarães e Zéh 

Palito e o seu objetivo está relacionado com a promoção de programas culturais e educacionais 

para os cidadãos sírios no Líbano. Após seis anos desde o início da Guerra da Síria, somam-se 

400 mil mortes, 11 milhões de pessoas sem moradia e 5 milhões de refugiados espalhados pelo 

mundo. A solidariedade com os afetados continua, o que deu origem a projetos sociais diversos. 

Neste sentido, os grafitares do Cosmic Boys, foram para o Líbano, para pintar escolas e 

alojamentos, e realizar oficinas de arte para as crianças e adolescentes dos campos de refugiados 

da província de Becaa. A ação do Cosmic Future faz parte do Conexus, projeto coletivo de arte 

contemporânea nômade, com curadoria da gaúcha Sheila Zago. A proposta é viajar pelo mundo 

promovendo artistas e desenvolver programas educacionais com parceiros locais. 

O projeto “Cosmic Future” conta também com o auxílio da documentarista francesa 

Agathe Champsaur e a artista síria Anas Albraehe para aproximar (ou reaproximar) o conhecimento 

sobre as pessoas que deixaram as suas vidas para trás. Segundo Sheila Zago (2017), este projeto 

acredita que a arte pode trazer-lhes alívio, alegria, motivação, habilidade para fazer da sua espera 

menos dolorosa, bem como dar-lhes uma voz para expressar o que sentem e o que estão a 
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experienciar. Em suma, o campo de refugiados sírio em Vale do Beca, Líbano, onde vivem quase 

um milhão de refugiados já tem cor, graças a este projeto que faz reencontrar a esperança e uma 

perspetiva mais risonha no futuro destes jovens. 

Sobre a Formação de Alfabetização e Iniciação do Português, o projeto “Passo a Palavra” 

também serviu de referência para a minha investigação/intervenção. Foi desenvolvido pela 

Academia JRS (Serviço Jesuítas aos Refugiados) em Portugal. Teve como principal objetivo 

melhorar o nível de formação da língua portuguesa da população imigrante e/ou refugiada 

acompanhada diretamente pelo JRS-Portugal. O projeto dividiu-se em diferentes ações de 

aprendizagem: Alfabetização, Iniciação ao Português e Língua Portuguesa com vista à Certificação. 

Foram realizadas sete ações de aprendizagem (três de Alfabetização, três de Iniciação ao 

Português e uma ação de Português para a Certificação) para um total de cinquenta e dois 

formandos (vinte e seis mulheres e vinte e seis homens). A Formação ocorreu de dezembro de 

2016 a junho de 2017. 

Segundo Dami (2009), a falta de estrutura social, que garanta os direitos básicos dos 

cidadãos, tem contribuído para o embrutecimento das relações sociais e humanas dos indivíduos, 

resultando assim em depredações e violência urbana. Assim sendo, a arte representa uma 

estratégia pedagógica, podendo ser utilizada como um meio de assimilação do mundo, um 

instrumento de conhecimento da diversidade por meio da sensibilidade e da estética que são 

dimensões de extrema importância para a plenitude da vida. “A arte tem papel efetivo na 

construção do indivíduo por possibilitar o desenvolvimento do olhar capaz de perceber as nuances 

em tudo o que o cerca, contribuindo para o autoconhecimento, a perceção de si mesmo e do outro 

para transformar suas relações.”(Dami, 2009, p. 11) 

Assim como a arte, o património cultural, molda a vida diária das sociedades. Deste modo, torna-

se importante destacar que 2018 é o Ano Europeu do Património Cultural e Aprendizagem ao 

Longo da Vida. O principal foco nos objetivos de intervenção, passam por sensibilizar para a 

importância do património cultural europeu através da educação e da aprendizagem ao longo da 

vida, em especial atenção, nas crianças, nos jovens e nas pessoas idosas, bem como nas 

comunidades locais. Além do Ano Europeu do Património Cultural e Aprendizagem ao Longo da 

Vida, a Plataforma Eletrónica para a Educação de Adultos na Europa (EPALE) dedicou todo o mês 

de janeiro à Educação Artística e Cultural. 
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Como referiu Martins (2017) na Conferência do Património Cultural, “o objetivo do Ano 

Europeu do Património Cultural - 2018 é sensibilizar para a história e os valores europeus e 

reforçar o sentimento da identidade europeia – não como identidade fechada, mas como realidade 

aberta e multifacetada, ao encontro de outras culturas.” Com isto, o desafio de conhecer os setores 

criativos, históricos e com tradição através de visitas a museus, monumentos, bibliotecas, objetos 

de valor histórico, é tão importante para a promoção da diversidade cultural, o diálogo intercultural 

e coesão social. O Ano Europeu do Património Cultural, apresentou ainda dez iniciativas ao nível 

do envolvimento por parte dos jovens, ao nível da sustentabilidade e ainda ao nível da proteção de 

património seja ao nível da formação bem como a estima do mesmo.  

Nesta linha de pensamento e de ação, apresentamos mais cinco projetos artísticos 

inovadores em prol dos refugiados. Em 2015, mais de 1,25 milhão de pedidos de asilo foram 

solicitados em toda a Europa e este número duplicou em 2016. A Conferência Internacional “What 

Design Can Do” lançou um desafio propondo novas iniciativas focadas no bem-estar dos 

refugiados. Estas ideias foram aprimoradas durante e um ano e foram apresentadas na edição 

2016 do “What Design Can Do”, que aconteceu em São Paulo entre os dias 13 e 14 de dezembro. 

O primeiro projeto intitulado de “AGRIshelter” foi baseado na Itália pelo arquiteto iraniano Narges 

Mofarahian que apresentou um projeto para ampliar a oferta de abrigos para refugiados, 

considerando fatores económicos, sociais, urbanísticos e ambientais. O projeto passa pela 

construção de residências de 35m² cada, construídas com materiais biodegradáveis, novos e 

duráveis, incluindo isolamento térmico. As casas podem ser implantadas em qualquer local, 

preferencialmente em terrenos baldios para evitar formação de guetos. O segundo projeto 

apresentado no “WDCD”, foi o projeto “TheWelcomeCard” idealizado pela ítalo-sueco para aliar 

tecnologia RFID à integração e identidade na hora em que se solicita abrigo nos países europeus. 

A tecnologia RFID é uma tecnologia que funciona por radiofrequência, e através da radiofrequência 

as pessoas são identificadas, assim como os seus dados. Esses cartões temporários de 

identificação têm então todas as informações cruciais sobre o imigrante, além de dar instruções 

relacionadas a agências governamentais de imigração e outras organizações de auxílio. Constam 

também nos cartões informações sobre transportes, cursos de idiomas e eventos relevantes para 

determinada comunidade. Os cartões apresentam-se como um elemento facilitador e integrador 

dos imigrantes em qualquer país. O terceiro projeto “Eat&Meet” tem sido usado por muitos 

refugiados como forma de demonstrar os seus dotes culinários. Um franco-marroquino e uma 
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canadiana, que estão no Brasil pensaram em transformar um autocarro em foodtrucks onde os 

refugiados podem cozinhar e vender comidas tradicionais das suas culturas. Uma receita semanal 

seria oferecida aos clientes, que ali, não só teriam a oportunidade de provar novos sabores, como 

de se conectar com uma cultura desconhecida. O dinheiro que fosse angariado seria dividido entre 

os refugiados e reinvestido em projetos de integração. O quarto projeto “MakersUnite” tem como 

objetivo inserir também os refugiados no mercado de trabalho. “MakersUnite” foi elaborado por 

gregos e holandeses que, através da ressignificação de coletes salva vidas e botes recolhidos na 

costa da Grécia propõe a criação de uma economia circular baseada no desenvolvimento e 

codesign de produtos engajadores. Os lucros da coleção são revertidos à causa dos refugiados e 

aos makers recém-chegados no continente europeu. Por último, o projeto “ReframeRefugees” foi 

pensado por uma dupla de holandeses com o objetivo de modificar a visão que o mundo tem 

acerca dos refugiados, que são retratados muitas vezes em situações vulneráveis e desesperadas. 

O projeto consiste numa plataforma digital com fotos e histórias contadas pelos refugiados com o 

objetivo de aproximar os europeus das suas vidas. Também na plataforma, os refugiados podem 

expor situações, expor ambições e os seus sonhos. A imprensa poderia comprar os dados exibidos 

no projeto e o dinheiro seria direcionado a entidades de apoio escolhidas por quem forneceu as 

informações.  

Este leque de projetos, foram uma inspiração, pois maioritariamente trabalham e 

aproveitam as potencialidades, as experiências de cada refugiado assim como uma maior 

autonomia. Além disso, têm por base muita intervenção através da arte, seja a nível de tecnologia 

digital, seja ao nível da moda, da pintura ou grafitties. Os projetos referidos para além do enorme 

potencial inerente, têm a missão prioritária de reforçar a inclusão desta população. 

 

3.2. Exploração das correntes teóricas desenvolvidas 
3.2.1. Educação Permanente 

 

Segundo Canário (1999), o conceito de educação permanente ou educação ao longo da 

vida emergiu no início dos anos 70, numa conjuntura de rutura e de crítica com o modelo escolar: 

a crise mundial da educação. 



 
30 

 
 

De acordo com Lima (2004), o conceito de educação permanente foi-se propagando a 

partir de um relatório influente, intitulado Aprender a Ser cuja elaboração ficou a cargo da 

Comissão Internacional para o Desenvolvimento da Educação, criada pela UNESCO e presidida 

por Edgar Faure. Aprender a Ser foi redigido entre 1971 e 1972, tendo como propósito traçar o 

ideal de educação permanente como “pedra angular” na criação de uma “cidade educativa”, 

sendo uma “ideia de vanguarda” para as políticas educativas futuras. 

Novamente Lima (2004) reconhece que o Relatório de Faure, não obstante a erosão do 

tempo, contém "recomendações que mantêm pertinência na atualidade", recuperando o conceito 

utópico de uma "sociedade educativa" e defendo o lema "aprender a ser". O relatório dirigido por 

Jacques Delors, para a UNESCO (1996),é ainda uma exceção ao nível dos documentos normativos 

de circulação internacional, que recusam discursivamente orientações totalmente economicistas 

ou exclusivamente pragmáticas. O relatório que apresenta os quatro pilares da Educação, 

intitulado Educar, Um Tesouro a Descobrir, explica de modo sucinto, “[...] aprender a conhecer, 

isto é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio 

envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 

atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes.” 

(UNESCO, 2003, p. 90) 

“Aprender a conhecer”, significa saber aproveitar a oportunidade de aprender com as nossas 

vivências, com as experiências que ocorrem no nosso mundo e no mundo que nos rodeia, ou seja, 

este tipo de aprendizagem,  

“[...] visa não tanto a aquisição de um repertório de saberes codificados, mas 
antes o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento pode ser 
considerado, simultaneamente, como um meio e como uma finalidade da vida 
humana. Meio, porque se pretende que cada um aprenda a compreender o 
mundo que o rodeia, pelo menos na medida em que isso lhe é necessário para 
viver dignamente, para desenvolver as suas capacidades profissionais, para 
comunicar” (UNESCO, 2003, p. 90- 91). 

 

Num mundo cada vez mais global e tecnológico, surge a necessidade de nos mantermos 

a par das informações, encarando de postura atenta, mas também reflexiva, o mundo e os seus 

fenómenos. 
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Atualmente, é essencial a luta por uma educação holística para cada um de nós pois tanto 

a diversidade e a multiculturalidade estão cada vez mais presentes no nosso quotidiano. Como 

cidadãos, temos direitos, porém também temos deveres para como o próximo. Cabe-nos 

compreender e conhecer melhor o próximo, independentemente da cultura, religião ou cor. “O 

aumento dos saberes, que permite compreender melhor o ambiente sob os seus diversos aspetos, 

favorece o despertar da curiosidade intelectual, estimula o sentido crítico e permite compreender 

o real, mediante a aquisição de autonomia na capacidade de discernir” (UNESCO, 2003, p. 91). 

“Aprender a fazer” é inseparável de “aprender a conhecer”, no entanto o primeiro 

apresenta um carácter mais prático. Refere-se não só “a preparar alguém para determinada tarefa 

material” (UNESCO, 2003, p.93), como também, a prepará-lo para as constantes mudanças e 

exigências do mundo atual, quer a nível profissional quer social e cultural. Segundo a UNESCO 

(2003), “qualidades como a capacidade de comunicar, de trabalhar com os outros, de gerir e de 

resolver conflitos, tornam-se cada vez mais importantes” (UNESCO, 2003, p.94). Deste modo, 

emerge a necessidade de fomentar e criar ferramentas potenciadoras de empoderamento dos 

públicos, cujo modo de vida e realidade sejam distintos. 

“Aprender a conviver”, é no presente, um dos maiores desafios da educação e do mundo. 

Evocando o século XX, comas duas Grandes Guerras Mundiais (a Primeira entre 1914 e 1918 e, 

a Segunda entre 1939 e 1945) passando pela Guerra Fria e mais presentemente a questão 

imigratória, que se tem tornado, não só numa crise interna, mas também internacional, assistimos 

deste modo e ao longo dos tempos à autodestruição criada pela humanidade. Por motivos 

económicos, perseguições políticas e religiosas, a violência e guerras existentes, presenciamos 

diariamente através dos diversos meios da comunicação social e até mesmo pelas redes sociais, 

imensas famílias que procuram um país, um local seguro, um sítio para viver. Todo este conflito 

e migração forçada obrigam-nos não só a repensar o nosso papel enquanto cidadãos, como nos 

redireciona para aprendermos a conviver, aprender a conhecer o próximo e a descartarmo-nos de 

preconceitos que gerem conflito. 

O relatório da UNESCO, sugere então que “[...] a educação deve utilizar duas vias 

complementares. Num primeiro nível, a descoberta progressiva do outro. Num segundo nível, e 

ao longo de toda a vida, a participação em projetos comuns, que parece ser um método eficaz 

para evitar ou resolver conflitos latentes” (UNESCO 2003, p. 97). 
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O último pilar “Aprender a Ser”, refere “energicamente, um princípio fundamental: a 

educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa - espírito e corpo, inteligência, 

sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade” (UNESCO, 2003, p.99). 

 A promoção de uma educação integral prepara as crianças e jovens para uma dada 

sociedade, não só no que refere para as competências intelectuais, mas também lhes confere 

liberdade de pensamento, discernimento, sentimentos e imaginação de modo a desenvolverem os 

seus talentos.  

“Num mundo em mudança, de que um dos principais motores parece ser a 
inovação tanto social como económica, deve ser dada importância especial à 
imaginação e à criatividade; claras manifestações da liberdade humana elas 
podem vir a ser ameaçadas por uma certa estandardização dos comportamentos 
individuais. O século XXI necessita desta diversidade de talentos e de 
personalidades, mais ainda de pessoas excecionais, igualmente essenciais em 
qualquer civilização” (UNESCO, 2003, p. 100). 

 

Os quatro pilares da Educação, segundo a UNESCO (2003), apelam à realização completa 

do Homem, em toda a sua riqueza e na complexidade das suas manifestações e dos seus 

compromissos: indivíduo ou cidadão, membro de uma família ou até mesmo inventor de técnicas 

e criador de sonhos.  

 

3.2.2. Educação de Adultos e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
 

O conceito de educação de adultos é um conceito de carácter polissémico, multifacetado 

e complexo de definir. Barros (2013), reconhece que a par da diversidade conceptual, a literatura 

de especialidade encerra confusões epistemológicas na utilização do termo. O final do século XIX 

e principalmente o século XX apresentam-se como sendo a grande época da Educação de Adultos. 

A partir de 1949 a UNESCO começou a promover Conferências Internacionais de Educação de 

Adultos, CONFINTEAS, nas quais se debateram e indicaram as grandes diretrizes e políticas 

globais da educação de adultos.  

A CONFINTEA I reuniu-se em Elsinore, Dinamarca, em junho de 1949, sob o título 

“Educação de Adultos”. A CONFINTEA II aconteceu em Montreal, Canadá, em agosto de 1960, 
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sob o título “A Educação de Adultos em um Mundo Mutável”, e pode ser apontada, como a 

“vanguarda internacional de pessoas adultas na década de 70”. A CONFINTEA III reuniu-se em 

Tóquio, Japão, em finais de julho e início de agosto de 1972, e já demonstrou a sua importância 

pelo tema escolhido: “A educação de adultos no contexto da educação ao longo da vida.” Abordou-

se um sistema funcional de “educação permanente”. Em 1976, a UNESCO divulga a 

Recomendação de Nairobi, sendo esta “essencialmente, um documento de reflexão e de síntese 

acerca do trabalho realizado ao longo do século XX sobre educação de adultos […] constituindo-

se com um conjunto de recomendações que todos os países devem seguir” (Antunes, 2001, p.45) 

na qual é também apresentada uma nova definição de Educação de Adultos, as suas finalidades 

e princípios. A partir desta recomendação, fala-se pela primeira de vez de Educação ao Longo da 

Vida, ou seja, já não se trata apenas de alfabetizar.  No que respeita à definição deste conceito, 

num texto traduzido por Gusmão e Marques, é apresentada a expressão “Educação de Adultos” 

como sendo um termo que designa:  

“A totalidade dos processos organizados de educação, qualquer que seja o 
conteúdo, o nível ou o método, quer sejam formais ou não formais, quer 
prolonguem ou substituam a educação inicial ministrada nas escolas e 
universidades, e sob a forma de aprendizagem profissional, graças aos quais as 
pessoas consideradas como adultos pela sociedade a que pertencem 
desenvolvem as suas aptidões, enriquecem os seus conhecimentos, melhoram 
as suas qualificações técnicas ou profissionais ou lhes dão uma nova orientação, 
e fazem evoluir as suas atitudes ou o seu comportamento na dupla perspetiva de 
um desenvolvimento integral do homem e de uma participação no 
desenvolvimento social, económico e cultural equilibrado e independente” 
(Gusmão & Marques, 1977, p.10). 

 

A CONFINTEA IV decorreu em Paris de 19 a 29 de março de 1985. Nessa Conferência, 

primou a preocupação por uma educação integral e por questões fundamentais sobre os quais o 

futuro da humanidade depende, como a luta contra o racismo, a intolerância, a igualdade de 

género, a cooperação e a paz internacional.  A CONFINTEA V aconteceu em Hamburgo, Alemanha, 

de 14 a 18 de julho de 1997. O lema desta Conferência foi, a Educação de Adultos como um 

direito, uma ferramenta, uma alegria e uma responsabilidade compartilhada. Referindo a UNESCO 

(2014), nesta Conferência apelou-se a uma educação de adultos como parte integrante de um 

processo de aprendizagem ao longo da vida, promovendo o diálogo entre culturas, respeitando as 

diferenças e a diversidade, contribuindo assim para uma cultura de paz. Mais ainda, ressalvou-se 
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a importância da luta pelo desenvolvimento social e económico, pela justiça, pela igualdade, pelo 

respeito às culturas tradicionais, e pelo reconhecimento da dignidade de cada ser humano através 

do empoderamento individual e da transformação social; tratar os sofrimentos humanos em todos 

os contextos: a opressão, a pobreza, o trabalho infantil, o genocídio, a negação de oportunidades 

de aprendizagem baseadas em classe, género, raça ou etnia; o empoderamento individual e a 

transformação social. Assim sendo, esta nova visão da educação de adultos, exige a criação de 

sociedades inclusivas de aprendizagem, baseadas no pleno potencial e nos recursos de todas as 

pessoas e do meio ambiente. A última CONFINTEA, a CONFINTEA VI, ocorreu em Belém, no Brasil 

em dezembro de 2009. O grande desafio é passar da retórica à ação, reunindo esforços para que 

as recomendações apresentadas no Marco de Ação de Belém sejam implementadas nas políticas 

públicas da educação de jovens e adultos. 

“A CONFINTEA frisou que a aprendizagem ao longo da vida constitui “uma 
filosofia, um marco conceitual e um princípio organizador de todas as formas de 
educação, baseada em valores inclusivos, emancipatórios, humanistas e 
democráticos, sendo abrangente e parte integrante da visão de uma sociedade 
do conhecimento”. Destacou a sua compreensão da natureza intersectorial e 
integrada da educação e aprendizagem de jovens e adultos, a relevância social 
dos processos formais, não formais e informais e a sua contribuição fundamental 
para o futuro sustentável do planeta” (UNESCO, 2010, p.3-4). 

 

As orientações do Marco de Ação de Belém, que incluem várias recomendações do 

documento brasileiro, oferecem diretrizes que permitem ampliar o nosso referencial na busca de 

uma educação de jovens e adultos mais inclusiva e equitativa.  
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3.2.3. Agenda 2030- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
 

Decorrentes da sexta e última Conferência Internacional de Educação de Adultos, em 

setembro de 2015, definem-se os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fixados na cimeira 

da ONU, em Nova Iorque (EUA), de 25 a 27 de setembro. Segundo o Instituto Português de 

Camões (2017), foram reunidos os líderes mundiais para adotar uma agenda ambiciosa com vista 

à erradicação da pobreza e ao desenvolvimento económico, social e ambiental à escala global até 

2030, conhecida como Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Fundamentado com o 

objetivo de criar um novo modelo global de forma a erradicar a pobreza, promover a prosperidade 

e o bem-estar de todos, bem como, proteger o ambiente e combater as alterações climáticas, são 

os principais focos dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sucessores dos 8 

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Estes deverão ser implementados por todos os países, 

abrangendo áreas diversas, contudo interligadas, sendo exemplo disso: o acesso equitativo à 

educação e aos serviços de saúde com qualidade; a criação de emprego digno; a sustentabilidade 

energética e ambiental; a conservação e gestão dos oceanos; a promoção de instituições eficazes 

e de sociedades estáveis e o combate à desigualdade a todos os níveis. Portugal teve uma 

participação importante no processo de definição desta Agenda 2030, com destaque para a defesa 

mais vincada nos objetivos de promover sociedades pacíficas e inclusivas, erradicar todas as 

formas de discriminação e de violência com base no género e de conservar os mares e oceanos, 

gerindo os seus recursos de forma sustentável. 

De forma a conhecer melhor os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, 

nada melhor que os enunciar com base no Centro de Informação Regional das Nações Unidas 

para a Europa Ocidental: 

Objetivo 1: Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 

Objetivo 2: Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e 

promover a agricultura sustentável;  

Objetivo 3: Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, 

em todas as idades;  
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Objetivo 4: Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;  

Objetivo 5: Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas; 

Objetivo 6: Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do 

saneamento para todos;  

Objetivo 7: Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para 

todos;  

Objetivo 8: Promover o crescimento económico inclusivo, e sustentável, emprego pleno e 

produtivo e o trabalho digno para todos; 

Objetivo 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação;  

Objetivo 10: Reduzir a desigualdade no interior dos países e entre países; 

Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e 

sustentáveis;  

Objetivo 12: Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis;  

Objetivo 13: Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus 

impactos;  

Objetivo 14: Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável;  

Objetivo 15: Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 

gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a 

degradação dos solos e travar a perda de biodiversidade;  

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis;  
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Objetivo 17: Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável. 

 

O campo de ação da Educação de Adultos deve focar-se portanto no desenvolvimento 

sustentável. Neste sentido, este projeto “IntegrArte” procurou intervir de acordo com alguns dos 

objetivos definidos na cimeira da ONU de setembro de 2015. O principal enfoque do projeto teve 

incidência na erradicação da pobreza e da fome; o acesso à saúde e à educação inclusiva e de 

qualidade (o ensino da língua portuguesa tornou-se uma ferramenta fundamental não só para que 

as famílias pudessem comunicar, mas também integrar-se na sociedade portuguesa); promover a 

igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas (sendo este um objetivo que é 

inclusive mencionado na descrição das atividades); o crescimento económico inclusivo e 

sustentável, emprego pleno e produtivo; o acesso à justiça e a construção de instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas a todos os níveis e por último o reforço dos meios de implementação e 

revitalização da parceria global para o desenvolvimento sustentável. 

3.2.4. Ano Europeu do Património Cultural 2018 
 

Este projeto foi criado com o especial intuito de ajudar e apoiar à integração das famílias 

refugiadas, procurando intervir através das diversas formas de arte, introduzindo a cultura e a 

diversidade da mesma.  

Deste modo, importa salientar que a 7 de dezembro de 2017, foi oficialmente lançado no 

Fórum Cultural Europeu em Milão, Itália, o ano de 2018 como o Ano Europeu do Património 

Cultural. Segundo a Comissão Europeia (2017), o património cultural aproxima as pessoas e 

contribui para sociedades mais coesas, gerando crescimento e emprego nos municípios e regiões, 

sendo fundamental para os intercâmbios da Europa com o resto do mundo. 

Segundo a Associação do Direito a Aprender (2018), o objetivo do Ano Europeu do 

Património Cultural - 2018 passa por sensibilizar para a história e valores europeus, reforçando o 

sentimento de identidade europeia – não como identidade fechada, mas com um perfil aberto e 

multifacetado, procurando ir ao encontro de outras culturas.  



 
38 

 
 

O património cultural molda-nos e forma parte do nosso quotidiano. Encontramo-lo nas 

paisagens, nos sítios arqueológicos, nos museus, bibliotecas, arquivos, na literatura, na arte, nos 

objetos, na gastronomia e até mesmo na religião. Além disso, o património cultural deve também 

ser compreendido e estimado, visto que para além da história sobre o passado, poderá ajudar a 

traçar o futuro e a fará parte do percurso das gerações vindouras.  

Durante o ano de 2018, tiveram lugar milhares de eventos e celebrações por toda a 

Europa. Os vários projetos e iniciativas que surgiram foram financiados com o apoio dos programas 

Erasmus+, Europa para os Cidadãos, Horizonte 2020 e de outros programas da União Europeia. 

O ano de 2018 destacou também, de forma proeminente, atividades relacionadas com o 

património cultural a nível da União Europeia: as Jornadas europeias do património, uma atividade 

europeia importante organizada anualmente durante o outono; “A Marca do Património Europeu” 

que foi atribuída a 29 sítios, sendo estes marcos na criação da Europa atual, celebrando e 

simbolizando os valores e a história europeia; a nomeação de duas capitais europeias, Valeta 

(Malta) e Leeuwarden (Países Baixos), no intuito de destacar a riqueza cultural da Europa. Por fim, 

o prémio da União Europeia para o Património Cultural, “Prémios Europa Nostra”, prémio este 

que distingue anualmente as boas práticas relacionadas com a conservação, a gestão, a 

investigação, a educação e a comunicação ao nível do património. 
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Foram ainda delineadas dez iniciativas, para o Ano Europeu para o Património Cultural, 

ao nível do envolvimento, sustentabilidade, proteção e inovação que serão referenciadas na 

seguinte tabela: 

 

Referindo a questão do património cultural, importa também referenciar a educação 

artística. A EPALE (Plataforma Eletrónica para a Educação de Adultos na Europa) reconhece o 

importante papel da Educação Artística e Cultural e para os adultos e por isso, dedicou todo o mês 

de janeiro de 2018 à Educação Artística e Cultural.  Segundo a EPALE (2018), a Educação Artística 

e Cultural é também potenciador na abertura a novos horizontes, enriquecendo a vida de crianças 

e adultos, ajudando-as a pensar de forma crítica e criativa. Pode igualmente servir como uma 

poderosa ferramenta para a inclusão social, especialmente quando se trabalha com imigrantes, 

minorias e outros grupos vulneráveis.  

Figura 3 - Dez iniciativas europeias para o Ano Europeu do património Cultural: Comissão 

Europeia, 2017 
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3.2.5. Educação para a Paz 
 

Atualmente, com a violência no mundo, a degradação e a assimetria das relações 

humanas, a vulnerabilidade dos direitos humanos, a crise ecológica, o racismo e a xenofobia, 

surge a necessidade de nós, na qualidade de educadores, termos como dever e objetivo encontrar 

soluções para substituir a cultura de violência por uma educação e cultura para a paz.  

Existem diferentes tipos de paz: a paz passiva, que é simplesmente a ausência de violência 

ou de conflitos e, a paz ativa, que se refere às medidas construtivas que almejam a construção de 

um mundo melhor. A tolerância é um passaporte fundamental na construção da paz ativa. Como 

pilares base, temos também a comunicação; a aceitação e a compreensão da existência de 

diferentes perspetivas ou, pontos de vista sobre uma determinada questão. Paralelamente, surge, 

fruto da pressão social, a necessidade de lutar contra a desigualdade entre géneros, a xenofobia 

e o racismo, tornando-se essencial a cooperação entre povos. Por último, mas igualmente 

importante, devemos desenvolver a nossa capacidade de pensamento crítico e a consciência sobre 

a responsabilidade social, pois estas poderão ser, muito provavelmente, o motor fundamental 

desta mudança indispensável e urgente a nível global. Todas estas características precisam de ser 

reforçadas através da educação. Existem inúmeras definições e perspetivas de educação para a 

paz, mediante o período histórico vivenciado. Educar para a paz “tornou-se uma necessidade e 

um direito-dever do educador” (Visalberghi, 1984, p.24) 

Na perspetiva da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental “educar para 

a paz é formar um cidadão solidário e responsável, aberto a outras culturas, capaz de apreciar o 

valor da liberdade, o respeito pela dignidade humana e as diferenças. É educar de forma a que 

este seja capaz de prevenir conflitos ou de os resolver de forma não violenta” (CEDEAO, 2013, p 

.13). 

Recorrendo ao Plano de Ação Integrado sobre a Educação para a Paz, os Direitos 

Humanos e a Democracia aprovado pela Conferência-Geral da UNESCO (1995), percebemos que 

a educação para a paz deve incitar a conscientização social e um reconhecimento do valor do 

compromisso cívico, devendo “preparar os cidadãos para que saibam lidar com situações difíceis 

e incertas e para autonomia e responsabilidade pessoais.” (UNESCO, 1995, p.8) 
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Numa sociedade multicultural, acresce a necessidade de entendimento e respeito entre 

seres humanos. É premente equilibrar as desigualdades de modo a que se possa traçar um 

objetivo comum, com vista à paz global. Assim sendo, o intuito da educação deve ser o reforço da 

identidade pessoal e deverá encorajar a convergência de ideias que reforcem a paz, a amizade e 

solidariedade entre os diferentes povos e culturas. 

Os diversos elementos que simbolizam os povos, como a herança cultural; a forma como 

cuidamos do ambiente que nos rodeia (quer seja a natureza envolvente, quer a consciência da 

nossa pegada ecológica no planeta);o processo de produção e o tipo de consumo que fazemos, é 

algo, que para além de valorizado, deve ser explicado e ensinado, para um maior conhecimento 

do que é e deve ser, o desenvolvimento sustentável. Por ora não podemos esquecer, a harmonia 

necessária entre estes princípios e a tábua de valores morais, necessidades e respetivos 

interesses, vitais para o ser humano. presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

As estratégias de implementação de uma educação para a paz, devem ser compreensíveis 

e holísticas, aplicáveis a todos os tipos, níveis e formas de educação, envolvendo todos os parceiros 

educacionais, agentes de socialização e Organizações  Não Governamentais (ONGs), devendo ser 

efetivadas ao nível dos planos local, nacional, regional e internacional. A aplicação dessas mesmas 

estratégias deverá compreender noções de gestão, administração, coordenação e avaliação que 

proporcionem maior autonomia aos diferentes agentes ligados à educação de modo a permitir-

lhes o equilíbrio desejado na interação entre os diferentes sistemas de ensino e as comunidades 

locais, devendo ser aplicadas numa base contínua e consistente.  

“A paz não pode ser apenas garantida pelos acordos políticos, económicos ou 
militares. No fundo, ela depende do comprometimento unânime, sincero e 
sustentado das pessoas. Cada um de nós, independentemente da idade, do sexo, 
do estrato social, crença religiosa ou origem cultural é chamado à criação de um 
mundo pacificado” (Dupret, 2002,  p. 91). 

 

Se fomentarmos uma educação para a paz, poderemos fortalecer e construir uma 

cultura de paz na sociedade.  Assim sendo,  
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“A cultura da paz se constitui dos valores, atitudes e comportamentos que 
refletem o respeito à vida, à pessoa humana e à sua dignidade, aos direitos 
humanos, entendidos em seu conjunto, interdependentes e indissociáveis. Viver 
em uma cultura de paz significa repudiar todas as formas de violência, 
especialmente a cotidiana, e promover os princípios da liberdade, justiça, 
solidariedade e tolerância, bem como estimular a compreensão entre os povos e 
as pessoas” (UNESCO apud MILANI, 2003, p.36).  

 

A Cultura da Paz prende-se ademais com o compromisso de nos envolvermos no 

movimento pela Paz, que alimentado pela sua necessidade e importância, possibilita a 

conjunção de ambas atitudes, individuais e coletivas, partilharem um propósito comum, o bem-

estar dos demais, o que irá propiciar diretamente o desenvolvimento humano. 

Há uma série de conceitos e princípios que devem ser transmitidos, ensinados e 

interiorizados desde criança, são eles: o respeito pela liberdade, bem como a compreensão das 

conceções de democracia, justiça, tolerância, solidariedade e igualdade. A par de tudo isto 

devemos refutar qualquer tipo de violência. Esta cultura só poderá ser posta em prática se advier 

do interior da sociedade e nunca como algo exterior, imposto às comunidades.“A Cultura de Paz 

é o elo que interliga e abrange todos esses ideais num único processo de transformação pessoal 

e social. O grande desafio é que essas mudanças não dependem apenas da ação dos governos, 

nem somente de uma mudança de postura individual” (Milani& Jesus, 2003, p. 31).ss 

Apenas desta forma poderemos fomentar a liberdade necessária para manter uma paz 

honesta e transparente. A ausência de conflito não é sinónimo de paz. No seu sentido mais 

positivo, a paz é o diálogo entre seres humanos, bem como uma postura e dinâmica democráticas 

em prol da justiça e dignidade humanas. 

“É hora de começarmos a convocar a presença da paz em nós, entre nós, entre 
nações, entre povos. [...] A cultura da paz está pautada em valores humanos que 
precisam ser colocados em prática, a fim de passarem do estado de intenção 
para o exercício da ação, transformando-se, concretamente, em atos. Tais valores, 
que se traduzem em éticos, morais e estéticos, nos encaminham para o despertar 
de expressões de amor e manifestações de respeito, que têm estado 
adormecidas, nos últimos tempos”(Dupret, 2002, p. 91-92) 

  



 
43 

 
 

3.3.6. A Globalização e as Migrações 
 

Atualmente, fala-se de globalização a propósito de diversos factos, contextos e 

circunstâncias. A globalização não é meramente um fenómeno económico e tecnológico. É um 

processo complexo e multidimensional, que abarca os diferentes contextos económico, ambiental, 

social, político e cultural. “Globalization typically refers to the process by which different economies 

and societies become more closely integrated, and concurrent with increasing worldwide 

globalization, there has been much research into its consequences”(Nilson, 2010, p.1191). 

A globalização, assume consequências positivas e negativas, abrangendo todos os 

habitantes do mundo. Deste modo, “a globalização está na ordem do dia; uma palavra da moda 

[...]. Para alguns, globalização é o que devemos fazer se quisermos ser felizes; para outros, é a 

causa da nossa infelicidade. Para todos, porém, globalização é o destino irremediável do mundo, 

um processo irreversível; é também um processo que nos afeta a todos” (Bauman, 1999, p. 7). 

Neste tópico, a referência à globalização, faz sentido se a integrarmos e relacionarmos 

com a problemática das migrações. Tentemos compreender que, se o mundo fosse mais justo se 

as diferentes regiões oferecessem às respetivas populações, condições de vida semelhantes e, se 

a globalização (a todos os seus níveis) não provocasse tantas desigualdades, teríamos um mundo 

mais igualitário, equilibrado e em paz. 

As migrações de pessoas e populações são uma constante no mundo em todos os tempos 

históricos. Numa sociedade marcada por conflitos, guerras, desequilíbrios socioeconómicos, 

violência, pobreza, fome, exploração e catástrofes naturais, as migrações têm adquirindo cada vez 

mais um carácter de urgência e reflexão no desenvolvimento de medidas concretas para a 

alteração do atual quadro social, que expõe e denuncia uma evidente e acentuada desigualdade 

normativa. 

 “O amplo desenvolvimento de deslocamentos forçados espelha a realidade das 
milhões de pessoas que não se inserem nos escassos benefícios de uma 
globalização que é comandada por um sistema económico que rompe barreiras, 
mas forma imensas lacunas e desigualdades nas diversas partes do mundo.” 
(Silva, 2007, pp. 10-11) 
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Remetendo agora, mais especificamente, para situação conflituosa entre o mundo árabe 

e africano, ambos pertencem a dois mundos literalmente diferentes, quer a nível cultural, quer 

religioso. A expansão do islamismo no século VII, também teve uma forte implicação nos conflitos 

entre estes dois mundos. Mais tarde, no século XIX, com as invasões turco-egípcias, começaram 

a estabelecer-se as bases do que viria a constituir o território do Sudão, quer unificando pela via 

militar, quer estabelecendo as fronteiras para o sul na procura de mão-de-obra escrava. O Sudão 

é um país que pertence ao continente africano, tendo como fronteiras o Egito, o Mar Vermelho, a 

Arábia Saudita, a Eritreia, a Etiópia, o Sudão do Sul, República Centro-Africana, Chade e Líbia. O 

país cujo Rio Nilo divide a parte oriental e ocidental tem como habitantes pessoas africanas, 

árabes, muçulmanos, cristãos e outras crenças que dão origem aos desacatos permanentes no 

interior do Sudão. 

Fruto destas divergências, de acordo com os dados do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para a Refugiados (ACNUR), “entre as populações do Sudão meridional e as populações 

árabes do norte, verifica-se o saldo de mais de 2 milhões de cidadãos mortos e 4,5 milhões de 

deslocados” (Silva, 2007, p.7). 

Consequentemente, é primordial clarificar alguns dos conceitos sobre refugiados 

debatidos no mundo através dos meios de comunicação que são muitas vezes confundíveis. O 

conceito de refugiado, pode ser facilmente confundido com o conceito de migrante.  

Assim, recorrendo à Organização das Nações Unidas no Brasil (2018),  

“Refugiados são especificamente definidos e protegidos no direito internacional. 
Refugiados são pessoas que estão fora de seus países de origem por fundados 
temores de perseguição, conflito, violência ou outras circunstâncias que 
perturbam seriamente a ordem pública e que, como resultado, necessitam de 
proteção internacional” (ONU, 2018). 

 

Recorrendo, à Convenção relativa ao estatuto dos refugiados (1951), refugiado é a pessoa 

que,  

“[…] temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 
social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que 
não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, 
ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua 
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residência habitual em consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido 
ao referido temor, não quer voltar a ele.” (ACNUR, 1951) 

 

Existem organizações que defendem que o conceito de refugiado não pode ser integrado 

no conceito de migração. Contudo, segundo a Organização Internacional para a Migração (OIM), 

o conceito de refugiado e migração podem ter como base a mesma ideologia.  Migração é então, 

 “o processo de atravessamento de uma fronteira internacional ou de um Estado. 
É um movimento populacional que compreende qualquer deslocação de pessoas, 
independentemente da extensão, da composição ou das causas; inclui a migração 
de refugiados, pessoas deslocadas, pessoas desenraizadas e migrantes 
económicos” (OIM, 2009, p.40). 

 

A migração forçada é um conceito muito semelhante ao de refugiado. As famílias que 

integram este projeto foram coagidas a este tipo de migração. Migração forçada caracteriza-se 

então por,  

“[…]um movimento migratório em que existe um elemento de coação, 
nomeadamente ameaças à vida ou à sobrevivência, quer tenham origem em 
causas naturais, quer em causa provocadas pelo homem (por ex., movimentos 
de refugiados e pessoas internamente deslocadas, bem como pessoas 
deslocadas devido a desastres naturais ou ambientais, químicos ou nucleares, 
fome ou projectos de desenvolvimento” (OIM, 2009, p.41). 

 

Existem também os requerentes de asilo que são "pessoas que fugiram dos seus países 

de origem e que pediram o reconhecimento como refugiados noutros países e cujos processos se 

encontram pendentes de uma decisão dos Governos ou do ACNUR" (ACNUR citado por Morais, 

2001, p. 4).  

Os deslocados internos, são “pessoas forçadas a abandonar os seus lares, porque as suas 

vidas ou liberdade se encontravam em risco, mas que, ao contrário dos refugiados, não puderam 

ou não conseguiram atravessar as fronteiras internacionais, pelo que, se encontram sob a 

soberania do seu governo, embora este não queira ou não possa protegê-los.” (ACNUR citado por 

Morais, 2001, p. 4). 

Importa clarificar também o conceito de emigração. As famílias do projeto foram coagidas 

pela migração forçada, são consideradas refugiadas e também emigrantes. Emigração é então o 
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processo de “abandono ou saída de um Estado com a finalidade de se instalar noutro. As normas 

internacionais sobre direitos humanos preveem que toda a pessoa deve poder abandonar 

livremente qualquer país, nomeadamente o seu próprio”. (OIM, 2009, p.24) 

 

O conceito de imigração é o “processo através do qual estrangeiros se deslocam para um 

país, a fim de aí se estabelecerem.” (OIM, 2009, p.33). O projeto “IntegrArte”, integra uma família 

que foi alvo de perseguição e de racismo devido à diferença de cultura, religião e cor de pele. É 

pertinente, neste sentido, a abordagem ao conceito de racismo.  

 

“Construção ideológica que atribui a uma determinada raça ou grupo étnico uma 
posição de domínio sobre outros com fundamento em atributos físicos e culturais, 
bem como com fundamento no domínio económico e de controlo sobre outros. O 
racismo pode ser definido como doutrina ou crença na superioridade racial. Esta 
definição inclui a crença de que a raça é fator determinante da inteligência, das 
características culturais e dos comportamentos morais. O racismo compreende o 
preconceito e a discriminação raciais” (OIM, 2009, p.60). 

Recorrendo aos dados fornecidos pela Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR), desde 

2015, a União Europeia tem conhecido um dos maiores afluxos de refugiados que fogem da 

guerra, perseguições e pobreza. 

Fonte: http://www.refugiados.pt/acrise-dos-refugiados/ 

Figura 4 - Situação dos refugiados no mundo 
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No panorama da crise dos refugiados, metade das vítimas são crianças.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.refugiados.pt/a-crise-dos-refugiados/ 

A Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR) refere que “na Europa, desde a crise 

migratória do verão de 2015 até ao final de fevereiro de 2018, foram recolocadas 33.721 pessoas 

refugiadas para Estados membros da União Europeia.” (PAR, 2018) 

A Comissão Europeia, tem avançado com um programa de adesão voluntária de países 

da UE para a reinstalação de refugiados em que se prevê o acolhimento de pelo menos 50 000 

pessoas. Pelo menos 19 Estados-Membros comprometeram-se a disponibilizar cerca de 40 000 

lugares. Portugal disponibilizou-se para acolher 1.010 refugiados a partir da Turquia e de outros 

países terceiros. 

É urgente salvar vidas, sendo prioritário acolhermos e garantirmos a reunificação de 

famílias. Apesar de muitos progressos nas operações de salvamento no mar e assistência nas 

rotas terrestres no acolhimento de refugiados, há ainda muito trabalho a desenvolver no sentido 

de ajudar e integrar estas pessoas.  

  

Figura 5 - 1 em cada 2 refugiados é uma criança 

http://www.refugiados.pt/wp-content/uploads/2018/06/Infografia-03v3.png
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3.2.7. A Intervenção e Integração comunitária pela arte 

A arte e a cultura são aspetos importantes no desenvolvimento e na qualidade de vida de 

cada um, seja como meio de lazer, de forma passiva, seja como criação artística de forma ativa, 

razão pela qual o serviço social deve integrar estas dimensões nas suas funções. De acordo com 

Cuylenburg (2004) e Matarasso (1997) os projetos artísticos podem não só encorajar a inclusão 

social, como melhorar a autoconfiança e o bem-estar dos participantes e ainda combater os 

estereótipos e discriminação. Quando os projetos artísticos são realizados em espaços 

comunitários o público tem um contacto mais próximo, com a realidade das pessoas que passam 

por este tipo de exclusão, percebendo e compreendendo com mais profundidade, as lutas 

daqueles que sofrem múltiplas exclusões, servindo isto para que estes, vítimas de uma realidade 

infortuna, possam mostrar as suas preocupações, defender os seus pontos de vista e experiências. 

Comentando a importância da Arte em contextos traumáticos, Levine (2009, p. 18) afirma: “A 

expressão artística foi sempre uma forma fundamental que os seres humanos têm usado para 

descobrir significados nas suas vidas. As artes são formas de moldar a experiência, de encontrar 

caminhos de vida que façam sentido, através da transformação imaginativa”. 

A intervenção social através da arte, potencia a capacidade de as pessoas agirem unidas 

em matérias de interesse comum e permite construir capital cultural e social através da sua 

participação informal em atividades artísticas.  

“Apesar da arte valer por si própria” como nos diz (Craveiro, 2013, citado por Silva 2013, 

p. 44), permite-nos também compreender as outras áreas do saber, tendo as pessoas ligadas à 

arte uma sensibilidade e perceção diferentes da norma, relacionados com o desenvolvimento quer 

físico, quer expressivo. A ausência de consciência de factos pela sociedade condiciona o ensino e 

respetiva aprendizagem, “a educação artística é absolutamente fundamental para o 

desenvolvimento do indivíduo”.  

“Arte integra um processo biológico da evolução humana, sendo por isso distinto 
das actividades mais ou menos ornamentais que lhe foi ministrada por 
historiadores, psicólogos, biólogos e outros. A arte é um conjunto de meios que o 
homem emprega para exercitar e explanar grandes sensações, fortes emoções e 
em especial roça o sentimento do belo: e profundamente o prazer de ser arte e 
de fazer arte. A educação pela arte será um processo dinâmico somente entre 
dois conceitos por ela definidos: A Educação e a Arte” (Silva, s.d, p.5) 
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A arte transcende qualquer ideologia, permitindo que o que prevaleça seja, de facto, o 

contacto com a verdadeira essência humana. Desta forma, proporciona-nos a capacidade de nos 

reinventarmos, libertarmos e consequentemente reeducar-nos e reconstruir-nos.  

“Educação pela Arte é uma metodologia que privilegia a liberdade de expressão 
do indivíduo para criar, inventar, experimentar, pensar, errar, desejar, sentir, 
questionar, criticar, transformar, para refletir sobre particularidades, semelhanças 
e diferenças, para explorar o lado sensível e emocional do ser, para extrair das 
expressões a arte, a versatilidade e a criatividade expressiva para saber 
argumentar, para saber mediar o seu pensamento, a sua forma de ser e de estar 
junto a grupos distintos no complexo processo da interação humana” (Libânio, 
2013, p.26)  

A educação pela arte permite que diariamente tenhamos contacto ao nível dos afetos, com 

descobertas significativas, transversais e integradoras a todas as áreas e domínios do 

conhecimento, que poderão servir de ferramentas para o delinear de uma vida rica em 

competências com capacidade de encontrar respostas aos desafios e obstáculos que vão surgindo 

ao longo da nossa vida. É através dos nossos sentidos que conseguimos observar a arte, senti-la, 

tomando consciência de que podemos ser mais, ver mais, pensar mais e saborear mais se a 

tivermos sempre presente nos nossos dias.   



 
50 

 
 

  



 
51 

 
 

4. Enquadramento Metodológico do Estágio 
 

4.1. Apresentação e fundamentação da metodologia de intervenção/investigação a 

adotar 

 

4.1.1. Paradigma de intervenção/investigação 
 

Thomas Kuhn, com a sua obra “A estrutura das revoluções científicas”, impulsionou o 

conceito de paradigma, que para o autor são “[…] as realizações científicas universalmente 

reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma 

comunidade de praticantes de uma ciência.” (Kuhn, 1991, p.13). O paradigma constitui-se como 

um conjunto de conhecimentos e práticas que são comuns aos investigadores de uma área 

científica. Sendo os pressupostos das ciências este é um conceito que se prende com um conjunto 

de ideais, crenças, métodos e teorias complexo que está diretamente ligado com a investigação, 

existindo diversos tipos de paradigmas mediante o tipo de pesquisa.  

“There are many paradigms that we use in guiding our actions: the adversarial 
paradigm that guides the legal systems, the judgmental paradigm that guides the 
selection Olympic winners, the religious paradigms that guide spiritual and moral 
life, and many others” (Guba, 1990, p.18).  

 

A investigação/intervenção deste projeto situa-se no paradigma qualitativo, também 

denominado de interpretativo. A conceção fenomenológica do paradigma qualitativo, está 

diametralmente relacionada com os factos que ocorrem numa determinada época e sociedade, 

assumindo uma posição subjetiva, dado que, os factos podem ser interpretados de diversas formas 

mediante quem os investiga.  

De forma sintética, pode afirmar-se que a abordagem qualitativa pretende substituir as 

noções de explicação, previsão e controlo típicas da abordagem quantitativa, pelas de 

compreensão, significado e ação.  

A abordagem qualitativa, procura ainda compreender o mundo pessoal dos sujeitos, para 

saber como estes interpretam as diversas situações e que significado lhes atribuem, para desta 

forma, “[…] compreender o mundo complexo do vivido desde o ponto de vista de quem vive” 
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(Mertens, 1998, p. 11). Se a ação humana é intencional, existe a necessidade de interpretar e 

compreender os seus significados num determinado contexto social.  

Aires (2011) refere que, “a investigação que desenvolvem é considerada um processo 

interactivo configurado pela história pessoal, biografia, género, classe social, etnia das pessoas 

que descreve e pela sua própria história. E os produtos da investigação são criações ricas, densas, 

reflexivas dos fenómenos em análise.” (p.13) 

Por outro lado, o paradigma quantitativo, assume que o mundo é “objetivo”, na medida 

em que, existe independente do sujeito. Sendo o mundo “objetivo”, a abordagem quantitativa 

pretende prever e controlar os fenómenos. Deste modo, o mundo “subjetivo” (que é o mundo que 

valoriza a ação humana e os seus significados) não deve interferir na descoberta do mundo 

“objetivo” (que é o mundo que descreve e analisa factos, tendo como valores a neutralidade).  

4.1.2. Metodologia de intervenção/investigação 
 

Quanto à metodologia, esta define os métodos, técnicas, estratégias, valores e limites que 

irão coadunar-se com os objetivos a que este projeto se propõe. Os processos implicados neste 

projeto têm por base uma das metodologias mais aplicadas no âmbito da Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária: a investigação-ação. A investigação-ação, segundo Pérez (1996), é 

caracterizada por ser qualitativa, aberta e uma reflexão crítica sobre a ação. Tem como propósito 

a ação transformadora de uma determinada situação da realidade.  

Para Kemmis e McTaggart, (1988) referido por Matos (2004), 

 "A investigação ação constitui uma forma de questionamento reflexivo e coletivo 
de situações sociais, realizado pelos participantes, com vista a melhorar a 
racionalidade e a justiça das suas próprias práticas sociais ou educacionais bem 
como a compreensão dessas práticas e as situações nas quais aquelas práticas 
são desenvolvidas; trata-se de investigação-ação quando a investigação é 
colaborativa, por isso é importante reconhecer que a investigação-ação é 
desenvolvida através da acção (analisada criticamente) dos membros do grupo." 

 

Guerra (2000) diz-nos que investigação-ação permite, “a produção de conhecimentos 

sobre a realidade, a inovação no sentido da singularidade de cada caso, a produção de mudanças 
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sociais”, como também permite “a formação de competências dos intervenientes” (Guerra, 2000, 

p. 52). A mesma autora (2000), considera, então, que “a investigação-ação não constitui tanto 

uma técnica de recolha de informação, mas uma nova aproximação da investigação, sendo uma 

modalidade que torna o actor investigador, e vice-versa, e que conduz a acção para considerações 

de investigação” (Guerra, 2000, p. 53). Assim sendo, a inovação da investigação-ação encontra-

se sobretudo ligada à “sua postura perante o conhecimento e a ação que a coloca numa dimensão 

tão problemática e crítica” (Guerra, 2000, p.53). 

Neste sentido, a investigação-ação tem como objetivo, 

“básico y esencial la decisión y el cambio orientados en una doble perspectiva: 
por una parte, a la obtención de mejores resultados en lo que se hace y, por outra, 
para facilitar el perfeccionamiento de las personas y de los grupos com los que 
trabaja” (Trilla, 1998, p.109). 

 

Segundo Coutinho et. al (2009) a investigação-ação é uma metodologia de pesquisa 

essencialmente prática e aplicada que se rege pela necessidade de resolver problemas reais, 

revestindo-se de algumas características fundamentais, que nos são apresentadas por Cohen & 

Manion (1994) e Descombe (1999): 

• Participativa e colaborativa, pois envolve todos os participantes no processo. O 

investigador é um co investigador com e para os interessados nos problemas práticos e 

na melhoria da realidade.  

• Prática e interventiva, porque além de um campo teórico, existe um campo prático, cuja 

ação está ligada à mudança e é sempre uma ação deliberada.  

• Cíclica, no sentido em que a investigação envolve vários ciclos, nos quais as descobertas 

iniciais podem gerar mudanças no decorrer da investigação.   

• Crítica, na medida em que a comunidade crítica de participantes não procura apenas 

melhores práticas no seu trabalho, dentro das restrições sociopolíticas dadas, mas 

também atuam como agentes de mudança, críticos e autocríticos das eventuais 

restrições. Mudam o seu ambiente e são transformadas no processo.  

• Autoavaliativa, porque as mudanças são continuamente avaliadas, numa perspetiva de 

adaptabilidade e de produção de novos conhecimentos. 
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O processo de investigação implica planear, atuar, observar e refletir mais cuidadosamente 

do que a norma do nosso dia-a-dia. Só desta forma podemos melhorar procedimentos e obter 

maior conhecimento sobre as suas práticas. Deste modo, para melhor compreendermos a forma 

como se processa a investigação, Pérez Serrano (1994) apresentado por Jaume Trilla (1998) 

enuncia as quatro fases do processo de investigação:  

• 1ª Diagnosticar ou descobrir uma preocupação temática, isto é o “problema”. 

• 2ª Construção do plano de ação.  

• 3ª Proposta prática do plano e observação de como funciona.  

• 4ª Reflexão, interpretação e integração dos resultados. Replanificação. 

Segundo Ander-Egg (1990), a investigação-ação não é apenas uma metodologia que 

oferece espaços e ligações de construção: é uma estrutura que disponibiliza instrumentos para 

que a população participe de maneira eficaz e autónoma. 

Esta metodologia é a mais adequada a este projeto uma vez que foi desenhado a partir 

dos interesses e necessidades do público-alvo.  

 4.1.3 Métodos e técnicas de intervenção/investigação  
 

Métodos e técnicas de investigação  
 

Na recolha de dados para a realização da caracterização do público-alvo e diagnóstico de 

necessidades/interesses foram usadas alguns métodos e técnicas de investigação, 

nomeadamente a entrevista semiestruturada, o inquérito por questionário, a análise documental, 

alfabeto analógico, conversas informais, inquérito por questionário, pesquisa e análise documental 

e notas de campo. 
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Entrevista semiestruturada 
 

A entrevista semiestruturada foi um método utilizado neste projeto, tendo sido aplicada à 

acompanhante de estágio, diretora do colégio. A utilização desta técnica na fase de integração na 

instituição foi essencial para conhecer melhor o público-alvo a abordar, além de nos trazer uma 

melhor perceção sobre quais as melhores técnicas a aplicar para realizar o diagnóstico de 

necessidades às famílias.  

A entrevista, de acordo com Lima (2016), “[…] consiste em gerar e manter conversações 

com pessoas consideradas chaves no processo de investigação.” (p.27). Para além disso, “A 

entrevista é uma conversa que pode ser mais ou menos sistemática, cujo objetivo é obter, 

recuperar e registrar as experiências de vida guardadas na memória das pessoas. O entrevistador 

tem um papel ativo na busca de lembranças e reflexões, mas isso deve ser feito sem que haja 

uma indução em busca da resposta que se quer ouvir” (Lima, 2016, p.27). 

A opção de utilizar a entrevista semiestruturada à acompanhante de estágio, também se 

prendeu com o facto deste tipo de entrevista não ser demasiado aberta, nem demasiado 

direcionada e, como refere Lima (2016), “o entrevistador segue um determinado número de 

questões principais e específicas, numa ordem prevista, mas é livre para incluir outras questões” 

(Lima, 2016, p.27). 
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Inquérito por questionário 

O inquérito por questionário consiste “num conjunto de questões pré-elaboradas, 

sistemática e sequencialmente dispostas em itens que constituem o tema da pesquisa, com o 

objetivo de suscitar dos informantes respostas por escrito ou verbalmente sobre assuntos que os 

informantes saibam opinar ou informar” (Chizzotti, 2000, p.55) e serve para estudar “um tema 

preciso junto de uma população, cuja amostra se determina a fim de precisar certos parâmetros” 

(Ketele & Roegiers, 1993, p.35).  

Os inquéritos por questionário foram, muito importantes na elaboração do diagnóstico de 

necessidades. Através dos inquéritos por questionário foi possível conhecer o público alvo e 

também percecionar quais as suas necessidades e interesses. Atendendo à diversidade de 

nacionalidades por parte do público-alvo, os inquéritos foram feitos em português, em inglês e 

através de imagens. 

 

Análise documental 
 

A análise documental implica a leitura de documentos para a realização da caracterização 

do contexto, fundamentação da problemática subjacente a este projeto. Deste modo, os 

documentos podem ser “livros e estatísticas, cartas, artigos de jornais e revistas, autobiografias, 

actos de instituições, actos parlamentares, regulamentos, contratos, etc”, de carater pessoal ou 

institucional (Moreira, 2007, p.153). 

Esses documentos, como refere Ander-Egg (1987), “son hechos o rastros de ‘algo’ que 

ha passado, de ahí que, como ‘testimonios’ que proporcionan información, datos o cifras, 

constituyen un tipo de material muy útil para la investigación social” (Ander-Egg, 1987, p.135). 

Foi utilizada na fase inicial para o conhecimento da história da Instituição, bem como toda 

a documentação inerente aos regulamentos e funcionamento de diversos contextos e situações 

referentes ao público alvo. 

Relativamente aos métodos e técnicas de intervenção, foram utilizados os workshops, os 

jogos lúdicos, dança, expressão musical, expressão plástica, diário de bordo, observação 

participante, conversas informais. 
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Workshops 
 

Os Workshops têm como objetivo aprofundar um determinado assunto ou área do saber, 

de forma mais prática do que teórica. Os workshops são de curta duração no que respeita ao 

tempo, em geral, ocorrendo apenas num único dia. Relativamente à aplicabilidade neste projeto, 

este método/técnica foi utilizado numa das famílias que pretendiam expandir os seus 

conhecimentos ao nível da estética. Foi proporcionado então, num dia, um workshop de 

maquiagem. Este método/técnica conta com um moderador e um ou mais expositores, que devem 

ter ampla experiência prática no assunto específico. Para este projeto, elaboramos um workshop 

de maquiagem que contou com a moderadora, Sara Araújo, uma profissional da área da 

maquiagem, e uma voluntária, Liliana Magalhães. O workshop iniciou-se com uma exposição 

técnica e no final, realizou-se uma discussão acerca dos resultados. 

Jogos lúdicos 
 

A aprendizagem, para o ser humano, é tão importante quanto o desenvolvimento social, 

e o jogo constitui uma ferramenta pedagógica que também promove o progresso cognitivo e social 

do ser. O jogo pedagógico pode e deve ser visto como um instrumento promotor de alegria, de 

prazer e diversão, e, por meio destas, emerge a aprendizagem.  

“O lúdico é eminentemente educativo no sentido em que constitui a força impulsora de 

nossa curiosidade a respeito do mundo e da vida, o princípio de toda descoberta e toda criação”. 

(Bemvenuti, 2009, p.27). É através do lúdico que o sujeito toma consciência do seu meio, de tudo 

o que o rodeia, estabelecendo relações com esse meio, aprendendo com ele e através dele. Neste 

projeto, recorremos aos jogos, nomeadamente aos jogos lúdicos, tradicionais e de tabuleiro. Estes 

tiveram um forte impacto e importância no público-alvo, pois de uma forma lúdica permitiram 

expandir os conhecimentos, proporcionando momentos de alegria, concentração e sociabilidade.  

Expressão plástica 
 

A criação artística é um ato libertador, um percurso de construção individual, elaborado a 

partir das experiências do ser humano com o mundo à sua volta. A expressão plástica foi uma 

técnica utilizada no projeto, especificamente com a concretização de materiais de decoração para 

a época de natal que permitiram trabalhar a criatividade, sensibilidade e a motricidade fina.   
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“As crianças exploram espontaneamente diversos materiais e instrumentos 
de expressão plástica […]  [isto] implica um controlo da motricidade fina que a 
relaciona com a expressão motora […].Valorizar o processo de exploração e 
descoberta de diferentes possibilidades e materiais supõe que o educador, 
estimule construtivamente o desejo de aperfeiçoar e fazer melhor. […] A 
expressão plástica enquanto meio de representação e comunicação, pode ser da 
iniciativa da criança ou proposta pelo educador, partindo das vivências individuais 
ou de grupo” (Silva et al, 1997. p. 61-62) 

 

Expressão corporal 
 

Segundo Pedrosa & Tavares (2009), a expressão corporal é uma forma de manifestação 

da imaginação, da sensibilidade e da conscientização por meio de movimentos, posturas e 

atitudes. 

“Expressão corporal é a manifestação de sentimentos ou de sensações 
internas, tanto quanto de conteúdos mentais, por meio de movimentos 
representativos ou simbólicos do corpo. A linguagem do nosso corpo é a 
comunicação não-verbal, pois utilizamos gestos, posturas e movimentos. Os 
instrumentos mais comuns da expressão corporal são: o corpo, a voz, o som, o 
ritmo, o gesto, a postura, o movimento, o espaço, o tempo.” (PASEC, 2014)  

A dança (que teve um forte impacto e adesão por parte do público-alvo no projeto), o teatro 

de sombras e as dinâmicas com mímica, foram algumas das atividades que envolveram a 

utilização da expressão corporal como técnica de intervenção. 
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Expressão musical 
 

A música também se revela importante no desenvolvimento da inteligência emocional, 

além de ajudar na exteriorização de sentimentos (Gordon, 2000). 

Para além de exteriorizar sentimentos e emoções, a música tem valor naquilo que encerra 

em si mesma e também no texto que por vezes a acompanha. Dessa forma durante a realização 

do atelier de expressão musical, as famílias puderam para além de ter contacto com a música, 

redigir uma letra na sua língua-mãe e em português. 

“a música desempenha uma função educativa e instrutiva, na medida em 
que: desenvolve a acuidade auditiva, táctil e motora; estimula a expressividade e 
criatividade; vivencia o espaço e o tempo; promove o desenvolvimento rítmico 
auditivo e corporal; apela à comunicação corporal, sonora, verbal e visual; permite 
à criança conhecer-se individualmente e integrada num grupo; contribui para o 
equilíbrio afetivo da criança; contribui para a aquisição de conhecimentos; 
fomenta o espírito crítico; desenvolve a criança a nível fisiológico, sensório-motor, 
afetivo, estético e intelectual”. (CNEB, 2003, p. 165-166) 

 

Observação participante 
 

Esta técnica é transversal a todas as fases do projeto de investigação/intervenção. 

Proporciona também, a melhor compreensão de todos os agentes envolvidos, permitindo que o 

investigador observe a realidade em transformação. Consequentemente o investigador passa a 

formar parte do “[…] dia a dia do grupo, participa dele, como se fosse um membro. E procede ao 

registro sistemático (um diário de campo) de vários tipos de informação: eventos (ações), falas 

(discursos), gestos (comportamentos) e interações observados.” (Alonso, 2016, p.10). Para Alonso 

(2016), a técnica da observação participante tem como objetivo elucidar regras, hábitos, padrões 

sociais vivenciados pelos indivíduos no quotidiano. Para a mesma autora, a técnica “é um estudo 

das rotinas sociais, do que parece trivial e óbvio, mas que, por ser muito disseminado, estrutura 

as relações sociais.” (p.10). 
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Conversas Informais  

 

Nos meandros desta técnica está subentendido que será assumida uma postura com um 

carácter de maior improvisação, dada a necessidade de aproximação com o público alvo, bem 

como a empatia que eventualmente poderá surgir através desta técnica. No entanto, o investigador 

deverá ter como foco a informação que necessita, a qual o levará a descobrir e melhorar o 

propósito da sua investigação. 

As conversas informais “en general se trata de consultar a personas y entidades 

presumiblemente dotadas de información válida y utilizable de cara al programa a realizar” 

(AnderEgg, 1987, p.131). Deste modo, estas conversas devem realizar-se “con el ‘hombre 

común’, con el ‘hombre de la calle’. Hay que conversar con la gente; conocer lo que piensan, lo 

que desean, lo que aspiran, cuáles son sus conflictos, sus luchas, sus esperanzas” (Ander-Egg, 

1987, p.131). 

 

Diário de bordo 
 

Diário de bordo ou notas de campo, é uma técnica que se traduz normalmente numa 

descrição relativa a acontecimentos, pessoas, lugares, fruto da observação participante, das 

conversas informais e outras técnicas investigação/intervenção usadas. Esta pode ser uma técnica 

de suplemento a outras técnicas de recolha de dados. Segundo Ander-Egg (1987, p.129) “el diario 

es el relato escrito cotidianamente de las experiencias vividas y de los echos observados. Puede 

ser redactado al final de una jornada o al término de una tarea importante”. É considerada uma 

das ferramentas mais indispensáveis ao longo da implementação do projeto, visto que registou 

todos os acontecimentos ocorridos durante o processo de investigação. 

Paralelamente à pesquisa as notas de campo poderão ser divididas em três etapas. 

Inicialmente, na fase de diagnóstico,  aprofunda-se o conhecimento do público-alvo, através da 

observação participante e das conversas informais. Numa segunda fase, a implementação das 

atividades, permite a coesão e a interação com os intervenientes, tornando-se indispensável para 

os registos da reação do público e também do seu desenvolvimento/crescimento na participação 

do projeto. Por último conduz-nos a um processo de reflexão para que assim se possa analisar 
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todo o processo de investigação/intervenção, concedendo dados para que se possa avaliar todo o 

desenvolvimento do trabalho realizado.  

4.1.4. Recursos Mobilizados  
 

No decorrer do projeto foram mobilizados recursos humanos, materiais e físicos 

essenciais para o seu desenvolvimento. De modo a melhor compreender e interpretar os recursos 

mobilizados em cada atividade do projeto, apresenta-se, de seguida, uma tabela onde constam 

todas as informações.  

Recursos mobilizados nas atividades 

Atividades Recursos Humanos Recursos Materiais Espaço físico 

 

 

Atelier da Língua 

Portuguesa 

 

 

Estagiária; 

Famílias 

Dicionário Ilustrado por 

Imagens; 

Manual de Português para 

Estrangeiros; 

Alfabeto analógico; 

Folhas; Lápis de cor; Caneta. 

 

 

 

Residência das famílias 

 

 

 

Artes natalinas 

 

 

Estagiária;  

Famílias 

Cartolinas; rolos de papel 

higiénico; marcadores; 

sprays; pinhas; tesouras; 

cola. 

 

CLIB 

 

Residência da família 

congolesa  

Portfólio das memórias Estagiária; 

Famílias 

Fotos, canetas, cola, 

marcadores, portfólio. 

 

Residência das famílias 

 

“Integration Game” 

Estagiária; 

Famílias; 

Mentor e assistente do 

projeto implícito nas 

atividades 

 

 

Jogos 

 

CLIB 

Domus 

Residência das famílias 

Brincar com a tradição Estagiária; 

Estagiária Susana Gomes;  

Pedra; giz; sacos de 

sarapilheira; apito 

Colheres; bolas de ping-pong; 

cadeiras; rádio; balde; liquido 

para fazer bolas de sabão 

 

 

CLIB 
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Crianças pertencentes ao 

projeto “IntgrArte” 

Voluntárias; 

gigantes; Garrafas plásticas 

de litro; bola; 

instrumentos de cordas e 

percussão; papel; pano 

branco; foco de luz; saco; 

almofadas; computador; 

retroprojetor;  

jogo do dominó; ingredientes 

para fazer um bolo de 

iogurte. 

 

Atelier musical 

Estagiária; 

Família oriunda da Ucrânia 

e do  Bangladesh 

 

Guitarra; papel; caneta; 

computador; colunas  

 

Residência da Família 

Atelier de Danças Circulares 

 

Estagiária;  

Estagiária Susana Gomes;  

Prof. Dra. Clara Costa 

Oliveira; 

Famílias; 

Voluntários 

Indumentária própria para a 

realização das danças;  

computador; colunas 

CLIB 

Domus 

Residência das famílias 

 

Atelier Gastronómico  

Estagiária;  

Famílias;  

Prof. Dra. Clara Costa 

Oliveira 

Ingredientes e recipientes 

necessários à realização das 

receitas; fogão; forno  

CLIB 

Residência das famílias 

 

Atelier do Lar 

Estagiária;  

Família Congolesa 

Pano; detergentes de 

limpeza; vassoura  

Residência da família do 

Congo 

 

 

Atelier de Estética   

Estagiária;  

Família Congolesa; 

Profissional de 

maquiagem; 

Voluntária 

Material próprio de 

maquiagem 

creme hidratante;  

blush; corretor de olheiras; 

sombras; rímel; lápis; batom; 

fixador 

 

 

Residência da família do 

Congo 

 

 

Atelier de Visitas Guiadas 

Estagiária; 

Estagiária Susana Gomes;  

 

 

Câmara fotográfica; 

Roteiro da visita;  

Alimentos para a realização 

de um piquenique 

 

Guimarães; 

Porto; 

Braga 



 
63 

 
 

 

 

  

Famílias pertencentes ao 

projeto e famílias oriundas 

da Síria, Iraque;  

Voluntários;  

Dra. Helena Pina-Vaz;  

Atelier do Convívio  Estagiária;  

Estagiária Susana Gomes; 

Famílias pertencentes ao 

projeto e famílias oriundas 

da Síria, Iraque, Turquia;  

Voluntários;  

Dra. Helena Pina-Vaz; 

Prof. Dra. Clara Costa 

Oliveira;  

Literatuna  

Computador; colunas; 

cartolinas; marcadores; 

material de som; guitarras; 

bandolim; cavaquinho; 

Bombo; pandeireta; 

Alimentos para a realização 

dos almoços dos convívios.  

 

 

 

Domus; 

 

CLIB 

 

Tabela 1 - Recursos mobilizados nas atividades 
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4.1.5. Limitações do processo 
 

No decorrer do processo, foram encontradas algumas limitações, como acontece em 

diversos projetos da área social. Atendendo à diversidade do público-alvo, nem sempre foi fácil a 

implementação de todas as atividades conforme o espectável. Contudo, é por esta razão que cada 

projeto é autêntico e tem as suas especificidades, conduzindo-nos a uma tomada de consciência 

que nos permite alcançar novas perspetivas.  

As limitações identificadas neste projeto, “IntegrArte”, estão diretamente relacionadas 

com a disponibilidade de horários das famílias, consequentemente com os locais onde decorreram 

a maioria das atividades. Apresentam-se limitações também ligadas com a parte financeira e de 

certa forma com a cultura religiosa das várias famílias que integraram o projeto, direta e 

indiretamente.  

Ao nível da gestão de horários, a dificuldade da primeira família, o casal oriundo da Ucrânia 

e Bangladesh, tinha que ver com horários de trabalho incompatíveis, trabalhando o marido, 

bastantes horas acima de um horário normal de trabalho (oito horas diárias). Assim sendo, grande 

parte do trabalho de intervenção foi apenas elaborado com a mulher e filhos. A preferência por 

trabalhar em casa pela parte da família, levou a que a intervenção fosse feita em sua casa e não 

no CLIB. Isto foi justificado ao nível financeiro (a necessidade de se deslocarem diariamente com 

o filho) no entanto, para uma melhor inclusão na nossa sociedade, teria sido mais vantajoso fazer 

a intervenção fora de casa. No que concerne à segunda família, oriunda do Congo, as limitações 

quanto aos horários fizeram-se sentir, dado que a mãe trabalhava até ao final da tarde e as filhas 

regressavam da escola quando a mãe as fosse buscar, perto da hora do jantar. Posto isto, as 

atividades diárias tinham de ser de curta duração, já no final do dia, o que nem sempre facilitou 

ao decorrer das atividades, visto que o dia-a-dia da família já tinha sido intenso e cansativo. Sobre 

o local da intervenção com a família do Congo, inicialmente pensou-se em trazer as crianças da 

escola para o CLIB diariamente, mas por questões de proteção, segurança, logística e pelo horário 

de chegada das mesmas, a intervenção teve de ser realizada na sua residência, tal como com a 

família oriunda da Ucrânia e Bangladesh.  

O CLIB (Colégio Luso-Internacional de Braga), além de ser o local de estágio, é também 

um colégio que reúne todas as condições para a realização da intervenção, tanto ao nível dos 
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recursos materiais, como do espaço físico e humano em si, por esta mesma razão a necessidade 

de realizar o trabalho de intervenção na casa das famílias, é uma limitação ao processo, contudo 

não devemos esquecer que ao trabalhar na residência das famílias, há uma maior proximidade 

com o seu dia-a-dia, podendo o investigador interagir diretamente com o seu quotidiano.  

Dada a variedade na cultura religiosa das famílias, é importante frisar e explanar algumas 

práticas e crenças implícitas, que por sua vez trouxeram algumas limitações às atividades 

realizadas. A cultura religiosa destas famílias segue as seguintes tradições: islâmica, católica 

evangélica e ortodoxa. Nesta temática, é importante compreendermos que a diferença entre 

religiões se traduz numa variedade de práticas que implica diferentes fatores. Quanto às pessoas 

que seguem o islamismo, dado que acreditam num Deus diferente, bem como ao historial 

conflituoso entre as duas culturas religiosas, católica e islâmica, não mostraram vontade de entrar 

nas igrejas católicas visitadas durante algumas das visitas guiadas. As atividades relacionadas com 

a temática natalícia também não foram realizadas com o marido da primeira família visto que no 

islamismo não celebram esta festividade.  

No entanto importa salientar que tanto no catolicismo como no islamismo a tábua de 

valores está intrinsecamente ligada com a igualdade e com o respeito entre seres humanos, 

podendo isto ser ilustrado através das seguintes passagens pertencentes aos dois livros adotados 

por estas religiões, no Alcorão: “[49:13] O people, we created you from the same male and female, 

and rendered you distinct peoples and tribes, that you may recognize one another. The best among 

you in the sight of God is the most righteous.”, o Profeta Islamita Muhammad diz-nos ainda que: 

“All mankind is from Adam and Eve, an Arab has no superiority over a non-Arab nor a non-Arab 

has any superiority over an Arab; also a white has no superiority over black nor a black has any 

superiority over white except by piety and good action.”; quanto aos dizeres cristãos cfr, Romans 

12:10 “  Love each other with genuine affection, and take delight in honoring each other.”; em 

Titus 2:7 “And you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Let 

everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching.” . 
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5. Apresentação e Discussão do Processo de Intervenção/Investigação 
 

5.1. Apresentação do trabalho de intervenção/investigação desenvolvido em 

articulação com os objetivos definidos. 
 

5.1.1. Atelier da Língua Portuguesa 
 

Objetivo geral:  

• Valorizar práticas que potenciem o empoderamento; 

Objetivos específicos: 

• Mobilizar capacidades de expressão e de comunicação em língua portuguesa;  

• Possibilitar o exercício de uma cidadania autónoma.   

Descrição:  

O atelier de língua portuguesa, foi realizado todas as semanas maioritariamente às terças 

feiras, durante quase todo o período de estágio. Iniciou-se no mês de janeiro e prolongou-se até 

ao mês de maio. O atelier foi produzido devido à importância das famílias aprenderem a nossa 

língua e melhorarem o seu quotidiano relativamente à questão da comunicação.  

O atelier da língua portuguesa foi executado com as duas famílias. Inicialmente, no mês 

de janeiro e de fevereiro trabalhou-se o vocabulário por temas que fazem parte do quotidiano que 

passarão a ser citados: Família, Casa; Cozinha, Quarto; Casa de banho, Sala; Rua, Escola; Festa, 

Restaurante; Escritório, Supermercado; Loja de Roupa, Hospital; Estação de Comboio, Oficina; 

Construção, Aeroporto; Porto, Parque; Animais, Quinta; Praia, Campo; Estações do ano, animais 

de estimação; Corpo humano, Profissões; Desportos, Circo; Tempo, Cores e Números. Este 

vocabulário foi sendo trabalhado através do dicionário ilustrado por imagens, em que as famílias 

tinham as imagens e liam a legenda. Os objetos que não conheciam, iam sendo explicadas as 

suas utilidades/funções, assim como era feita uma correção quanto à forma como se 

pronunciavam as palavras. Em média foram trabalhos 4 temas por semana. Tornou-se possível 

aplicar este método de aprendizagem do vocabulário com as duas famílias visto que foi sendo 

realizado de uma forma lúdica, com imagens coloridas e não contendo propriamente texto, apenas 
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legendas. No fim da abordagem de todo o vocabulário nas duas famílias, introduziu-se com as 

mães das duas famílias e com a criança de 9 anos (Ucraniana e Congolesa), outra forma de 

aprender português, através de um pequeno manual de português para estrangeiros. Foram 

abordados alguns verbos (Ser, Estar, Fazer, Ter, Conhecer, Visitar) e a forma como são 

conjugados. Aprenderam também a saudar pessoas, a apresentarem-se, a utilizarem adjetivos e 

também a forma como se expressarem e questionar em certos serviços (supermercado, loja, talho, 

escola, correios, etc).  

Relativamente às crianças com 2 e 6 anos, a língua portuguesa foi sendo ensinada de 

forma diferente e naturalmente mais lúdica. Os jogos com alfabeto analógico, com vogais assim 

como alguns jogos de tabuleiro lúdicos foram uma das escolhas. Durante o ano, realizou-se uma 

recolha de brinquedos e jogos para que as crianças pudessem aprender a língua através da 

brincadeira. Com a criança de 6 anos, a pintura e a criação de histórias através do desenho e da 

sua imaginação, foi também bastante impulsionador para desenvolver a sua criatividade e 

expressão. Para desanuviar, por vezes realizávamos o jogo do STOP, pois era divertido e incitava 

a capacidade de procurar novas palavras ou palavras menos utilizadas.  

Participantes no atelier: 6 (Família do Congo e Ucrânia) 

 

5.1.2. Atelier de Artes Plásticas  
Objetivo geral:  

• Desenvolver a sensibilidade artística 

Objetivo específico: 

• Fomentar o desenvolvimento da expressão através das artes plásticas. 

Descrição: 

Este atelier dividiu-se em dois módulos: a atividade de natal e atividade da criação do 

Portfólio.  

 

 



 
69 

 
 

 

Atividade 1: Artes natalinas 

A atividade de natal foi realizada no mês de dezembro com as duas famílias. No início da 

tarde a atividade de natal teve lugar no CLIB com a família oriunda da Ucrânia e do Bangladesh, 

especificamente com a mãe e o filho, pois a mãe pertence à igreja Ortodoxa, sendo que festeja o 

natal. Ao final da tarde, a mesma atividade foi realizada com a família Congolesa na sua residência. 

A atividade consistia em elaborar uma coroa de Natal de cartolina com a forma das mãos 

de cada participante na atividade.  

Começámos então por desenhar e contornar numa cartolina as mãos de todos e 

posteriormente cada um decorou a sua mão.  Depois da decoração, dispusemos as mãos em 

forma de círculo e colamo-las, criando assim uma grande coroa com as mesmas. As coroas foram 

utilizadas por cada família para decorar as suas casas.  

Além da coroa, foi também elaborada a decoração de pinhas através da recuperação de 

materiais e recursos como rolos de papel higiénico, cartolinas e palitos. Começou-se por pintar as 

pinhas com spray de tinta dourado e prateado, de seguida recortou-se rolos de papel higiénico 

para fazer o efeito de tronco. Por fim, desenharam-se estrelas em cartolina, sendo que no final as 

estrelas foram coladas em palitos para criar o efeito do topo de uma árvore de natal. A atividade 

proporcionou momentos de alegria, partilha de ideias, ajudando a desenvolver a criatividade, 

concentração e coordenação.  

Nº de participantes: 6 (Família do Congo e Ucrânia) 
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Atividade 2: O Portfólio das memórias  

A atividade da criação do portfólio teve como principal objetivo registar por escrito e por 

fotografia as atividades momentos vivenciados ao longo do ano para que assim as famílias tenham 

a oportunidade de rever e recordar futuramente esses mesmos momentos. Foram elaborados dois 

portfólios (um por família) com a coletânea de acontecimentos. Cada portefólio continha as fotos 

de todas as atividades feitas pelas famílias ao longo do ano, desde a dança, à música, aos jogos, 

aos trabalhos manuais, às visitas guiadas a algumas cidades do norte e aos almoços organizados 

pela PAR na sede da “Habitat for Humanity”. O portfólio foi decorado e legendado pelas famílias 

de acordo com os acontecimentos registados ao longo do ano. O registo das legendas foi feito em 

português e na língua nativa de cada família (lingala no caso do Congo, bengali no caso do 

Bangladesh e ucraniano no caso da Ucrânia). Ao longo da atividade, as famílias foram recordando 

os momentos vividos, o que gostaram ou não gostaram, o que aprenderam e o que significou para 

elas a participação no projeto. Esta foi a atividade final do projeto.  

Nº de participantes: 7 (Família do Congo, Família da Ucrânia e Bangladesh) 

 

5.1.3. Atelier de Jogos 
 

Objetivo geral:  

• Estimular o desenvolvimento pessoal e social; 

Descrição:  

Este atelier dividiu-se em duas atividades: a participação no projeto Integration Game, Jogo 

da Integração e as atividades de jogos elaboradas nas férias da Páscoa.  
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• Projeto “Integration Game” 

 

Integration Game, “Jogo da Integração”, foi um projeto elaborado pelo bracarense Nuno 

Pedro Fernandes em parceria com a Associação Cidade Curiosa de Braga. O projeto Integration 

Game, através dos jogos de tabuleiro, foi assumindo um papel preponderante na integração das 

famílias refugiadas na nossa comunidade, assim como uma ferramenta a nível cultural. O objetivo 

do projeto passou por primeiramente fazer chegar aos refugiados os jogos de tabuleiro e neste 

sentido ensinar-lhes os jogos, para assim, posteriormente esses, visitassem várias instituições 

locais de carácter social de modo a partilhar novos conhecimentos adquiridos através dos jogos.  

Deste modo, o primeiro encontro das famílias com os mentores do projeto, foi em outubro 

na Domus, sede da Habitat for Humanity (em parceria com o CLIB) com famílias do Congo e Síria. 

O balanço do encontro foi bastante positivo, as famílias tiveram um bom desempenho nos jogos. 

A partir do primeiro contacto com o Integration Game na Domus, os encontros passaram a ser 

realizados nas residências das famílias, quase diariamente até ao mês de dezembro, devido aos 

horários laborais das famílias. Jogos como “Caravelas4” e “Aljubarrota5”, tiveram um forte impacto 

na questão histórica e cultural pois abordavam no caso do “Caravelas” a questão dos 

Descobrimentos dos portugueses e no caso do “Aljubarrota” a questão do Tratado de Zamora e a 

explicação dos acontecimentos históricos envolventes nessa época, em Portugal. Jogos mais 

infantis como “Spaghetti6” e “Passa o desenho7”, tiveram um forte impacto nas crianças e 

ajudaram a desenvolver a concentração, coordenação e motricidade fina.  

Nº de participantes: 15 (Família do Congo, Ucrânia, Síria, Associação “Pais em Rede”)  

 

• Brincar com a tradição  

Esta atividade realizou-se em cinco sessões no CLIB, nas férias da páscoa. As crianças 

das famílias do Congo, Síria e Turquia encontravam-se no período de férias da páscoa assim como 

alguns alunos portugueses do CLIB. .Juntaram-se também a algumas sessões da atividade, a 

                                                           
4 Descrição do jogo apresentado no Apêndice IV 
5 Descrição do jogo apresentado no Apêndice V 
6 Descrição do jogo apresentado no Apêndice VI 
7 Descrição do jogo apresentado no Apêndice VII  
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Associação “Pais em Rede”, crianças e jovens portadoras de deficiência. Deste modo, a atividade 

teve uma média de 15 participantes. Ao longo dos cinco dias, juntamente com outra colega 

estagiária, foi elaborado um plano com uma coletânea de jogos tradicionais8, musicais e de 

representação. A primeira sessão, iniciou-se com uma apresentação de todos os participantes que 

por sinal, a maioria eram de nacionalidades diferentes. O primeiro jogo foi a corrida dos sacos, de 

seguida, o jogo de equilibrar a bola e por último foram feitas pelas crianças, bolas de sabão gigante 

com material utilizado por malabaristas profissionais. O ambiente na primeira sessão foi 

contagiante e feliz.  

A segunda sessão, já contou com a presença e participação dos jovens da Associação 

“Pais em Rede”. Iniciamos a sessão com o jogo das sombras chinesas. Numa sala com ambiente 

escuro, um pano branco aberto com um foco de luz atrás, uma de cada vez, cada criança tirava 

de um saco um papel com uma figura que teria de imitar sem produzir qualquer som, e as outras 

crianças teriam de adivinhar. 

A seguir ao jogo das sombras chinesas, fizemos um bowling temático. Este jogo serve para 

trabalhar qualquer tema que o grupo pretenda e que leve à produção de um conjunto de questões 

e tarefas relacionadas com esse mesmo tema. As questões e temas são, entretanto, redigidas em 

pequenos cartões que são posteriormente enrolados. A cada uma dessas perguntas ou tarefas é 

atribuída uma pontuação de acordo com o seu grau de dificuldade. 

Foram utilizadas garrafas plásticas de litro e meio, uniformes, para fazer de pinos. As garrafas 

estavam vazias e os cartões com as perguntas e tarefas foram colocados dentro das garrafas. O 

tema das perguntas, atendendo ao público alvo diversificado, às idades e ao facto de no CLIB se 

falar em inglês, escolhemos então fazer questões simples do quotidiano em inglês, como por 

exemplo, como se diz: olá e adeus; como te chamas; que idade tens; de onde vens; qual a tua cor 

preferida; qual o teu hobbie preferido; o nome das cores. De cada vez que individualmente as 

crianças e jovens atiravam a bola, respondiam a uma questão que estava nos cartões.  

A terceira sessão, fez referência ainda a jogos tradicionais como o jogo da foto-mímica, jogo da 

estátua, jogos musicais e por fim, o jogo da cadeira. 

O jogo da foto-mímica consiste em retratar através da mímica ações para que sejam 

posteriormente adivinhadas por quem participa no jogo. As estagiárias colocaram então dentro de 

                                                           
8 Descrição dos jogos apresentado no Apêndice VIII 
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um saco papéis com fotografias e imagens de objetos e ações. Posteriormente, foram colocadas 

cadeiras de forma a criar uma roda e cada criança, na sua vez, foi retirando uma imagem do saco 

e exprimindo através da mímica para que os seus colegas conseguissem descobrir qual foi a 

imagem que saiu do saco. 

As crianças adoraram o jogo da estátua, que exigiu bastante atenção e coordenação. No 

jogo da estátua, inicialmente é escolhida uma criança para ser o capitão, as restantes 

andam/correm pelo espaço até que o capitão diga “1, 2, 3 estátua”, nesse momento todas as 

crianças param e fazem uma pose. O capitão apenas as pode observar e o primeiro que se mexer 

perde.  

Depois de uma pausa, a música foi essencial nessa terceira sessão. As crianças e a 

estagiária cantaram juntamente com uma guitarra e com coreografia temas infantis como: “eu 

perdi o Dó”, “Se você está feliz”, “Ninguém é igual a ninguém”, “Ora ponha aqui o seu pezinho”. 

Em seguida, as crianças deslocaram-se para perto do desenho da macaca da entrada do colégio 

e foi realizado o jogo das notas musicais. Cada quadrado do jogo da macaca retratado de 1 a 8, 

representava uma nota musical, de Dó grave ao Dó agudo. Individualmente, cada criança tinha 

com o pé saltar para a nota/ número que fosse cantado pela estagiária. Revelou ser um jogo 

divertido e que ajudou a estimular a concentração e a sensibilidade para a música.  

No final da terceira sessão, as crianças jogaram ao jogo da cadeira. No meio de uma sala, 

colocaram-se as cadeiras, em número inferior ao dos jogadores. Reproduziu-se uma música 

enquanto as crianças circulavam em volta das cadeiras e quando a música terminou, as crianças 

procuraram sentar numa cadeira rapidamente.  

A criança que ficou sem cadeira, foi eliminada e antes de iniciar novamente a música, 

retirou-se outra cadeira, assim sucessivamente até termos um vencedor.  

A quarta e última sessão de “brincar com a tradição”, contou com a participação de uma 

voluntária, Isabel Jourdan, que auxiliou na realização das atividades que decorreram de forma 

ligeiramente diferente. O objetivo dessa sessão passou por fazer um pequeno lanche e confecionar 

com as crianças um bolo de iogurte para que aprendessem uma nova receita. A sessão terminou 

com o jogo do dominó com cartas temáticas e com a construção em legos, de um castelo.   

 

Depois de ser confecionado o bolo de iogurte, as crianças até aos 6 anos jogaram o jogo 

do dominó “Gombby”, com cartas temáticas, que é um jogo simples divertido e temático que é 
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ideal para desenvolver o raciocínio lógico, poder decisão e de concentração. Cada criança tinha 8 

peças e tinham de combinar as peças individualmente com as peças das outras crianças até 

termos um percurso terminado com todas as peças constituintes do jogo.  

As crianças a partir dos 6 anos, construíram um castelo através do jogo “Castillos”, um 

jogo espanhol com mais de 100 peças.  

No fim do jogo “Castillos” e ao “Gombby”, o bolo já estava confecionado e deu-se início 

ao lanche como forma de despedida das atividades das férias da páscoa assim como do atelier 

dos jogos e do “brincar com a tradição”.  

 

Nº de participantes: uma média de 20 (Família do Congo, Ucrânia, Síria, Iraque, Associação “Pais 

em Rede”) 
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5.1.4. Atelier Musical 
Objetivo geral:  

• Desenvolver a sensibilidade artística 

Objetivo específico:  

• Proporcionar a autoconfiança e o multiculturalismo através da composição musical. 

Descrição: 

Este atelier foi trabalhado pela família ucraniana, não apenas com a mulher ucraniana, 

mas também com o marido bangladeshiano que nas suas poucas horas de descanso da tarde do 

trabalho, foi participando. 

A primeira atividade consistiu em ouvir músicas dos 3 países de forma a partilhar e dar a 

conhecer a música e estilos musicais de cada nacionalidade. Nessa atividade foi notório o gosto 

da ucraniana por uma música do seu país que por sinal era da sua banda favorita (ОкеанЕльзи). 

Com a guitarra da estagiária e com a voz da ucraniana, a música foi começando a ser interpretada 

e ensaiada. No entanto, o objetivo da atividade não era meramente reproduzir uma cover, mas 

sim, trabalhar uma música e acrescentar algo mais.  

Surgiu então a segunda atividade que consistiu em fazer a letra9 para essa mesma música 

em 3 línguas: português, bangladeshiano e ucraniano. Primeiramente foi escolhido um tema para 

redigir a letra da música. A paz e a luta por um mundo melhor, foram os temas escolhidos. 

Começou-se então por fazer o refrão que foi escrito em português e modificado de forma a encaixar 

na melodia e ritmo da música original. As estrofes foram escritas pela mulher em ucraniano e de 

acordo com o sentido do refrão. Para a construção das estrofes, foi feito um pequeno exercício de 

palavras para a letra ganhar mais cor e diversidade a nível de vocabulário. O último refrão, 

chamado o refrão forte foi elaborado pelo marido em bangladeshiano.  

Nº de participantes: 3 (Família da Ucrânia e Bangladesh) 

  

                                                           
9 Letra da música: Na nebi На небі (Apêndice IX) 
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5.1.5. Atelier de Danças Circulares 
Objetivos gerais:  

• Estimular o desenvolvimento pessoal e social; 

• Desenvolver a sensibilidade artística. 

Objetivos específicos: 

• Proporcionar a autoconfiança e a conexão em grupo através das danças circulares.  

Descrição: 

As Danças Circulares fazem parte de um movimento de dança contemporânea que surgiu 

com Bernhard Wosien (1908-1986) e têm como objetivos reunir pessoas para vivenciar em 

conjunto, experiências em que a multiplicidade de músicas e danças de diversas partes do mundo 

e de vários géneros musicais apresentam possibilidades afetivas, subjetivas e educativas de 

construção de uma cultura da paz, na qual os corpos em movimento se tocam e se 

confraternizam,  repensando e reposicionando formas de sociabilidades e de práticas culturais na 

contemporaneidade. As danças circulares desenvolvem ainda a conexão, partilha, alegria e 

concentração. Assim sendo, ao longo do estágio e do ano, quase semanalmente foram sendo 

abordadas e coreografadas danças típicas de diversos países como Brasil, Portugal, Curdistão, 

Congo, Ucrânia. O objetivo passou por promover um maior conhecimento musical e cultural assim 

como uma maior conexão entre as diversas famílias.  

Este atelier de danças circulares, não tem propriamente uma divisão por atividades pelo 

facto de ter sido trabalho durante todo o ano. Muitas e variadas músicas foram sendo ensaiadas 

e interpretadas ao longo do ano. Músicas portuguesas como a “Canção do Mar”, a “Tia Anica do 

Loulé”, “João e Maria, “Alegria” do Cirque do Soleil, assim como músicas do cantor e compositor 

congolês FallyIpupa e da cantora angolana, Irmã Sofia. Danças para meditar também foram 

abordadas. Músicas que apelam à paz como a “Shalom Salaam” também foram ensaiadas. Neste 

atelier, relativamente à participação das famílias, tivemos maioritariamente a participação da 

família do Congo, quer nos ensaios, quer na residência da mesma, na Domus, sede da Habitat for 

Humanity em almoços de convívio e no CLIB. A família ucraniana teve apenas uma participação, 

no almoço de convívio “Família do Lado”. Nas restantes apresentações, existiram sempre 

obstáculos por parte da família na sua participação.  
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Nº de participantes: 7 (Família do Congo, Família da Ucrânia e Bangladesh) 

 

5.1.5. Atelier Gastronómico 
Objetivos gerais: 

• Valorizar práticas que potenciem o empoderamento;  

Objetivos específicos: 

• Incitar uma maior proximidade com a sociedade portuguesa; 

• Dar a conhecer a cultura e as tradições portuguesas e das culturas dos países da 

população alvo.  

 

Descrição: 

O atelier gastronómico dividiu-se em quatro atividades.  

A primeira atividade gastronómica foi em dezembro e consistiu em organizar um lanche 

natalício com doces típicos portugueses.  A ideia inicial seria fazer o lanche natalício com as duas 

famílias, do Congo e Ucrânia; contudo, o lanche foi esquecido pela família do Congo e por isso 

não compareceram. Ainda assim, concretizou-se o lanche e juntamente com a família da Ucrânia. 

Elaboramos a receita de leite de creme. Na cantina do CLIB, a mulher ucraniana com a orientação 

da estagiária foi reproduzindo a receita, mexendo as gemas numa taça, de seguida o açúcar e o 

leite. Em seguida, levou-se esta mistura num tacho ao lume e juntou-se a casca de limão e um 

pau de canela previamente lavados. Foi sendo mexido pela mulher em lume brando, até engrossar. 

Foi sendo explicado pela mulher que não era comum fazerem-se sobremesas com esta textura e 

sabor no seu país. 

Ao lanche natalício, juntaram-se jovens pertencentes à Associação Pais em Rede de Braga. 

O lanche foi bastante completo, o leite de creme estava maravilhoso e a mulher ucraniana teve a 

oportunidade de provar o bolo-rei português. Durante o lanche, foi-se conversando sobre quando 

e como se vive o natal na igreja ortodoxa, foram cantadas algumas músicas de natal em português 

e inglês e também músicas alusivas ao dia de reis. As músicas permitiram que a mulher se 

familiarizasse com músicas portuguesas assim como praticasse o português.  
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Perante a falta de comparência da família congolesa ao lanche natalício, revelou-se 

importante fazer outra atividade gastronómica com essa família. Ainda em contexto natalício, 

ensinou-se a receita da aletria. A aletria é um doce tradicional de Natal, típico da cozinha 

portuguesa, idêntico ao arroz-doce, mas feito com a massa que lhe dá o nome. Embora seja uma 

sobremesa tradicionalmente servida no norte de Portugal, com maior relevância no Minho, tem 

sido cada vez mais comum encontrar a aletria na mesa de Natal das famílias portuguesas, de 

norte a sul do país, em muito graças às migrações populacionais. Deste modo, em casa da família 

congolesa, o jantar foi especial pois teve direito a sobremesa portuguesa. As crianças foram uma 

peça fundamental, pois ajudaram a mãe a fazer o doce. Cozeram a aletria em água temperada 

com um pouco de sal. Escorreram a água. À parte, aqueceram o leite com uma casca fina de 

limão e depois juntaram aos poucos a aletria, mantendo o lume brando e mexendo sempre. 

Acrescentaram a manteiga e depois o açúcar. Bateram as gemas e misturaram um pouco de leite. 

Retiraram a aletria do lume, juntando-lhe as gemas cuidadosamente. Levaram ao lume por um ou 

dois minutos sem ferver. A aletria ficou maravilhosa e aprenderam uma nova receita que 

adoraram. 

A terceira atividade gastronómica teve como base a gastronomia do Bangladesh. O 

homem não participou na atividade porque se encontrava a trabalhar, tendo sido bastante 

complicado agendar um dia em que estivesse disponível. Foi elaborada então pela ucraniana, sua 

esposa, a sopa típica do Bangladesh. A sopa do Bangladesh é uma sopa que não leva batata, 

apenas legumes, lentilhas e tem uma textura muito diferente pelo facto desta não ser passada.  

A quarta atividade gastronómica foi um prato típico congolês mais especificamente Kizaka. 

A Kizaka é feita com folhas de um pequeno arbusto com raízes comestíveis chamadas Mandioca, 

esse arbusto também é conhecido em algumas regiões como pé de Mandioca no Brasil. A Kizaka 

provém da mandioqueira são folhas ricas em vitaminas. Em algumas regiões do Congo come-se 

Kizaca com muita frequência principalmente nas cerimónias tradicionais como pedido e 

alambamento que é encontro das famílias. Juntamente com a família congolesa preparamos então 

a receita. Para a preparação, foram necessários ingredientes como a Kizaka, muamba crua, óleo 

de palma, cebola, sal e água. De seguida pisou-se a kizaca, deu-se a fervura com água durante 

30min e depois de ferver adicionou-se o sal e a muamba crua e tapou-se a panela a ferver até a 

muamba dissolver toda. Pôs-se numa frigideira ao lume onde se fritou o óleo de palma e a cebola; 
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feito isso adicionou-se o óleo de palma e a cebola frita à Kizaca e deixou-se apurar por 5min e a 

kizaca ficou pronta. Para finalizar em grande, a Kizaca foi acompanhada com bacalhau frito e 

arroz. O prato acabou por ter características gastronómicas dos dois países e estava delicioso.  

Nº de participantes: 5 (Família do Congo, Família Ucrânia e Bangladesh)  

 

5.1.6. Atelier do Lar 
Objetivo geral:   

• Valorizar práticas que potenciem o empoderamento; 

Objetivos específicos: 

• Sensibilizar o público para o exercício da cidadania autónoma. 

Descrição:  

O atelier do lar foi realizado apenas com a família congolesa. Com as primeiras visitas e 

intervenções no início do estágio, foi detetado uma grande desorganização na residência desta 

família. Desde os quartos, à sala, mas essencialmente nos quartos. A necessidade de criar este 

atelier surgiu não só para ajudar a melhorar a qualidade de vida e saúde desta família, como 

também prevenir situações desagradáveis com a segurança social e senhorio. 

Inicialmente, nos quartos das crianças, a situação que se verificava era essencialmente 

roupa, utensílios e brinquedos, misturados nos armários e estantes por todo o quarto. Perante 

esta situação, a intervenção passou por estabelecer juntamente com as crianças, que cada uma 

teria uma estante e uma gaveta para colocar a sua roupa. Apelidamos então a cada estante, o 

nome de cada um e começou-se a agrupar do lado direito da estante todas as camisolas, t-shirts 

e do lado esquerdo, calças e calções e na última estante todo o calçado. Na cómoda cada criança 

teria também uma gaveta onde poderia colocar toda a roupa interior e pijamas. Os brinquedos 

passaram para a sala que posteriormente também sofreu alterações ao nível da arrumação e 

organização. Esta atividade de organização do quarto, foi bem-sucedida e compreendida pelas 

crianças, pois no fim da atividade mostraram-se muito felizes e satisfeitas por terem o quarto 

arrumado e organizado. Relativamente ao quarto da mãe, não sofreu qualquer alteração devido 
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ao facto de se encontrar mais arrumado do que o dos filhos e também por não ter demonstrado 

vontade de se organizar melhor. Foi então respeitado o espaço, vontade e privacidade da mesma.  

A sala, era um compartimento da casa que também se encontrava mal distribuído pois 

possuía 4 sofás que ocupavam grande parte da sala e que não lhe era dado o devido uso. Desta 

forma, fruto da vontade da mãe em doar os sofás, juntamente com funcionárias da Habitat for 

Humanity e CLIB foi arranjado um meio de transporte e os sofás foram então entregues à Habitat 

for Humanity para posteriormente poderem ser entregues a alguma família que necessitasse. Após 

a arrumação dos sofás, a sala passou a ter mais espaço e por isso no local dos sofás, juntamente 

com a família chegou-se a um consenso- colocaram-se os brinquedos nesse mesmo local onde as 

crianças pudessem brincar. De frente para o local dos brinquedos, restou espaço para colocar 

uma mesa que se encontrava na entrada da casa, que passou a ser a secretaria de estudo. 

Verificou-se, no final deste atelier, uma grande diferença ao nível da organização, da 

estética e também da qualidade do dia a dia da família. Mostraram uma grande satisfação, 

reconhecimento e valorização da importância da organização, assim como da limpeza diária da 

mesma no quotidiano. 

Nº de participantes: 4 (Família do Congo) 

 

5.1.7. Atelier de Estética 
Objetivo geral: 

• Valorizar práticas que potenciem o empoderamento; 

Objetivo específico: 

• Despertar a uma maior autoconfiança e autoestima.  

Descrição 

Este atelier realizou-se apenas com a família congolesa pois foi uma das necessidades 

detetadas no diagnóstico, mais especificamente na mulher congolesa. No inquérito por 

questionário foi destacado por esta a vontade de ter formação e aprender mais sobre estética, seja 

para uso pessoal, ou até mesmo profissional. Neste sentido, foi organizado um workshop de 

maquiagem dado voluntariamente e gratuitamente pela maquiadora profissional Sara Araújo. A 
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mulher escolheu numa primeira abordagem, a maquiagem de dia. O workshop iniciou-se com a 

apresentação do material, o nome dos produtos, as suas funções e a melhor forma de os aplicar. 

Foi também abordado a importância de conhecer os tipos de pele, que existem, dicas para os 

reconhecer e a forma como pode afetar a elaboração de uma boa maquiagem.  

A maquiadora considerou também interessante dar algumas dicas sobre maquiagem de 

noite e maquiagem de noivas. Seguidamente, a maquiadora começou a maquiar uma voluntária, 

Liliana Magalhães, para que a mulher pudesse desta forma, ver todos os passos e como era feita 

a maquiagem. Ao longo deste processo, a maquiadora foi explicando a ordem de aplicação dos 

produtos e a forma como se aplicavam. Começou por aplicar um creme hidratante, um primer, 

depois a base adequada à pele da voluntária, o blush, corretor de olheiras, a sombra adequada à 

roupa da voluntária, rímel, lápis, batom e por fim fixador. Ao longo de todo este processo, a 

maquiadora foi também explicando algumas dicas de limpeza de material e de pele tanto durante 

o processo de maquiagem como retirar toda a maquiagem no fim do dia. A mulher de um modo 

muito atento foi decorando e registando todo o processo.  

No passo seguinte, a mulher começou a aplicar na estagiária o que aprendeu, elaborando 

assim a maquiagem de dia com todo o seu gosto. Repetiu todo o processo, à exceção da aplicação 

da base, visto que o tom de pele da voluntária era diferente do tom de pele da estagiária. Ficou 

assim finalizado o workshop que teve ótimos resultados.  

Nº de participantes: 5 (Família do Congo e voluntárias)  

 

5.1.8. Atelier de Visitas Guiadas 
Objetivos gerais: 

• Estimular o desenvolvimento pessoal e social; 

• Valorizar práticas que potenciem o empoderamento; 

• Desenvolver a sensibilidade artística. 

Objetivos específicos: 

• Promover o intercâmbio entre línguas e culturas; 

• Mobilizar capacidades de expressão e comunicação em língua portuguesa; 

• Sensibilizar o público para o exercício da cidadania autónoma; 



 
82 

 
 

• Incitar a uma maior proximidade com a sociedade portuguesa; 

• Dar a conhecer a cultura e as tradições portuguesas e das culturas dos países da 

população alvo. 

 

Descrição: 

O atelier de visitas guiadas teve como ideia inicial a visita mensal a uma cidade diferente 

do norte de Portugal. Foram feitas 3 visitas, às cidades de Guimarães, Porto e Braga. O principal 

objetivo passou por programa visitas a cidades diferentes daquela em que residem, com a 

possibilidade das famílias conhecerem a diversidade a nível cultural, histórico e paisagístico, assim 

como a promoção de uma maior integração e contacto com a nossa comunidade.  

Visita a Guimarães:  

A primeira visita foi realizada na cidade de Guimarães. Nessa visita, juntaram-se várias 

famílias: duas famílias da Síria e a família do Congo. A visita contou também com o contributo da 

diretora do CLIB, Dra. Helena Pina-Vaz e da estagiária Susana Gomes. A família da Ucrânia não 

pôde comparecer pois a mulher tinha acabado de ser mãe e por isso não reuniu condições para 

sair do seu lar para uma visita de um dia inteiro a outra cidade.  O roteiro da visita foi programado 

de forma a de manhã visitarmos a parte mais histórica da cidade de Guimarães e da parte da 

tarde visitarmos a Penha pela sua beleza a nível paisagístico. 

Iniciou-se então a visita de autocarro pelas 9h30 com as famílias, com a colega estagiária 

e a acompanhante de estágio. A primeira paragem foi ao Paço dos Duques de Bragança, situado 

bem no Centro Histórico da cidade de Guimarães, junto ao seu famoso Castelo. Este monumento 

histórico foi escolhido pela importância que tem na História de Portugal. O Paço dos Duques de 

Bragança foi a moradia inicial, após o casamento de D. Afonso com D. Constança de Noronha, 

sua segunda esposa. Serviu como quartel militar durante o século XIX. No século XX passou a ser 

a Residência Oficial da Presidência da República no norte do país. A nível histórico, este edifício 

tem uma grande importância e atualmente este serve como museu e é muito visitado por turistas 

de todo o mundo.  

A nível arquitetónico, é também muito rico e belo. As famílias ficaram surpreendidas e 

encantadas embora o seu aspeto atual já esteja bem distante do aspeto original, devido às obras 
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realizadas na primeira metade do século XX, por António de Oliveira Salazar. As crianças ficaram 

também encantadas com a beleza e grandiosidade do museu.  

Seguidamente ao Paço dos Duques de Bragança, visitamos o Castelo de Guimarães, o 

local onde nasceu D. Afonso Henriques, o 1º rei de Portugal. Foi explicado este facto às famílias e 

a importância do Castelo e da cidade de Guimarães na história do nosso país. Não deixamos de 

reforçar alguns factos à cerca das alterações do Castelo de Guimarães, nomeadamente da Torre 

de São Bento ter sido mandada demolir. 

Ainda no final da manhã, tinha sido programada a visita ao Museu Alberto Sampaio, 

contudo achamos mais pertinente deixar a visita para a parte da tarde para não se tornar tão 

cansativo a visita a 3 museus numa só manhã. Visitamos então algumas das zonas de Guimarães 

com mais afluência pela sua beleza, pela oferta a nível de comércio, de restauração e também 

cultural pelos eventos que organizam. São então, a Praça de Santiago, a Rua de Santa Maria e o 

Largo da Oliveira. Da parte da tarde, considerou-se mais divertida e não menos interessante a 

visita ao Monte da Penha. O Monte da Penha é o farol de Guimarães que contém também um 

Santuário, um monumento de singular beleza e valia arquitetónica e religiosa da cidade. O 

percurso até chegar ao Monte da Penha foi feito através do teleférico cujo a alegria de todos era 

visível. Após a chegada ao Monte, as famílias fizeram uma visita pedonal ao Monte, contemplaram 

vistas extraordinárias para a cidade assim como usufruíram de toda a natureza. Foram registadas 

inúmeras fotografias e a descida procedeu-se do mesmo modo, de teleférico. O regresso a Braga 

deu-se ao fim da tarde, de autocarro.  

Nº de participantes: 14 (Família do Congo, Famílias da Síria, Doutora Helena Pina-Vaz, estagiária 

Susana Gomes) 

Visita ao Porto:  

O Porto foi a cidade onde teve lugar a segunda visita das famílias. Nesta visita tivemos a 

participação das voluntárias de Braga, Magda Silva e Eliana Gomes, da colega estagiária e de 4 

famílias. A família do Congo, duas da Síria e uma do Iraque, que tinham chegado a Portugal muito 

recentemente. 
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Nada melhor do que dar a oportunidade de membros das famílias passarem um dia 

diferente e conhecerem uma cidade de referência do norte de Portugal. É uma cidade conhecida 

mundialmente pelo seu vinho, pelas suas pontes e arquitetura contemporânea e antiga, pelo seu 

centro histórico, classificado como Património Mundial pela UNESCO e pela qualidade dos seus 

restaurantes, pela sua gastronomia bem como pela qualidade dos seus centros hospitalares. De 

manhã, partimos da estação de comboios de Braga até à Estação de São Bento, do Porto. O 

primeiro local a ser visitado foi o Palácio da Bolsa ou Palácio da Associação Comercial do Porto. 

O edifício é de estilo neoclássico e foi apelidado de Casa da Bolsa do Comércio, dado que era o 

local onde os comerciantes portugueses discutiam os seus negócios. Atualmente é então 

considerado como um dos mais belos edifícios portuenses, onde se realizam variados e marcantes 

eventos culturais, sociais e políticos da cidade. A visita foi feita por uma guia, que em português 

explicou tudo sobre o Palácio da Bolsa. As famílias foram compreendendo a guia pela ajuda da 

família Síria, que compreendiam a língua portuguesa e aos poucos traduziam à família iraquiana, 

em curdo.  

Depois da visita ao Palácio da Bolsa, subimos a rua e fizemos uma visita ao recente Museu 

das Marionetas. O Museu das Marionetas do Porto é um espaço inteiramente dedicado à 

interpretação e divulgação da história da marioneta e difusão do teatro de marionetas, percorrendo 

a história desta fascinante forma de arte através do mundo adequado a todas as faixas etárias. 

Em exposição, estava o Segredo das Flores onde habitavam cenários, objetos e flores que cresciam 

como flores de um jardim suspenso. Também foi contemplada exposição dos desenhos animados 

da Rua de Sésamo que foi explicado pelas estagiárias que era um desenho animado muito 

conhecido em Portugal nos anos 90.  

A visita a este Museu teve também como objetivo a oportunidade de recriar e imaginar 

diferentes histórias e cenários, de forma bem alegre e colorida através das marionetas. Como 

referia João Paulo Cardoso, “Andamos sempre à procura dessa linguagem sensível que nos 

permite voar até lugares bonitos onde podemos encontrar um certo apaziguamento. O final feliz”. 

Depois da visita ao Museu das Marionetas, almoçamos num parque perto da Torre dos 

Clérigos, tão contempladas pelas famílias. Durante o almoço, sentiram-se algumas alterações 

climáticas e com a chuva, fomos caminhando em direção à livraria Lello, pelo que se encontrava 

literalmente repleta de visitantes e fomos, portanto, avançando para a zona da Ribeira onde foram 
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tiradas algumas fotografias. Para ficarmos abrigados da chuva, antecipamos a visita à Casa do 

Infante. A Casa do Infante ou Casa da Rua da Alfândega Velha, é um museu e um dos edifícios 

mais antigos da cidade do Porto. Inicialmente, antes das famílias entrarem, o porteiro entrou no 

museu e foi-nos explicando de forma genérica algumas curiosidades acerca do museu e das suas 

funcionalidades aquando a sua construção. As famílias entraram e fomos explicando que nos 

séculos XIV e XV, a Casa do Infante funcionava como um local para serviços alfandegários e 

também chegou a ser uma Casa de fabrico de moedas (Casa da Moeda). Após a visita a Casa do 

Infante, mesmo na saída do museu, deparamo-nos com um acontecimento menos positivo que 

será explicado noutro ponto e que levou ao cessar da visita guiada ao Porto. A meio da tarde, ao 

dirigirmo-nos então para a estação de comboios do São Bento, tivemos também outro 

acontecimento que não estava previsto para a visita e que será referido noutro ponto. 

 Nº de participantes: 21 (Família do Congo, Iraque, Síria, voluntárias e estagiária) 

Visita a Braga:  

Por último, neste atelier de visitas guiadas, não se poderia deixar de visitar a cidade de 

Braga. Tivemos nesta visita a participação mais uma vez da voluntária de Braga, da colega 

estagiária e das famílias do Congo, da Ucrânia (que desta vez teve a oportunidade de comparecer 

pois o bebé já tinha 4 meses), das famílias da Síria e de um membro da família do Iraque. A visita 

a Braga foi programada de maneira a visitarmos de manhã o Bom Jesus e da parte da tarde, o 

centro da cidade (Museu da Imagem, Museu do Traje, Largo do Paço, Reitoria, Jardim de Santa 

Bárbara e Museu dos Biscainhos) através do free walking tours, que são passeios guiados, 

usualmente de cunho turístico e realizados a pé, que ocorrem de maneira sistemática em diversas 

cidades do mundo. 

De manhã, iniciamos a visita ao Bom Jesus através do elevador do Bom Jesus, percurso 

que as famílias adoraram fazer. O elevador foi o primeiro funicular construído na Península Ibérica 

e é o mais antigo em serviço a utilizar o sistema de contrapeso de água. O elevador do Bom Jesus 

seguiu o percurso paralelo ao dos Escadórios do Bom Jesus, terminando, na parte mais alta, junto 

à estátua equestre de São Longuinho.  
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Aquando da chegada à zona do Santuário, as famílias aproveitaram para desfrutar da 

paisagem e da vista para a cidade, as crianças brincavam perto do lago e das grutas. Fomos 

subindo, percorrendo o espaço, passando pelas pequenas pontes e grutas. O parque infantil foi 

sendo ocupado pelas crianças e pela hora do almoço, as famílias juntaram-se para um pequeno 

piquenique que teve cheiro e sabor de 4 gastronomias diferentes, pois cada família trouxe de casa 

comida típica do seu país e durante o almoço todos comeram e partilharam entre famílias as suas 

comidas. O almoço acabou por se estender um pouco mais e por isso a atividade da parte da 

tarde acabou por ser cancelada pois o elevador fazia transporte até à hora de almoço e só tornava 

a transportar a meio da tarde. Com isso, visto que o escadório é muito extenso e as famílias tinham 

crianças muito pequenas, inclusive bebes de colo e cuja as temperaturas altas também não 

ajudavam, tomamos a decisão de cancelar a visita ao centro de Braga com free walking tours. A 

boa disposição e alegria das crianças também se fazia sentir por ali estarem. Assim sendo, tivemos 

a ideia de comprar gelados para todos e andarmos de barco no lago do parque do Bom Jesus. No 

fim do passeio, descemos até à zona do escadório, tiraram-se algumas fotografias e aproximava-

se a hora de descermos de elevador até à entrada do Bom Jesus.  

Nº de participantes: 16 (Família do Congo, Ucrânia, Iraque, duas da Síria e voluntária)  
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5.1.9. Atelier de Convívio 
Objetivo geral: 

• Estimular o desenvolvimento pessoal e social;  

• Valorizar práticas que potenciem o empoderamento.  

Objetivos específicos: 

• Promover o intercâmbio entre linguagens e culturas;  

• Mobilizar capacidades de expressão e comunicação em língua portuguesa;  

• Dar a conhecer a cultura, tradições portuguesas e as culturas dos países da população 

alvo. 

 

Descrição:  

Este atelier consistiu na programação e elaboração de almoços de convívio entre 

voluntários e famílias refugiados com o objetivo de elaborar trocas gastronómicas entre países 

assim como um maior convívio entre famílias e culturas, de forma a poderem criar laços e 

partilharem aquilo que pretendiam partilhar. 

Este atelier dividiu-se em duas atividades: a participação no projeto “Família do lado” 

organizado pelo ACM (Alto Comissariado para as Migrações) e o “Almoço entre PAR´es” 

promovido pela PAR (Plataforma de Apoio aos Refugiados).  

A primeira atividade, “Família do Lado”, é uma iniciativa que consiste no acolhimento de 

uma família- imigrante ou refugiada e outra autóctone (ou vice-versa) -para a realização de um 

almoço-convívio, típico da sua cultura, como forma de acolhimento do “Outro”. O objetivo passa 

por contribuir para uma integração mais efetiva dos imigrantes em Portugal, reforçando assim as 

relações sociais e diversidade cultural. O projeto transnacional foi criado na República Checa em 

2004 e assenta no conceito de “Bairros Inclusivos”. Todos os encontros acontecem no domingo, 

dia 26 de novembro, às 13h00, em todo o território nacional, Espanha e República Checa. O 

almoço decorreu então na Domus, sede da Habitat for Humanity com a troca de gastronomia entre 

vários países, nomeadamente Congo, Ucrânia, Síria, Palestina. Após o almoço, as famílias 

participaram nas danças circulares, com músicas portuguesas, inclusive a “Canção do Mar” da 
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fadista Amália Rodrigues, cuja coreografia é da autoria da Prof. Doutora Clara Costa Oliveira, 

orientador científica deste projeto de investigação-ação.  

A segunda atividade, realizou-se meses a seguir, igualmente na mesa da Domus da Habitat 

for Humanity, em Palmeira, Braga. O “Almoço entre PAR´es” foi um encontro de famílias e 

voluntários, desta vez, atingindo outras dimensões pois tínhamos famílias que acolhidas em 

diversas cidades do norte de Portugal, acolhidas pela PAR, Segurança Social de Braga e pelo CLIB 

(Colégio Luso Internacional de Braga). Cada família trouxe um prato típico do seu país e o 

sentimento de partilha entre as famílias e voluntários fez-se notar. O almoço-convívio prolongou-se 

pela tarde, com algumas atividades. Na primeira atividade foi entregue um pequeno pedaço de 

cartolina, no qual cada família teria de escrever uma palavra com a qual se identificasse, à exceção 

da palavra “Refugiado”. As cartolinas cheias de cor, representantes da diversidade humana, foram 

sendo expostas no local onde decorreram grande parte das atividades, tendo não só dado vida à 

Domus, bem como permitido que estas famílias se sentissem integradas numa nova comunidade.  

A tarde contou ainda com a presença da Literatuna, Tuna de Letras da Universidade do 

Minho, que veio alegrar e demonstrar um pouco da cultura académica e música tradicional 

portuguesa, através de músicas provenientes dos Açores como o “Pézinho da Vila” e do Minho, 

“Vira do Minho” que foi dançado por voluntários e algumas famílias.  

Sendo o objetivo principal a união entre seres humanos, não poderíamos esquecer as 

danças circulares. Nesta atividade foram interpretadas algumas danças populares portuguesas e 

coreografadas de forma a representar o sofrimento vivido por cada refugiado. No final desta 

atividade, os cidadãos do Congo e do Curdistão impressionaram os presentes com as danças 

típicas dos seus países. Ao longo desse último mês, semanalmente foram feitos ensaios para rever 

algumas danças circulares, mais especificamente das músicas “Canção do Mar”, “Zungueira” e 

de danças típicas do Curdistão.  

Nº de participantes: 7 (Família do Congo e Ucrânia) 
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5.2. Avaliação: evidenciação dos resultados de avaliação obtidos 
 

Um projeto de intervenção social é um percurso dinâmico que se vai construindo com as 

pessoas em diversos contextos. A avaliação funciona como vínculo que une a ação já feita e prevê 

as futuras ações, traduzindo-se num processo conjunto de contínuas aprendizagens a partir das 

práticas, em prol de uma “otimização quantitativa e qualitativa das intervenções” (Monteiro, 1996, 

p.137).  

Segundo Maria José Aguillar e Ezequiel Ander-Egg (1992, citado por Monteiro, 1996, p. 

139) “a avaliação é uma forma de investigação social aplicada, sistemática, planificada e dirigida; 

encaminhada para identificar, obter e proporcionar de maneira válida e fiável dados e informação 

suficiente e relevante para apoiar um juízo acerca do mérito e valor das diferentes componentes 

de um programa […] ”, bem como ainda de ações e atividades para alcançar os objetivos e os 

resultados pretendidos. As diferentes formas de avaliar, no âmbito de um projeto de intervenção 

social, podem ser feitas através de recolhas de opiniões com conversas informais, inquéritos e 

entrevistas. A avaliação é uma ferramenta que tem por objetivo conhecer o público-alvo, satisfazer 

as necessidades do mesmo, ajustar as ações mediante o feedback dos intervenientes, 

contribuindo, assim para o progresso e melhoria das ações. “A avaliação é uma gestão científica 

específica, cujo objeto é examinar a capacidade de um agente (…) para assumir um problema 

social, para satisfazer as necessidades sentidas pela população” (Serrano, 2008, p. 83). Assim, a 

avaliação é um processo que deve ser posto em prática durante toda a investigação/intervenção 

e não apenas na fase final da mesma. Só desta forma, o investigador e os participantes 

conseguirão perspetivar, refletir e ponderar possíveis alterações no mesmo de forma a obter 

melhores resultados. 

No presente projeto de intervenção, a avaliação realizou-se em três momentos, a fase do 

diagnóstico de necessidades (avaliação diagnóstica ou ex-ante), a fase da implementação de 

atividades (avaliação contínua ou on-going) e a fase da avaliação (avaliação final ou ex-post). Em 

cada momento da avaliação, foram utilizados diferentes instrumentos, por vezes em simultâneo, 

de modo a tornar a intervenção mais viável. Na fase da avaliação diagnóstica ou ex-ante, procurou-

se conhecer o público-alvo, os seus interesses e necessidades. Para a concretização desse 

diagnóstico, foram utilizados métodos e técnicas, referidos no enquadramento metodológico, como 
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inquéritos por questionário, entrevista semiestruturada, observação participante e conversas 

informais. No que concerne à avaliação contínua ou on-going, esta realizou-se ao longo de todo o 

projeto através da observação e de um diário de bordo, com registo de todas as ocorrências, do 

empenho do público-alvo no decorrer de cada atividade. Os inquéritos de satisfação passados ao 

público-alvo no fim de cada atividade, em que se pretendia compreender a utilidade das atividades, 

assim como, o grau de satisfação do público ao concretizar as mesmas, revelou ser um importante 

instrumento de avaliação no decorrer do projeto. Por fim, a avaliação final ou ex-post, que neste 

projeto foi realizado através de uma pequena atividade que consistiu na elaboração de um pequeno 

portfólio, “portfólio das memórias”, onde foram anexadas todas as fotografias tiradas com as 

famílias ao longo de todo o projeto. No portfólio as famílias legendaram foto a foto, na sua língua 

nativa e em português. Ao longo da atividade as famílias foram recordando os momentos vividos, 

o que gostaram ou não gostaram, o que aprenderam e o que significou para elas a participação 

no projeto.  
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Atelier da Língua Portuguesa 

O Atelier de Língua Portuguesa, foi realizado com as duas famílias. Especificamente com 

as mães, o atelier foi trabalhado através do manual de português para estrangeiros cujo objetivo 

passou por dar-lhes competências de comunicação oral e escrita sobre variadíssimos temas, 

referidos na descrição do atelier, assim como alguns verbos, vocabulário, pronomes, substantivos 

e adjetivos. Relativamente a este atelier, aplicado às mães, a avaliação teve como objetivo perceber 

se gostaram do atelier, o motivo e o que aprenderam.  

 

Resultados evidenciados do Atelier da Língua Portuguesa direcionados às mães 

Gostou do atelier? Porquê? O que aprendeu? 

Sim “Porque preciso de saber falar 

bem português para arranjar um 

bom trabalho”(Diário de bordo, 

9/5/2018) 

“A conversar mais no 

trabalho e a ter mais 

confiança” 

(Diário de bordo, 

9/5/2018)  

 

Sim “Porque estou a conseguir 

comunicar melhor no dia a dia” 

(Diário de bordo, 10/5/2018) 

“A falar mais e melhor” 

(Diário de bordo, 

10/5/2018) 

Tabela 2 - Resultados evidenciados do Atelier da Língua Portuguesa direcionados às mães 
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Resultados evidenciados do Atelier da Língua Portuguesa direcionados às crianças congolesas 

Gostaste do atelier? Porquê? O que aprendeste? 

Sim “Porque aprendi a passar para o 

papel o que sinto” 

(Diário de bordo, 9/5/2018)  

“aprendi mais palavras 

novas, a fazer 

composições, criar 

histórias através de 

desenhos. Aprendi 

também a escrever as 

minhas próprias histórias” 

(Diário de bordo, 

9/5/2018) 

Sim “Porque foi divertido” (Diário de 

bordo, 9/5/2018) 

“A desenhar, pintar, criar 

histórias e desenhos” 

(Diário de bordo, 

10/5/2018) 

Tabela 3 - Resultados evidenciados do Atelier da Língua Portuguesa direcionados às crianças 
congolesas 

 

Atelier de Artes Plásticas- Atividade de Natal 

 

 

Resultados evidenciados do Atelier de Artes Plásticas (Atividade de Natal)  

Família Ucraniana e Bangladesh 

Gostou do atelier? Porquê? O que aprendeu? 

Sim “We spend a wonderful time! 

Together we prepared beautiful 

objects for Christmas!” 

(Diário de bordo, 13/12/2017)   

“We praticced languages and 

arts” 

(Diário de bordo, 13/12/2017) 

Tabela 4 - Resultados evidenciados do Atelier de Artes Plásticas (Atividade de Natal) Família 
Ucraniana e Bangladesh 
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Resultados evidenciados do Atelier de Artes Plásticas (Atividade de Natal)  

Família Congolesa 

Gostaram do atelier? Porquê? O que aprenderam? 

Sim “Porque foi divertido e 

aprendemos muito” 

(Diário de bordo, 13/12/2017) 

“Aprendemos a decorar com 

material barato e reciclável” 

(Diário de bordo, 13/12/2017) 

Tabela 5 - Resultados evidenciados do Atelier de Artes Plásticas (Atividade de Natal) 

Família Congolesa 

 

Atelier de Artes Plásticas- Portfólio das memórias 

 

Resultados evidenciados do Atelier de Artes Plásticas (Portfólio das memórias) Família Ucraniana e 

Bangladeshiana 

Gostaram do atelier? Porquê? O que aprenderam? 

Sim “Porque foi bom recordar 

momentos, experiências e 

aprendizagens vividas este ano” 

(Diário de bordo, 9/6/2018) 

“A praticar e aplicar traduções de 

português- ucraniano e ucraniano-

português;” 

 

(Diário de bordo, 9/6/2018) 

Tabela 6 - Resultados evidenciados do Atelier de Artes Plásticas (Portfólio das memórias) Família 
Ucraniana e Bangladeshiana 
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Atelier dos Jogos- Integration Game 

Resultados evidenciados do Atelier de Jogos (Integration Game)  

Família Ucraniana e Bangladeshiana 

Gostaram do atelier? Porquê? O que aprenderam? 

Sim “We spend a wonderful time and 

we fun together” 

(Diário de bordo, 12/11/2017) 

“Learn about Portugal and 

history”  

(Diário de bordo, 12/11/2017) 

Tabela 8 - Resultados evidenciados do Atelier de Jogos (Integration Game). Família Ucraniana e 
Bangladeshiana 

 

 

  

Tabela 7 - Resultados evidenciados do Atelier de Artes Plásticas (Portfólio das memórias) Família Congolesa 

Resultados evidenciados do Atelier de Artes Plásticas (Portfólio das memórias) Família Congolesa 

Gostaram do atelier? Porquê? O que aprenderam? 

Sim “Porque no futuro vamos poder 

lembrar este ano que passamos 

contigo” 

(Diário de bordo, 9/6/2018) 

“Aprendemos a fazer um portfólio 

e a escrever melhor em português 

e lingala” 

 

(Diário de bordo, 9/6/2018) 

Resultados evidenciados do Atelier de Jogos (Integration Game)  

Família Congolesa 

Gostaram do atelier? Porquê? O que aprenderam? 

Sim “Porque foi divertido e 

aprendemos muito”  

(Diário de bordo, 12/11/2017) 

“A estar mais atentas”  

“Aprendemos a jogar jogos 

diferentes e aprendemos sobre a 

história de Portugal”   

(Diário de bordo, 12/11/2017) 

Tabela 9 - Resultados evidenciados do Atelier de Jogos (Integration Game) Família Congolesa 
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Atelier Musical 

 

Resultados evidenciados do Atelier Musical- Família Ucraniana e Bangladeshiana 

 

Gostaram do atelier? Porquê? O que aprenderam? 

Sim “Porque foi fantástico. A música e 

arte não têm barreiras. 

Partilhamos a nossa música e 

criamos uma letra muito bonita” 

(Diário de bordo, 16/5/2018) 

“Aprendemos como escrever uma 

letra em três idiomas e a 

importância de escolher um tema 

e falar dele”  

 

(Diário de bordo, 16/5/2018) 

Tabela 10 - Resultados evidenciados do Atelier Musical- Família Ucraniana e Bangladeshiana 

 

 

Atelier de Danças Circulares 

 

Resultados evidenciados do Atelier de Danças Circulares- Família Congolesa 

 

Gostaram do atelier? Porquê? O que aprenderam? 

Sim “Porque adoramos dançar e 

aprender” 

 

(Diário de bordo, 7/2/2018) 

“Aprendemos coreografias novas e 

de diferentes países”  

 

(Diário de bordo, 7/2/2018) 

Tabela 11 - Resultados evidenciados do Atelier de Danças Circulares- Família Congolesa 
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Atelier Gastronómico 

 

Resultados evidenciados do Atelier Gastronómico- Doces de natal 

Família Ucraniana 

Gostaram do atelier? Porquê? O que aprenderam? 

Sim “Because we spend wonderful 

time together and shared differents 

Christmas desserts” 

(Diário de bordo, 12/12/2017) 

“Because I learned to make 

Portuguese Christmas desserts”  

 

(Diário de bordo, 12/12/2017) 

Tabela 12 - Resultados evidenciados do Atelier Gastronómico- Doces de natal - Família Ucraniana 

 

 

 

Resultados evidenciados do Atelier Gastronómico- Doces de natal 

Família Congolesa 

Gostaram do atelier? Porquê? O que aprenderam? 

Sim “Porque aprendemos a 

confecionar doces portugueses” 

 

(Diário de bordo, 16/1/2018) 

“aprendemos a fazer um doce 

natalício português: aletria” 

 

(Diário de bordo, 16/1/2018) 

Tabela 13 - Resultados evidenciados do Atelier Gastronómico- Família Congolesa 
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Resultados evidenciados do Atelier Gastronómico- Gastronomia do Bangladesh 

Família Ucraniana e Bangladeshiana 

Gostaram do atelier? Porquê? O que aprenderam? 

Sim “Porque tivemos a oportunidade 

de ensinar a cozinhar sopa do 

Bangladesh” 

(Diário de bordo, 5/2/2018) 

“Aprendemos a importância da troca 

intercultural, neste caso, a 

gastronomia” 

(Diário de bordo, 5/2/2018) 

Tabela 14 - Resultados evidenciados do Atelier Gastronómico- Gastronomia do Bangladesh 
Família Ucraniana e Bangladeshiana 

 

 

Resultados evidenciados do Atelier Gastronómico- Gastronomia do Congo 

Gostaram do atelier? Porquê? O que aprenderam? 

Sim “Porque ensinamos a fazer 

Kizaka” 

(Diário de bordo, 16/3/2018) 

“Aprendemos a importância de 

partilhar a gastronomia” 

(Diário de bordo, 16/3/2018) 

Tabela 15 - Resultados evidenciados do Atelier Gastronómico- Gastronomia do Congo 
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Atelier do Lar 

Resultados evidenciados do Atelier do Lar- Família do Congo  

Gostaram do atelier? Porquê? O que aprenderam? 

Sim “Porque a casa está mais 

organizada e bonita” 

 

(Diário de bordo, 13/4/2018) 

“Aprendemos a organizar a roupa, os 

brinquedos e a importância de ter a 

casa arrumada e limpa” 

(Diário de bordo, 13/4/2018) 

Tabela 16 - Resultados evidenciados do Atelier do Lar- Família do Congo 

 

Atelier de Estética 

Resultados evidenciados do Atelier de Estética- Família do Congo  

Gostaram do atelier? Porquê? O que aprenderam? 

Sim “Porque dá jeito para o dia a dia e 

quem sabe para um trabalho em 

estética” 

(Diário de bordo, 12/5/2018) 

“Aprendemos técnicas e dicas de 

maquiagem”  

 

(Diário de bordo, 12/5/2018) 

Tabela 17 - Resultados evidenciados do Atelier de Estética- Família do Congo 
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Atelier de Visitas Guiadas 

Resultados evidenciados do Atelier de Visitas Guiadas- Família Ucraniana e Bangladeshiana  

Gostou do atelier? Porquê? O que aprendeu? 

Sim “Porque o Bom Jesus é um local 

muito bonito e tem uma 

arquitetura muito bonita e espaços 

verdes” 

(Diário de bordo, 20/5/2018) 

“Aprendi um pouco mais da cultura e 

arquitetura portuguesa. Convivi e 

troquei ideias com outras famílias” 

(Diário de bordo, 20/5/2018) 

Tabela 18 - Resultados evidenciados do Atelier de Visitas Guiadas- Família Ucraniana e 
Bangladeshiana 

 

 

Resultados evidenciados do Atelier de Visitas Guiadas- Família Congolesa  

Gostaram do atelier? Porquê? O que aprenderam? 

Sim “Porque conhecemos várias 

cidades, lugares bonitos e 

interessantes” 

(Diário de bordo, 20/5/2018) 

“Aprendemos mais sobre a história e 

cultura portuguesa” 

 

(Diário de bordo, 20/5/2018) 

Tabela 19 - Resultados evidenciados do Atelier de Visitas Guiadas- Família Congolesa 
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Atelier de Convívio- “Família do Lado” e Almoço “Entre PAR´es” 

 

Resultados evidenciados do Atelier de Convívio- (Almoço Família do Lado) Família Congolesa  

Gostaram do atelier? Porquê? O que aprenderam? 

Sim “Porque fizemos novos amigos, da 

Mauritânia” 

 

(Diário de bordo, 26/11/2017) 

“Trocamos opiniões e histórias com 

pessoas que estão na mesma 

situação” 

 

(Diário de bordo, 26/11/2017) 

Tabela 21 - Resultados evidenciados do Atelier de Convívio- (Almoço Família do Congo) Família 
Congolesa 

 

  

Resultados evidenciados do Atelier de Convívio- (Almoço Família do Lado) Família Ucraniana e Bangladeshiana  

Gostaram do atelier? Porquê? O que aprenderam? 

Sim “Because i met people another 

cultures and nacionality” 

(Diário de bordo, 26/11/2017) 

“about another gastronomy” 

 

(Diário de bordo, 26/11/2017) 

Tabela 20 - Resultados evidenciados do Atelier de Convívio- (Família do Lado) Família Ucraniana e Bangladeshiana 

Resultados evidenciados do Atelier de Convívio- (Almoço Entre PAR´es) Família Congolesa 

Gostaram do atelier? Porquê? O que aprenderam? 

Sim “Porque foi divertido e 

conhecemos muitas pessoas” 

 

(Diário de bordo, 5/5/2018) 

“aprendemos danças novas e 

gastronomia de outros países”  

 

(Diário de bordo, 5/5/2018) 

Tabela 22 - Resultados evidenciados do Atelier de Convívio- (Almoço Entre PAR´es) Família Congolesa 
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5.3. Discussão dos resultados de avaliação em articulação com os referenciais 

teóricos mobilizados 

De uma forma avaliativa e reflexiva, considero que existem três aspetos a serem referidos 

e analisados para uma leitura dos resultados deste projeto articulando com os referenciais teóricos 

mobilizados. A construção das atividades deste projeto manifestou total concordância e ligação às 

correntes teóricas exploradas. O primeiro aspeto, prendeu-se com a preocupação da alfabetização. 

Deste modo, comparando o projeto “Passo a Palavra” sobre a Formação de Alfabetização e 

Iniciação do Português, o projeto “IntegrArte” continha um atelier de Língua de Portuguesa, tendo 

uma periodicidade semanal e com recurso a materiais didáticos. Este atelier teve resultados muito 

positivos- a capacidade de comunicação das famílias melhorou tendo-se assistido a um 

desenvolvimento muito positivo das suas competências ao nível oral e escrito. 

 O segundo aspeto, relaciona-se com a referência ao Ano Europeu do Património Cultural 

cujo objetivo passou por sensibilizar para a história e para os valores europeus, reforçando o 

sentimento de identidade europeia, pelo que, o atelier de visitas guiadas teve grande influência 

nas famílias. Estas conheceram novas cidades, culturas e história e reforçaram ainda a prática da 

língua portuguesa durante as visitas.  

 O terceiro e último aspeto, refere-se ainda à alusão aos projetos referidos no 

enquadramento teórico como o “Cosmic Future” ou ainda A Conferência Internacional “What 

Design Can Do” que lançou um desafio propondo novas iniciativas focadas no bem-estar dos 

refugiados com projetos como “Eat&Meet ou “MakersUnite”, que conseguem envolver questões 

como a educação permanente, objetivos de desenvolvimento sustentável e a inclusão comunitária 

pela arte. Neste sentido, o presente projeto, interveio através da arte com o atelier musical, atelier 

de artes plásticas, atelier de danças circulares e atelier de gastronomia. As famílias, neste projeto, 

desenvolveram as suas competências na língua portuguesa, e também ao nível cultural e artístico.  
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6. Considerações Finais  
 

A análise crítica e capacidade de reflexão são tarefas indispensáveis em qualquer projeto, 

durante as diferentes fases da sua aplicação/realização. Assim, neste capítulo será abordada a 

reflexão de todo o trabalho realizado, centrado na análise crítica dos resultados, bem como o 

percurso efetuado e o seu impacto ao nível pessoal, institucional e dos conhecimentos para a 

Educação de Adultos e Intervenção Comunitária.  

Análise crítica dos resultados e suas implicações  

Analisando de um modo transversal todo o projeto “IntegrArte”: um projeto comunitário com 

famílias refugiadas, verifica-se que, sendo um projeto de intervenção comunitária, possui 

características diferenciadas de outros projetos nesta área de especialização. Primeiramente, o 

público-alvo deste projeto, era oriundo de três países diferentes, com línguas, religiões e culturas 

distintas. Detetando, no diagnóstico de necessidades a extrema vontade do público em aprender 

a língua portuguesa, este atelier teve de facto um grande impacto e resultados muito positivos. No 

final do projeto, estas famílias já tinham a capacidade de comunicar e escrever em português de 

forma mais correta e acima de tudo com mais confiança. Estes resultados comprovam o poder 

que a língua e a capacidade de comunicar, tem no quotidiano e na vida das pessoas. Ora, neste 

projeto, a grande preocupação além da inclusão das famílias refugiadas, foi também fornecer-lhes 

ferramentas de empoderamento, para uma educação permanente ao longo das suas vidas. O 

atelier de estética, implementado essencialmente com a família do Congo, mais especificamente 

com a mãe, foi um pequeno, mas enorme passo pois esta ganhou mais confiança, gosto pela área 

e mais noções da mesma. Num futuro próximo, quem sabe se esta poderá ingressar num curso 

de formação nessa área e consequentemente ter emprego na sua área de formação. As visitas 

guiadas e o atelier do convívio, tiveram, igualmente, a mesma importância e impacto nas famílias. 

O contacto com novas pessoas, espaços, arquiteturas, culturas e serviços, despertaram no público-

alvo um maior conhecimento e abertura quanto a Portugal e aquilo que o constitui, sentindo-se 

mais incluídos e permitindo-lhes desenvolver a capacidade de comunicar em português, de utilizar 

serviços (transportes públicos, museus, bibliotecas, restaurantes). Por fim, tudo o que envolveu a 

arte no decorrer deste projeto, revelou-se  uma poderosa ferramenta que estimulou a capacidade 

de exteriorizar as mais diversas emoções, sentimentos e pensamentos de uma forma tão bela e 
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simples. Por meio da música, dança e expressão plástica, estas famílias sentiram-se realmente 

bem-vindas e acolhidas no nosso Portugal.  

Evidenciação do impacto do estágio a nível pessoal, nível institucional e a nível de 

conhecimento na área da Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 

A realização deste projeto teve de facto profundos impactos a diferentes níveis. Começando 

pelo impacto pessoal, logo de início, senti uma grande ansiedade e receio pelo público-alvo 

pertencer a nacionalidades, culturas e religiões diferentes. No entanto, paralelamente, senti que 

seria um dos maiores desafios a nível pessoal e profissional, e por isso, agarrei este grande desafio 

com este público. A parte emocional, foi muitas vezes de gestão complicada. A situação das 

famílias, toda a sua história, percursos, obstáculos que ultrapassaram e ainda têm de ultrapassar, 

depositaram em mim ainda mais responsabilidade e vontade de ajudar. Este projeto permitiu-me 

compreender e crescer imenso ao nível cultural no que respeita a tradições, costumes, 

gastronomia e modos de viver das diferentes nacionalidades com as quais contactei. Também a 

nível da língua, da religião e das questões geopolíticas que acontecem nestes países em questão, 

fizeram-me compreender melhor, acompanhar de perto e dar assistência em quem viveu e vivencia 

esta realidade. Ao longo do projeto foram notáveis os laços afetivos desenvolvidos com as famílias, 

o acompanhamento diário prestado, trabalhando dentro do seu espaço familiar, o que lhes trazia 

alguma tranquilidade. Além da participação e dedicação do meu tempo ao fim de semana com as 

visitas guiadas e os almoços convívios com outras famílias, tomei a iniciativa de recolher alimentos 

e brinquedos. A Loja Social de Infias, Vizela, contribuiu com a recolha de roupas, brinquedos e 

carrinhos de bebé. A Associação Cidade Curiosa voluntariou-se e ofereceu inúmeros jogos 

didáticos e de tabuleiro. A nível alimentar, através de um colega, animador de uma Associação de 

Braga cujos alimentos aproximados do prazo de validade seriam deitados ao lixo, quase 

mensalmente este oferecia enlatados, bolachas, cereais que fazia alguma diferença no orçamento 

mensal das famílias. Vivi ao longo deste projeto, momentos de grande alegria, emoção, mas 

também de profunda gratidão. A todos os voluntários(as) das visitas guiadas, das danças 

circulares, das atividades realizadas no CLIB, aos meus colegas que ofereceram alimentos, roupas 

e brinquedos, sinto-me de facto grata e feliz por perceber que temos pessoas extraordinárias, com 

um grande humanismo, bondade e vontade de ajudar o próximo. O trabalho com este público é 

imenso, mas se todos fizermos algo, por pouco que seja, mas com amor e vontade, já fará toda a 
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diferença.  “Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. 

Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota” Madre Teresa de Calcutá.  

Relativamente ao impacto do estágio a nível institucional, creio que este se tornou relevante 

no sentido em que naquele colégio, a intervenção no campo da educação de adultos e intervenção 

comunitária com famílias refugiadas foi algo de novo e inovador. O facto de existirem duas futuras 

profissionais nesta área que agarraram várias famílias, trabalharam a sua inclusão e as 

dificuldades sentidas por estas, reforçou o impacto positivo deste projeto a nível institucional. Ao 

longo do projeto, foi notável toda a minha envolvência e dedicação nas atividades extra organizadas 

pelo CLIB, especificamente para famílias refugiadas de todo o norte de Portugal. O CLIB, é um 

Colégio que tem marcado a diferença por ser um espaço que tem acolhido das mais diversas 

formas, várias famílias refugiadas e merece, portanto, ser mencionado.  

No ponto de vista do impacto para a educação de adultos e intervenção comunitária, este 

projeto com famílias refugiadas, é uma novidade para esta área. Não existem em Portugal projetos 

com pessoas refugiadas na área de especialização em educação de adultos e intervenção 

comunitária. Contudo, este público carece de intervenção especializada por parte destes 

profissionais. Não somente a assistência básica que concede alojamento, alimentação, serviço de 

saúde e educação se revela ser imprescindível é fulcral incluir, empoderar, estimular e desenvolver 

integralmente as capacidades desta população, deve ser tido em conta. Na pele de educadora, 

sinto que temos o dever de procurar constantemente novas vias, fórmulas e vocabulários para que 

possamos “ganhar distância crítica da realidade mais imediata” (Lima, 2007, p.36). De facto, este 

público precisa de mais profissionais de educação de adultos que tenham mais visão e insistam, 

como nos diz Lima (2007) “[…] na revalorização ética da vida ao longo da educação, da formação 

e da aprendizagem por referência a um conceito de aprendizagem socialmente responsável e 

sustentável.” (p.35-36) 

 Seguindo esta lógica de ideias, nada melhor que referenciar a frescura de uma 

aprendizagem nova, através do excerto do poema O sim contra o sim (Neto, 1997, p.287-288): 

 

 

 



 
106 

 
 

Miró sentia a mão direita 

demasiado sábia  

e que de saber tanto 

já não podia inventar nada. 

Quis então que desaprendesse 

o muito que aprendera,  

a fim de encontrar 

a linha ainda fresca da esquerda. 

Pois que ela não pôde, ele pôs-se  

a desenhar com esta 

até que, se operando,  

no braço direito ele a enxerta. 

A esquerda (se não é canhoto) 

é mão sem habilidade:  

reaprende a cada linha,  

cada instante, a recomeçar-se.  

 

Assim, através deste poema, percebemos que, de uma mão direita tão perfeita, mas que no 

fundo tem como hábito ver a realidade objetiva e resistir à criatividade, temos, por outro lado, a 

mão esquerda tão desajeitada, mas que assume mais liberdade, criatividade e curiosidade em 

aprender.  

Em suma, considero que esta liberdade, curiosidade e solidariedade humana deve prevalecer 

em nós. Que este projeto sirva de alavanca para profissionais desta área sentirem que devem 

começar a intervir com este público 
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Apêndice I 

Entrevista Semiestruturada- diretora do CLIB  
 

1- Quais os motivos que levaram as famílias a fugirem do seu país? 

2- Em que situação se encontravam nos seus países a nível de emprego, alojamento e 

educação das crianças?   

3- Em que situação se encontram neste momento a nível de emprego, alojamento e 

educação das crianças?   

4- Conhece as expectativas que as famílias têm sobre Portugal? Se pretendem ficar por cá 

ou regressarem aos seus países? 

5- Sabe se as duas famílias se sentem integradas Portugal? 

6- Qual será a maior necessidade ou dificuldade que atravessam neste momento?  

7- Qual será o maior receio destas famílias?  

8- Tem conhecimento se as famílias com quem vou trabalhar (Ucrânia, Congo e Bangladesh) 

têm um bom relacionamento de maneira a podermos realizar atividades todos juntos? 

 

Obrigada pela colaboração,  

A estagiária,  

Maria João Faria 
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Apêndice II- Inquérito por questionário aplicado aos Adultos das Famílias 

 

 

Questionário às Famílias 

 

I. Dados sociodemográficos:  

 

II. Nome(Name): 

______________________________________________________________________

____________ 

 

III. Idade (Age): ______________ 

 

IV. Sexo:  

  

 

 

V. Nacionalidade(Nacionality) 
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VI. Línguas (Languages):  

 

Português (Portuguese) 

Espanhol (Spanish) 

Francês (French)  

Inglês (English) 

  

VII. Religião praticada na família (Religion):  

 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

 

VIII. Profissão antiga e atual (Job):  

_____________________________________________________________________________

___________________________ 

 

Escolaridade:  

Ensino Primário 

Ensino Básico 

Ensino Secundário 

Licenciatura 

Mestrado 

Doutoramento 
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IX. Porque fugiu do seu país? (Why you run away from your country?)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra razão (Another reason):  
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X. Qual o percurso de fuga até chegarem a Portugal? (What is the escape route to reach Portugal?) 

*Colocar um X no país de onde fugiram, assinalar com setas por onde passaram e colocar um X no 

país onde se encontram.  
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XI. Há quanto tempo estão em Portugal (How long have you been in Portugal?)  

___________________________________________________________________ 

 

XII. Como se sente em Portugal? (How you feel in Portugal?)   

 

Feliz  

 

 

Triste 

 

 

Ignorado 

 

 

Acolhido  

 

 

Frustrado  

 

 

I. Gostaria de ficar em Portugal? (Would you like stay in Portugal?) 

Sim                                                                                                  Não 

 

 

Qual a razão? (What the Reason):  
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_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

II. Quais as maiores dificuldades que tem atravessado em Portugal? (What your difficults in 

Portugal?) 

 

Língua portuguesa  

Difícil adaptação ao trabalho  

Conseguir arranjar trabalho  

Cultura/religião diferentes  

Conseguir um trabalho melhor 

Dificuldades no acesso à habitação 

Dificuldades com a legalização da sua situação 

Discriminação 
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XIII. Quais as suas habilidades (What your skills?)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra 

(Another):____________________________________________________________________ 

 

 

O que gostariam de aprender de novo? (What do you like learn?) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Obrigada pela colaboração! 

Thank you for the collaboration!   
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Apêndice III- Inquérito por questionário aplicado às crianças das Famílias 

 

Inquérito por Questionário 

(Crianças)  

 

XIV. Dados sociodemográficos:  

 

1. Nome:_________________________________________________________________

_________________ 

 

2. Idade: ______________ 

 

3. Sexo:  

  

 

 

1. Nacionalidade 
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2. Línguas  

 

Português (Portuguese) 

Espanhol (Spanish) 

Francês (French)  

Inglês (English) 

 

Outra:_____________________________________________________________________

__________________ 

 

 

3. Como te sentes em Portugal?  

 

Feliz  

 

 

Triste 

 

 

Ignorado 

 

 

Acolhido  
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Frustrado  

 

 

4. Gostarias de ficar em Portugal?  

Sim                                                                                                  Não 

 

 

Qual a razão? 

_____________________________________________________________________________

__ 

 

 

 

5. Quais as maiores dificuldades que tens atravessado em Portugal?  

 

Língua portuguesa  

Fazer amigos 

Cultura/religião diferentes  

Discriminação 

Outra:________________________________________________________________________________

________________________ 

 

6. Há quanto tempo estão em Portugal?  

 

_____________________________________________________________________________

_________________________ 
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7. Como ocupas o teu tempo livre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras:_______________________________________________________________________

________________________ 
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8. Das seguintes atividades, escolhe as que gostarias de fazer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. O que gostariam de aprender de novo? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela Colaboração!: ) 
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Apêndice IV- Atelier dos Jogos- Jogo “Caravelas” 
O tema do jogo é os Descobrimentos Portugueses nos séculos 15 e 16 e sua contribuição para a 

riqueza de Portugal, simbolizada no Mosteiro dos Jerónimos. É um fato histórico que o comércio 

de especiarias realizado pelas Caravelas era taxado pelo governo Português com um imposto de 

5% em Lisboa e este imposto foi usado para pagar a construção do mosteiro. 

O objetivo é atingir o maior número possível de pontos de vitória (VPs). O jogo termina quando o 

último pedaço dos Jerónimos é comprado por qualquer jogador. 

O tabuleiro é o mapa do mundo com 32 portos/ destinos marcados em todo o mundo (Américas, 

África, Ásia e Ilhas do Índico). Em oito deles, pode recolher mercadorias disponíveis nesse porto. 

Cuidado com as correntes marítimas, é surpreendente que muitas vezes o caminho mais rápido 

não é o mais curto, e o jogo revela isso perfeitamente. 

Cada jogador tem um cartão que representa três navios e que indica a capacidade do jogador para 

viajar (traduzido para nove discos de navegação) e a capacidade de carga (traduzida em seis 

espaços diferentes mercadorias) 
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Apêndice V- Atelier dos Jogos- Jogo “Aljubarrota” 
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Apêndice VI- Atelier dos Jogos- Jogo “Passa o Desenho” 
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Apêndice VII- Atelier dos Jogos- Jogo “Spaghetti” 
 

O jogo “Spaghetti” gira à volta de um prato italiano delicioso que pode ser complicado de comer. 

Durante um jogo de Spaghetti cada jogador vai tentar apanhar fios do esparguete sem sujar a 

mesa. 

Neste jogo há 3 variantes de regras (da mais simples à mais estratégica), que permitem jogar de 

uma maneira muito divertida à volta de uma prato de esparguete. 

2 a 4 jogadores / 6+ anos / 30 min 

Conteúdo:  

1 Livro de Regras 

27 Fios de esparguete 

4 Almôndegas 

2 Pratos (um pequeno e um grande) 

12 Fichas com receitas 

1 Ampulheta 

 

  



 
131 

 
 

Apêndice VIII- Atelier dos Jogos- Brincar com a tradição 
 

 

 

 

 

 

Jogo da Macaca 

Objetivos: promover momentos de bem-estar, alegria e de sociabilidade. 

 

Local: Pátio do CLIB 

 

Duração: 30 a 45 minutos 

Dia da realização: Dia 28 de março 2018 

Responsável: Estagiárias 

Recursos Humanos: Estagiárias e 8 crianças  

Recursos Materiais: Uma pedra e giz 

Descrição:  

 

Desenhar no chão a macaca e numerar as casas de um a nove. A 1ª criança atira a pedra par 

a casa número um. Se a pedra tocar no risco ou sair para fora, a criança perde a vez, e jogará 

a seguinte. Se a pedra ficar dentro da casa, a criança terá que fazer o percurso para a apanhar, 

ou seja, terá de saltar ao pé-coxinho de casa em casa, exceto na que tem a pedra. Nas casas 

quatro/cinco e sete/oito, a criança terá que saltar com os dois pés ao mesmo tempo. Reinicia 

agora o percurso inverso até chegar à casa anterior, que tem a pedra e apanhá-la, equilibrando-

se apenas num pé. É de salientar que quando uma criança perde numa determinada casa, 

quando voltar a jogar é dessa casa que recomeça. O jogo termina quando a primeira criança 

completar todas as casas. 
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Jogo da Corrida dos Sacos 

Objetivos: promover momentos de bem-estar, alegria e de sociabilidade. 

 

Local: Pátio do CLIB 

 

Duração: 20 a 30 minutos 

Dia da realização: Dia 27 de março de 2018 

Responsável: Estagiárias 

Recursos Humanos: Estagiárias e crianças  

Recursos Materiais: Sacos de sarapilheira em bom estado e um apito 

Descrição: 

 

Os jogadores entram para dentro do saco, seguram as abas com as mãos e colocando-se em 

posição vertical, correm em direção à meta.  

 

O percurso é definido pelas estagiárias (inicio da partida e meta) e vence o jogo a criança que 

primeiro à meta, dentro do saco.  
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Jogo de Equilibrar a Bola 

Objetivos: promover a concentração, motricidade, resiliência e alegria. 

 

Local: Pátio do CLIB 

 

Duração: 20 a 30 minutos 

Dia da realização: Dia 27 de março de 2018 

Responsável: Estagiárias e Prof. Dra. Clara Costa Oliveira 

Recursos Humanos: Estagiárias e crianças 

Recursos Materiais:  Colheres, bolas de ping-pong e apito 

Descrição  

 

Atividade para crianças com NEE 

 

- Cada criança tem uma colher na boca e em cada colher encontra-se uma bola de ping-pong. 

De seguida, ao som do apito, elas terão que se deslocar até à meta final equilibrando a bola de 

ping-pong. Se a bola cair, ela terá que voltar ao ponto de partida. Ganha quem chegar primeiro 

à meta. 
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Jogo da Estátua 

Objetivos:  promover a concentração, motricidade, resiliência e alegria. 

 

Local: Pátio do CLIB 

 

Duração: 30 minutos 

Dia da realização: Dia 5 de abril de 2018 

Responsável: Estagiárias 

Recursos Humanos:  Estagiárias e crianças 

Recursos Materiais: ----- 

Descrição  

 

É escolhida uma criança para ser o capitão, as restantes andam/correm pelo espaço até que o 

capitão diga “1, 2, 3 estátua”, nesse momento todas as crianças param e fazem uma pose. O 

capitão apenas as pode observar e o primeiro que se mexer perde. Ganha quem chegar primeiro 

à linha final. 
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Jogo da cadeira  

Local: Pátio do CLIB 

 

Duração: 30 minutos 

Dia da realização: Dia 4 de abril  

Responsável: Estagiárias 

Recursos Humanos:  Estagiárias e crianças 

Recursos Materiais: cadeiras e rádio 

 

Nota: as cadeiras são em número inferior ao número de jogadores e quando termina a música, 

todos procuram uma cadeira para se sentar, sendo que quem ficar sem cadeira é eliminado. 

 

Descrição: 

No meio de um recinto, colocam-se as cadeiras, em número inferior ao dos jogadores. 

 

Coloca-se uma música enquanto as crianças circulam em volta das cadeiras e quando a música 

termina, as crianças procuram sentar numa cadeira rapidamente.  

 

A criança que ficar sem cadeira, é eliminada e antes de iniciar novamente a música, retira-se 

outra cadeira, de maneira a que esteja sempre menos uma cadeira, relativamente ao número 

de crianças. 

 

 

 

Atividade das bolas de sabão gigantes  
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Objetivos: promover a concentração, motricidade, e resiliência e o espírito performativo. 

 

Local: Pátio do CLIB 

 

Duração: 1h 

Dia da realização: Dia 29 de março de 2018 

Responsável: Estagiária  

Recursos Humanos:  Estagiária e crianças 

Recursos Materiais: Material próprio da atividade (Paus e liquido) 

Descrição  

 

- Colocar as crianças a fazerem bolas de sabão gigantes a partir de um líquido preparado e com 

dois paus ligados por uma corda. 

Existe a opção de serem as crianças a preparar os seus próprios paus e assim ficam com eles 

para fazerem o mesmo em casa. 

Permite que várias crianças façam a atividade ao mesmo tempo. 
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Jogo do bowling temático 

Objetivo: Promover um maior conhecimento sobre a temática escolhida e espírito de equipa. 

Local: Pátio do CLIB 

Duração: 1h 

Dia da realização: Dia 29 de março 2018 

Recursos Humanos: estagiárias e crianças  

Recursos Materiais: Garrafas plásticas de litro e meio vazias e uniformes; 1 bola do tamanho 

de uma bola de ténis; material de desgaste.  

Objetivos: as equipas devem tentar derrubar o maior número possível de pinos, respondendo 

às questões e executando as tarefas que surgem no seu interior, conquistando a pontuação 

inerente a cada pergunta ou tarefa. 

 

Procedimento:  

Existem duas equipas com pelo menos 2 elementos.  

Este jogo serve para trabalhar qualquer tema que o grupo pretenda e parte de um processo de 

investigação obrigatório que leve à produção de um conjunto de questões e tarefas relacionadas 

com esse mesmo tema. As questões e temas são, entretanto, redigidas em pequenos cartões 

que são posteriormente enrolados. A cada uma dessas perguntas ou tarefas é atribuída uma 

pontuação de acordo com o seu grau de dificuldade. 

 

Devem ser utilizadas garrafas plásticas de litro e meio, uniformes, para fazer de pinos. As 

garrafas devem estar vazias e podem ser redecoradas da forma que entenderem com todo o 

tipo de materiais e técnicas. 

Os cartões com as perguntas e tarefas são colocados dentro das garrafas e o jogo pode então 

começar. Atenção que o número de garrafas deve ser o suficiente de modo a permitir fazer o 

maior número possível de rondas.  

A bola não deve ser maior que uma bola de ténis, de modo a ser mais difícil de acertar nos 

pinos. Sempre que uma equipa não souber responder a uma pergunta ou executar uma tarefa, 

ela volta para dentro do pino e este é novamente recolocado em jogo. Ganha a equipa que mais 

pontuar.  

 

Sugestão: trabalhar apenas ou com tarefa ou com resposta à pergunta. * 
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Jogos Musicais 

Objetivo: Desenvolver a criatividade, musicalidade, memorização e a capacidade de exprimir 

emoções 

 

Local: CLIB 

 

Duração: 30 min 

Dia da realização: Dia 27 de março de 2018 

Recursos Materiais: instrumentos de cordas e percussão, giz. 

Descrição  

 

Interpretação de músicas infantis através da expressão corporal e de instrumentos de percussão 

com as músicas: “eu perdi o Dó”, “Se você está feliz”, “Ninguém é igual a ninguém”, “Ora 

ponha aqui o seu pezinho”.  

 

Dinâmica “Jardim surpresa”  

 

Delimitar com giz o espaço de jogo. 

 

Ao ritmo da pandeireta, as crianças passearão num jardim imaginário. 

 

Quando a estagiária parar de tocar, todos se tornam estátuas e ficam com posturas diferentes.  
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Jogo da mensagem secreta 

Objetivos: promover a capacidade de comunicação e concentração.  

 

Local: CLIB 

 

Duração: 30 min 

Dia da realização: Dia 28 de março de 2018 

Responsável: Estagiárias 

Recursos Humanos: Estagiárias e crianças  

Recursos Materiais:------------------ 

Descrição  

 

Nota: A mensagem tem que passar por todos os elementos, o mais parecido possível com a 

sua versão inicial. 

 

Inicialmente, forma-se uma roda com todos os elementos. Um elemento inicia o jogo, 

transmitindo uma mensagem ao ouvido de colega que se encontra ao seu lado direito e que 

passará posteriormente a mensagem ao colega que estiver à sua direita. E assim 

sucessivamente, sendo a mensagem passada de um a um, por todos os elementos do grupo.  

Depois de ter passado por toda a roda, o último elemento a receber a mensagem diz em voz 

alta o que ouviu e o primeiro diz a mensagem inicial. Neste momento, podem comparar-se as 

duas mensagens, refletindo sobre a importância da comunicação.  
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Sombras Chinesas 

Objetivo: 

Promover momentos de bem-estar, alegria e de sociabilidade 

Local:  

 Sala do CLIB  

Duração: 30 min 

Dia da realização: Dia 5 de abril de 2018 

Responsável: Estagiária 

Recursos Humanos: Estagiária e Crianças  

Recursos Materiais: Papel, Pano Branco, Foco de luz e Saco de pano 

Descrição  

 

Numa sala de aula, com as janelas fechadas para ser tornar escuro, coloca-se um pano 

branco aberto com um foco de luz por trás 

. 

A atividade inicia com as estagiárias a colocar dentro de um saco, papeis com várias figuras 

que as crianças terão que fazer. 

 

Em seguida, a criança vai ao saco tira um papel e coloca-se atrás do pano branco para com o 

seu corpo tentar imitar a figura que lhe saiu no papel. 

 

Do outro lado do pano, as crianças tentam adivinhar qual é a figura que o colega está a fazer 

e assim sucessivamente. 
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Cinema 

Objetivo:  

Promover momentos de bem-estar, alegria e de sociabilidade 

Local:  

 Sala do CLIB  

Duração: 1 hora e 30 min 

Dia da realização: Dia 3 de abril 

Responsável: Estagiária 

Recursos Humanos: Estagiária e Crianças  

Recursos Materiais: Almofadas, colchões, computador, retroprojetor. 

Descrição  

 

Numa sala de aula, com as janelas fechadas para ser tornar escuro, coloca-se colchões a 

almofadas no chão. Com a visualização de um filme de animação e pipocas à mistura iremos 

fazer uma sessão de cinema. 

 

O filme será o “Divertida-mente”, produzido pelos estúdios Pixar, é uma comédia de animação 

para toda a família, de Pete Docte. 

 

Resumo do Filme - Quando o pai de Riley muda de emprego, toda a família se vê obrigada a 

abandonar a pequena cidade onde sempre viveu no Minnesota (EUA) para se instalar em São 

Francisco. Para uma jovem prestes a entrar na adolescência, esta mudança não poderia 

acontecer em pior altura. Apesar disso, ela sabe que tem de se habituar a esta nova 

circunstância e não se deixar cegar pelos sentimentos. A Alegria, o Medo, a Raiva, a Repulsa e 

a Tristeza são as cinco emoções que vivem no quartel-general do seu cérebro, onde a Alegria 

– a capitã – tenta equilibrar os estados de espírito e, simultaneamente, fazer com que a vida 

de Riley nunca deixe de ser feliz. Mas quando a Alegria e a Tristeza acidentalmente se perdem 

dentro do cérebro da menina, a sua vida fica virada do avesso. Com o centro de controlo sem 

a Alegria a comandar, o Medo, a Raiva e a Repulsa tomam o controlo da sua vida. Assim, 

numa corrida contra o tempo, duas emoções opostas unem esforços para percorrer as várias 

secções existentes na jovem mente e encontrar o caminho de volta. Tudo isto antes que a 

família de Riley perca as estribeiras com as suas flutuações de humor. 
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Foto- mimica 

Objetivo:  

Promover momentos de bem-estar, alegria e de sociabilidade 

Local:  

 Sala do CLIB  

Duração: 30 min 

Dia da realização: dia 28 de março de 2018 

Responsável: Estagiária 

Recursos Humanos: Estagiária e Crianças  

Recursos Materiais: Saco de pano, papel e cadeiras 

Descrição  

 

A atividade inicia com as estagiárias a colocar um conjunto de fotografias, com imagens 

simples dentro de um saco. 

 

Posteriormente, colocamos as cadeiras de forma a criar uma roda e cada criança, na sua vez 

retira uma fotografia do saco e tem de exprimir através da mimica para que os seus colegas 

consigam descobrir qual foi a imagem que saiu do saco. 
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Apêndice XIX- Atelier Musical- Letra da Música 
 

Na nebi На небі 

Notun vhabe uri (2x) 

Notun vhabe uri (2x) 

Там, де для когось 

Тільки лютий за вікном - 

На моїй вулиці давно уже весна. 

І дух захоплює немов від висоти, 

Бо так живу, немов літаю я, 

Так немов літаю я 

Кожну мить, коли зі мною ти!.. 

Приспів: 

A paz do mundo 

Começa em mim 

Se eu tenho amor 

Eu estou feliz 

Este é o nosso lugar! 

É a hora de continuar 

É hora de viver 

É hora de amar! 

 

І я не знаю, 
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Як світанок настає, 

І як закінчився 

Улюблений альбом, 

Бо не бажаю 

Ні хвилини самоти. 

І там живу, немов літаю я, 

Так немов літаю я 

Кожну мить, коли зі мною ти!.. 

Приспів. 

A paz do mundo 

Começa em mim 

Se eu tenho amor 

Eu estou feliz 

Este é o nosso lugar! 

É a hora de continuar 

É hora de viver 

É hora de amar! 

 

Приспів. (2) 

Notun vhabe uri (2x) 

Notun vhabe uri (2x) 
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ANEXOS 
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Anexo I- Declaração da Instituição 


	Página 1
	Página 2
	Página 3

