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FYCIC "From Youth Centers to Inter-
cultural Centers" foi criado devido à necessi-
dade de implementar intervenções inovadoras de in-
clusão, participação e cidadania ativa da população 
migrante no campo do trabalho na área da juventude, 
através de atividades testadas nos últimos anos por 
várias organizações sem fins lucrativos europeias.

A necessidade vem como uma resposta ao fenómeno 
migratório que caracteriza a Europa nos últimos anos. 
Desde a década de 1990, quando os países europeus 
do Mediterrâneo foram atravessados pelo trânsito de 
fluxos migratórios para o noroeste da Europa, tem ha-
vido um aumento do número de migrantes na área eu-
ro-mediterrânica.

A Itália desempenhou um papel decisivo nesta pas-
sagem importante, juntamente com outros países do 
sul da Europa, tais como Espanha, Portugal e Grécia. 
Atualmente, esta transformação está a afetar os paí-

Introdução
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terculturais destinam-se à capacitação de jovens, que 
vivem em contextos cada vez mais multiculturais, e 
pretendem aumentar os níveis de inclusão social nas 
comunidades locais da União Europeia.

O kit de ferramentas contém métodos, práticas, fer-
ramentas e guias inovadores, baseados na educação 
não-formal e no diálogo intercultural. Está estruturado 
em duas secções e 6 capítulos: 

Secção I – Teoria
Este capítulo apresenta uma estrutura para a intercul-
tura e as casas da juventude interculturais, sintetizan-
do a pesquisa no campo, as diretrizes, teorias e méto-
dos de união, experiências interculturais em programas 
comunitários, em particular o Erasmus+.

ses da Europa Central e Oriental (alguns deles aderi-
ram recentemente à UE) que, embora ainda tenham 
fluxos substanciais de emigração para a Europa Oci-
dental e do Norte, estão ao mesmo tempo a aumentar 
a sua atratividade para os cidadãos de muitos países 
vizinhos da ex-União Soviética, ex-Jugoslávia e Ásia 
Central.

O projeto FYCIC, dadas estas características, ligadas 
aos novos fluxos de imigração permanente, envolveu 
organizações de quatro países, sendo três deles da 
área Euro-Mediterrânea: Itália, Portugal e Espanha e 
um deles, Eslovénia, como um país da Europa oriental 
que entrou recentemente na UE.

O kit de ferramentas "From Youth Centres to Intercul-
tural Centres" pretende orientar trabalhadores na área 
da juventude de forma teórica e prática na evolução 
no sentido de intercultura de atividades com jovens, 
em particular para facilitar a transição das casas da 
juventude para centros interculturais. Os centros in-
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O kit de ferramentas 
contém métodos, práticas, 

ferramentas e guias 
inovadores, baseados na 

educação não-formal e no 
diálogo intercultural

Secção II – Práticas, ferramentas e 
guias
Esta secção contém uma séria de atividades baseadas na 
educação não formal e no diálogo intercultural, de modo 
a orientar o trabalhador na área da juventude na tran-
sição das casas da juventude para centros interculturais. 
As atividades estão divididas em três secções: Aprendiza-
gem, Intercâmbio e Participação Ativa, para além de uma 
secção de encerramento chamada Caixa de Inspiração. 

O kit de ferramentas foi testado em países que imple-
mentaram o projeto, envolvendo diretamente jovens eu-
ropeus e jovens migrantes. 

Tem sido utilizado como um guia que caracteriza as agên-
cias aderentes à experimentação, e subsequentemente, 
pelo calendário, promovido por eventos de disseminação 
em diferentes países. O kit de ferramentas está disponível 
gratuitamente em formato digital no website do projeto. 
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CAPÍTULO 1 – TEORIA
CULTURA E INTERCULTURA
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O que é cultura?
De acordo com um dos pais mais prominentes da an-
tropologia cultural, Sir Edward B. Tylor, a cultura pode 
ser definida como «todo aquele complexo que inclui 
sabedoria, crenças, artes, moralidade, leis, costumes, 
e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos 
por [um humano] enquanto membro da sociedade».

Apesar de ser ampla, esta definição implica várias coi-
sas:

• Em primeiro lugar, e acima de tudo, a cultura inclui 
capacidades mentais (pensamentos) e comporta-
mentos (ações). 

• Em segundo lugar, a cultura é aprendida e adquiri-
da através de um processo que varia de sociedade 
para sociedade.

• Em terceiro lugar, a cultura é partilhada por pessoas 
e é social na sua essência, isto é, existe dentro de gru-

pos, como um todo integrado.

• Finalmente, cultura não é uma característica biológi-
ca, e não é transmitida por genes. Portanto, as pes-
soas não nascem com uma certa cultura que nunca 
muda com o tempo.

Cultura está no centro da identidade individual e social, 
que é um componente importante para moldar iden-
tidades de grupos. É o próprio alicerce sobre o qual se 
baseiam todos os fatores que modelam as maneiras 
de pensar, acreditar, sentir e agir de um indivíduo como 
membro da sociedade.

Fatores de padronização incluem atitudes direciona-
das a valores, tradições, conflitos, coesão, guerra e paz. 

Portanto, a cultura é essencial na promoção do bem-
-estar social e na coexistência pacífica. Ao mesmo 
tempo, a cultura tem a ver com diferença e diversidade. 
Hoje, o maior desafio é lidar com algumas das tensões 
inerentes que surgem com a reconciliação de visões do 
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mundo que competem umas com as outras. Essas ten-
sões refletem a diversidade de valores que coexistem 
num mundo multicultural tal como aquele em que vi-
vemos. Este desafio afeta vários aspetos da nossa vida.

Um dos mais importantes é educação. 

O que é a educação?
A educação é «o instrumento do desenvolvimento da 
pessoa humana e da participação da pessoa na vida 
social». Pode ocorrer em qualquer idade, através das 
ações de várias instituições como a família, a comuni-
dade ou o ambiente de trabalho. Também pode acon-
tecer a partir de interação com o ambiente natural, 
especialmente quando essa interação é determinada 
socialmente e culturalmente. 

Dessas várias influências, a escola continua a ser a ins-
tituição educacional mais visível, e o seu papel é cen-
tral para o desenvolvimento da sociedade. Pretende 
atingir o desenvolvimento do potencial dos aprendizes 

A educação é «o instrumento 
do desenvolvimento da 

pessoa humana e da 
participação da pessoa na 

vida social» 

através da transmissão da sabedoria e da criação de 
competências, atitudes e valores que os capacitam 
para a vida em sociedade. 

De acordo com o Delors Report de 1996, é possível es-
tabelecer quarto pilares de aprendizagem. Educação 
formal tende a enfatizar certos tipos de conhecimento 
em detrimento de outros que são essenciais para sus-
tentar o desenvolvimento humano. Eles são: 

• Aprender a saber: um conhecimento geral amplo 
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com a oportunidade de aprender de forma apro-
fundada um número pequeno de assuntos.

• Aprender a fazer: adquirir não só habilidades ocupa-
cionais, mas também a competência para lidar com 
várias situações e trabalhar em equipa.

• Aprender a ser: desenvolver a personalidade de al-
guém e ser capaz de agir com crescente autonomia, 
julgamento e responsabilidade pessoal. 

• Aprender a viver em conjunto: desenvolvendo uma 
compreensão das outras pessoas e uma apreciação 
da interdependência. 

Palavras-chave neste documento são: tolerância, res-
peito, amizade, compreensão, respeito pelos direitos 
humanos e liberdades fundamentais. Elas referem-se 
a ambas as relações entre nações (relações internacio-
nais) e as relações entre grupos de diferentes contextos 
religiosos, culturais e étnicos dentro dos estados (rela-
ções interculturais intranacionais). 

Educação intercultural
A internacionalização da educação através de proces-
sos de globalização tem efeitos diretos na pedagogia e 
nas suas teorias, num currículo intercultural, entre ou-
tros. 

O termo intercultural aplica-se ao tipo de educação que 
assegura o direito de ser diferente, promove oportunida-
des iguais e prepara todas as pessoas para coexistência 
numa sociedade democrática. 

A educação intercultural é um agente indispensável no 
processo de conhecer e perceber outras culturas. É ne-
cessário quando se trata de estabelecer relações posi-
tivas, mas também surge da necessidade de organizar 
sociedades multiculturais de acordo com os princípios 
do pluralismo cultural (que engloba compreensão mú-
tua, tolerância e diálogo, para além de experienciar di-
ferentes culturas e combiná-las com a sua própria),o  
universalismo (refere-se a interesses comuns, crenças e 
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costumes) e o diálogo social (combinar a singularidade 
cultural com elementos de conexão em comum).

O desenvolvimento conjunto de uma educação inter-
cultural baseia-se na experiência que as pessoas têm: o 
seu conhecimento, habilidades, valores e atitudes que as 
ajudam a compreender primeiro a elas próprias e depois 
os outros, descobrir semelhanças e diferenças, questio-
nar o preconceito e desenvolver cooperação com vista a 
alcançar objetivos comuns.

O foco da educação intercultural não é o conhecimen-
to em si, mas sim, uma relação e uma atitude sobre ele, 
uma nova construção e nível de sabedoria acerca de 
uma comunidade (escolar) de educação intercultural.

O desafio para a educação intercultural é estabelecer 
e manter o equilíbrio entre conformidade com os seus 
princípios orientadores gerais e os requerimentos de 
contextos culturais específicos.

Como Gianna Pasquale aponta:

O foco principal de um modelo educacional intercultu-
ral é promover uma interação real entre várias culturas, 
que é uma conexão entre culturas, expressada pela pa-
lavra ‘interculturalismo’. 

A ideia principal deste modelo educacional é a relação 
dinâmica anexada no prefixo ‘inter’: isso implica uma co-
nexão igual entre culturas reconhecidas reciprocamen-
te. Por outras palavras, a educação intercultural preten-
de guiar os alunos para a conscientização da variedade 
de identidades e culturas, de modo a pôr em prática os 
comportamentos de consciência e respeito e abertura à 
diversidade no diálogo. 

Este novo modelo educacional implica que o conceito de 
‘identidade’ como um todo tem de ser redefinido, des-
construindo a ideia de que a identidade cultural e pes-
soal são estritas, estáticas e determináveis, enquanto 
que identidade é instável, complexa e múltipla (é com-
posta por vários pertences que têm origens históricas e 
que melhoram com a experiência do dia-a-dia). 
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Também é necessário pensar cuidadosamente sobre o 
significado da palavra ‘diversidade’. De modo a existir 
e melhorar, a identidade precisa constitutivamente do 
reconhecimento e comparação com o outro (pessoa e 
cultura). Esta comparação, procedendo a partir da co-
municação, deverá ser realizada como uma relação in-
tercultural. A identidade múltipla (pessoal ou cultural) 
abre-se para o diálogo igualitário com o outro, reco-
nhecendo e aceitando a sua diversidade (também múl-
tipla) como um elemento para ser apreciado uma vez 
que enriquece a sua identidade. Estes são os princípios 
fundamentais em que a pedagogia intercultural se ba-
seia, para construir e oferecer um modelo de ‘educação 
global’, que é um modelo educacional para todos os 
homens em todo o mundo, que deve levar a uma mu-
dança consciente na sociedade e na humanidade. Esta 
é a tarefa política e educacional de reflexão pedagógi-
ca intercultural, que coincide com o papel da escola – e 
que legitima então o seu apelo para a pedagogia in-
tercultural -. Depois de dar alguns conceitos em apoio 

ao modelo educacional que a escola deverá promover 
e colocar em prática, é necessário definir algumas fun-
cionalidades que contribuem para representar melhor 
este modelo.

Educar os alunos com o modelo intercultural significa 
realizar uma ‘Revolução Copernicana’, uma mudança 
no seu modo de ser e pensar. É necessário admitir a 
complexidade e complicação existencial dos homens, 
porque com as suas várias dimensões (física, emocio-
nal, cognitiva, étnica e cultural) ele vive num mundo 
igualmente complexo, com as suas contradições. Co-
meçando com esta conscientização, torna-se essencial 
mudar a forma com que o homem pensa e vive. É ne-
cessário ensinar os alunos a desenvolver uma forma 
mentis que os pode tornar capazes de entender cone-
xões dinâmicas no mundo e aceitar e gerir contradições 
e paradoxos existenciais. Esta é a única maneira onde o 
homem, apesar de viver numa existência contraditória, 
tem sucesso ao fazer planos de vida e a tomar decisões 
cruciais para os seus projetos. 
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Por outras palavras, significa educar e pensar numa 
maneira complexa. Quanto a este aspeto, é necessá-
rio desenvolver uma “mentalidade de migrante” em 
resposta ao multiculturalismo e ao “nomadismo físico, 
intelectual e cultural” cada vez mais demarcado, um 
pensamento que deve ser dinâmico e errático, capaz 
de ultrapassar o seu ponto de vista para conhecer e en-
contrar o dos outros, e depois voltar para si próprio en-
riquecido pela experiência de confrontação e da troca 
de pontos de vista e pensamentos divergentes. 

Por este motivo é primeiramente necessário descons-
truir e quebrar pensamentos estruturados por uma 
longa tradição etnocêntrica. Só depois de se “desman-
telar a mente de uma pessoa” é possível implementar 
uma “mente intercultural”, uma mente capaz de transi-
tividade, capaz de mudar de um modo de conhecimen-
to para outro, de um ponto de vista para outro, uma 
mente que pode “decentralizar”.  A decentralização é 
um processo cognitivo e afetivo-relacional que permite 
superar o modo com que alguém olha para e interpre-

ta o mundo. Torna possível a compreensão e a escu-
ta, a abertura e solidariedade e torna genuinamente 
operacional o respeito e comunicação, confrontação e 
troca com a diversidade, de forma igual. 

Deve-se sublinhar que o que foi referido não acarreta 
o risco de assimilação cultural porque numa experiên-
cia intercultural, uma desorientação cognitiva no que 
toca a uma ideia divergente pode ocorrer, tão lon-
ge do pensamento de alguém que se torna difícil de 
compreender. Quando nós temos essa divergência nos 
pensamentos do outro, nós alcançamos o “núcleo do 
interculturalismo”, daí a experiência intercultural é se-
melhante apenas se o ego de cada pessoa se mover 
em direção ao ego do “outro”, isso significa que cria es-
paço para o mundo do outro. A disposição de um para 
se abrir ao outro é definitivamente essencial para edu-
cação intercultural. 

Deve-se acrescentar que este comportamento de 
abertura não só abrange o campo cognitivo, mas tam-
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bém o campo da “inteligência emocional”. Relacionar-
-se com os outros requer, sem dúvida, um investimento 
emocional. Porém, esse investimento não deve se limi-
tar a uma mera curiosidade peculiar por pessoas com 
origens culturais diferentes, mas deve-se fazer uma 
experiência empática do outro. Empatia é um “hábito 
educacional essencial” que permite reunir a “experiên-
cia de vida alheia” e “a sua própria experiência de vida 
nativa”. Deste modo, a experiência empática parece 
ter uma forte relevância de modo a construir relações 
mais profundas com a alteridade. Indo além do conhe-
cimento teórico, essas relações são baseadas na com-
preensão humana e existencial. 

Está agora claro que educar pessoas para o “sentimen-
to comum” representa um propósito para a educação 
intercultural. O mundo globalizado resultou numa “in-
terdependência” entre homens, portanto agora é ne-
cessário reconhecer e valorizar esta interdependência. 
Educar para a “dependência mútua” (económica, emo-
cional, cultural, ambiental, etc.) significa educar para se 

reconhecer a si próprio não como uma entidade isola-
da, nem como parte de um grupo limitado de pessoas, 
mas sim, como humanidade. 

A visão da educação intercultural
A educação intercultural tem a sua fundação numa vi-
são do mundo onde os direitos humanos são respeita-
dos e onde a participação democrática e o estado de 
direito são garantidos a todos. 

O resultado prático desta visão global é uma socieda-
de mais carinhosa que demonstra mais solidariedade, 
capaz de diminuir os efeitos negativos do individualis-
mo, marginalização e da exclusão social. É uma socie-
dade caracterizada por um alto nível do capital social, 
solidariedade e cooperação. Nesta sociedade, a demo-
cracia não é apenas uma organização política ou uma 
forma de governo. É vista como um estilo de vida, ou 
como Dewey coloca, “uma vida associativa”, basea-
da na comunidade, comunicação e interdependência 
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(Conselho da Europa 2003, p. 18).

Para as democracias funcionarem e serem susten-
táveis, a educação tem uma importância suprema. 
A sustentabilidade económica precisa de uma força 
de trabalho com competências e aptidões que se ex-
pandem continuamente; sustentabilidade ambiental 
requer conscientização e conhecimento sobre a inter-
conexão da natureza e da ação humana, para além de 
constante inovação; sustentabilidade social precisa de 
estruturas democráticas e de instituições para além de, 
e acima de tudo, indivíduos que estão habilitados para 
agir de forma democrática (Huber, 2008). 

Em sociedades multiculturais, um dos aspetos centrais 
da educação para a cidadania democrática com ênfa-
se em “aprender e viver juntos democraticamente” de-
verá ser a educação para a competência intercultural 
para que a nossa visão de sociedades democráticas 
sustentáveis se torne realidade. 

Considerando as mudanças dramáticas sublinhadas 
acima, a educação intercultural não poderá ser mais 
considerada como um mero complemento para o cur-
rículo em projetos ocasionais, deverá ser estendida e 
eventualmente substituirá o ambiente monocultu-
ral e monolíngue das nossas escolas e levará a uma 
mudança da mentalidade da educação tradicional. 
De modo a que isto seja posto em prática, a educação 
intercultural deverá passar por avanços significativos 
na capacidade dos profissionais de educação de tra-
balharem de forma criativa e cooperativa em direção 
à mudança focando-se na prática escolar, quer na sala 
de aula ou dentro da escola como um todo. A educa-
ção intercultural está voltada para mudanças a longo 
prazo nas escolas e o desenvolvimento do currículo, e 
serve como uma estrutura para o desenvolvimento de 
novos métodos e práticas de ensino e aprendizagem 
na sala de aula. 
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O papel e as dimensões da 
educação intercultural
A educação intercultural tem a sua fundação numa vi-
são do mundo onde os direitos humanos são respeita-
dos e onde a participação democrática e o estado de 
direito são garantidos a todos. 

 De acordo com os recentes desenvolvimentos socio-
políticos, “a educação fez um retorno espetacular ao 
centro das atenções” (Conselho da Europa 2003, p. 
53) e ganhou novas perspetivas: “Num mundo onde 
há uma mudança rápida, e onde a cultura, a política, 
a economia e a agitação social desafiam os modos de 
vida tradicionais, a educação desempenha um papel 
decisivo na promoção da coesão social e da coexistên-
cia pacífica ”(UNESCO 2007, p. 8).

É evidente que relacionamentos entre pessoas que 
há uma geração atrás poderiam ter tido muito pouco 
contato, são agora comuns. Nas reduzidas dimensões 

espaciais e temporais do mundo contemporâneo, eles 
precisam de interagir e se compreender à base de res-
peito mútuo, numa base de competência intercultural 
(Byram 2003, p.13).

Se, ao nível da sociedade, a coesão social e a coexis-
tência pacífica são desejáveis, uma filosofia de educa-
ção intercultural deve ser formulada como uma visão 
de desenvolvimentos sociais futuros desejáveis e deve 
ser criada uma estrutura educacional que nos ajude a 
atingir esses fins (Conselho da Europa 2003. p. 19).

Durante as seis décadas da sua existência, o Conselho 
da Europa elaborou e aplicou um específico “modelo 
de educação para a aprendizagem da democracia” 
(Conselho da Europa 2003) de acordo com uma série 
de princípios, entre os quais os mais proeminentes são:

• Educação orientada por valores;

• Competências de cidadania para todos;

• A prática direta da democracia
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Uma vez que estes princípios são fundamentais para a 
educação intercultural, é conveniente citá-los na ínte-
gra (Conselho da Europa 2003):

Educação orientada por valores
Os objetivos da política definida pelo Conselho são 
orientados por valores. Eles derivam dos três valores 
fundamentais do Conselho da Europa, nomeadamen-
te, respeito pelos direitos humanos, democracia plura-
lista e o estado de direito. Consequentemente, políticas 
de educação promovidas pelo conselho sustentam-se 
explicitamente nestes valores democráticos. Isto con-
duz a objetivos de política específicos tais como educa-
ção para cidadania democrática, educação multilíngue 
e intercultural, compreensão crítica da história, criação 
de confiança e segurança democrática, etc. 
Neste contexto, os valores explícitos incorporados nas 
declarações políticas de educação tornam-se os crité-
rios e as finalidades para a ação.

Competências de cidadania para todos
A democracia não se limita a um conjunto de valores 
incluídos na herança comum das sociedades europeias. 
Estes valores devem ser compreendidos e assumidos 
por cada geração de cidadãos. É por isso que indepen-
dentemente dos objetivos e dos conteúdos específicos 
(idiomas, história ou educação de cidadania), as ativi-
dades educacionais do conselho sempre tiveram em 
mente as competências que tornam possível a partici-
pação ativa dos cidadãos. Estas competências são in-
dispensáveis na consolidação e na melhoria da demo-
cracia como um projeto histórico. Eles fazem parte da 
cultura cívica de cada pessoa e são adquiridos através 
de um processo educacional durante toda a vida 

Prática direta da democracia
A democracia não pode ser distribuída em massa na 
sala de aula, através de uma transmissão semelhan-
te à das disciplinas escolares clássicas. Pelo contrário, 
a democracia emerge a partir de experiência pessoal, 
praticada diretamente na vida diária. 



28

F Y C I C

Nesse sentido, o currículo obrigatório completo (por 
exemplo, por meio da educação cívica ou disciplinas 
semelhantes) tem uma influência limitada no com-
portamento democrático dos alunos. A educação de-
mocrática tem poucas hipóteses de ocorrer em um 
ambiente de aprendizagem padronizado e fortemente 
formalizado. Para descobrir e reinventar a democracia, 
os alunos têm de participar na tomada de decisões 
coletiva, para se organizarem a eles próprios em cor-
pos autossuficientes, para negociar e comunicar, trazer 
argumentos e considerar os argumentos das outras 
pessoas, exercitar os seus próprios direitos e liberda-
des sem prejudicar as liberdades e direitos de outras 
pessoas no processo. Isto significa uma prática direta 
da democracia nas instituições educacionais através 
de aprendizagem experimental, participação ativa, 
comunidade, negociação coletiva, pensamento crítico, 
encenação, resolução de problemas e envolvimento na 
comunidade.

De um ponto de vista da democracia participativa as 

instituições educacionais devem promover estruturas 
de direitos humanos no ambiente escolar, desenvol-
ver uma cultura organizacional democrática, encora-
jar equidade (incluindo equidade de género), promover 
uma abordagem completa da escola para a educação 
democrática, etc.

Educação intercultural e a educação 
de hoje em dia
A ideia de “educação para todos” – isto é, educação 
adaptada às necessidades de cada aluno – requer que 
o professor tenha a habilidade de se adaptar à diver-
sidade dos alunos, para apoiar as suas aquisições, a 
motivação para alcançar uma performance mais alta 
e desenvolver a capacidade da educação contínua.

Diferenças em relação aos outros relacionam-se com 
diversas áreas: cultura, língua, religião, tradições, prá-
ticas sociais de comunicação, networking, etc. Depen-
dendo do indivíduo em interação com um estranho 
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pode haver um conjunto complexo de reações tais 
como cognitivas, emocionais e comportamentais. Es-
tes efeitos podem ser de aceitação ou negação do 
outro. O problema da coabitação “em conjunta”, nes-
ta diversidade é cada vez mais abordado na sociedade 
contemporânea.

A diversidade cultural não é um prejuízo, mas sim, uma 
realidade a ser aproveitada na escola. A pluralidade 
cultural ocorre não só na questão das diferenças, mas 
também no diálogo cultural, que reconhece que toda 
a gente deve contribuir para enriquecer a experiência 
humana e cada um deles constitui um esforço univer-
sal de uma experiência particular. 

De acordo com C. Bennett (1998, p.121), “a educação 
intercultural é uma abordagem do sistema de ensino 
e aprendizagem baseado em valores e crenças demo-
cráticas que tenta promover o pluralismo cultural no 
contexto de uma sociedade diversa e de um mundo in-
terdependente”.

A perspetiva da educação do design intercultural pode 
levar à mitigação de conflitos e à erradicação da vio-
lência na escola, através da formação de comporta-
mentos tais como: a capacidade de comunicação, coo-
peração e do estabelecimento de confiança dentro de 
um grupo, respeito por si mesmo e pelos outros, tole-
rância de opiniões diferentes, tomada democrática de 
decisões, aceitação da responsabilidade para com os 
outros e para comigo próprio, resolução interpessoal 
de problemas, domínio das emoções primárias, habili-
dade de evitar altercações físicas.

De acordo com C. Cucos (2000, p.56), neste contexto, 
em geral, e em termos de educação intercultural, em 
particular, a renovação do papel do professor foca-se 
em questões como:

• a prática de direitos humanos na escola, dando 
prioridade à pedagogia cooperativa e à construção;

• confiança na sala de aula;
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• abordar problemas pela perspetiva do aluno;

• referência e aceitação de semelhanças e diferenças 
entre si próprio e os alunos e também entre os pró-
prios alunos;

• respeito pelos direitos dos alunos e expressão de 
atitudes de sensibilidade para com as necessida-
des e interesses;

• resolver problemas e situações ambíguas comple-
xas, na sala de aula ou na escola;

• capacidade de se verem a eles próprios como alu-
nos, como membros ativos da comunidade local, 
nacional e global;

• capacidade de integrar as suas próprias priorida-
des dentro de uma estrutura comum de questões 
e valores e agir por conta das decisões dos alunos;

• considerar o contexto social e global, incentivando 
abordagens comuns entre professores de modo a 

tratar dos problemas;

• promoção de atitudes tolerantes, de abertura, de 
aceitação e de compreensão da relação natural 
eu-outros e a ideia de desconhecido;

• reconhecimento e respeito por diferenças cultu-
rais através da construção de relações positivas de 
igualdade entre homens e sem aplicar a polarida-
de de superior / inferior; 

• capitalização das políticas da escola que promo-
vem oportunidades iguais na educação;

• estratégias para a recuperação de diferenças cul-
turais para as transformar em recursos educativos

Sintetizando as novas funções do professor, no contex-
to da educação intercultural, elas pretendem desen-
volver em cada um de nós atitudes equilibradas para 
a diversidade, para fortalecer a nossa confiança no 
nosso fundo histórico e na abertura para os outros. Tais 
atitudes e aptidões apropriadas para uma específica 



31

F Y C I C

diversidade geralmente são chamadas de competên-
cias interculturais ou capacidade de interculturalidade. 
A competência intercultural engloba três dimensões. 
(Cucos C., 2000, p.73):

a) competência cognitiva (habilidade de saber a cul-
tura, o idioma, a história, as instituições, a visão do 
mundo, as crenças, os costumes, regras de convívio, 
etc., das pessoas com quem entram em contacto);

b) competência emocional (disponibilidade de adap-
tação intercultural demonstrando habilidades e 
empatias emocionais e motivacionais); 

c) competência operacional (a capacidade de se 
comportar de um determinado modo para expe-
rimentar comportamentos interculturais positivos, 
combinando comportamentos verbais e não-ver-
bais, etc.). 

Basicamente, as capacidades comunicativas e a inte-
ração intercultural são formadas / desenvolvidas por 

uma abordagem focada em (Nedelcu, A., 2004, p. 64):

• Conhecimento. Primeiramente, precisamos de es-
tar informados acerca da cultura dos outros. É ne-
cessário um conhecimento interno, personalizado 
pela projeção empática. 

• Aceitação. Mesmo que códigos, registos linguísticos 
e simbólicos não coincidam, precisamos de saber 
ouvir os outros, sentir a sua presença, e conhecer os 
seus motivos, exigências e sonhos. 

• Comunicação não-verbal. A habilidade de se co-
municar deriva da ciência de decodificar caracte-
rísticas suprassegmentais da linguagem verbal, 
relatando o contexto de emitir a mensagem em si. 

• Contacto com o ambiente. Movimentos no contex-
to de valores físicos e socioculturais são uma ótima 
aprendizagem na comunicação entre culturas. 

• Relacionar-se com o tempo do outro. Descobrir 
o universo do outro é uma abordagem que tenta 
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aproximar para outra dimensão de temporalidade, 
vivida pelo outro. As competências interculturais 
promovem o estabelecimento e o desenvolvimento 
das relações interculturais. A relação intercultural 
aborda a relação entre os representantes de duas 
ou mais culturas e consiste em usar o conhecimen-
to, capacidades, aptidões e atitudes dos envolvidos 
para facilitar a comunicação, compreensão e troca 
de informação entre eles.

A educação intercultural pretende uma aproximação 
pedagógica das diferenças culturais, uma estratégia 
que tem em consideração as especificações gerais ou 
espirituais, tentando evitar, ao máximo, os riscos que 
podem ocorrer das mudanças desiguais entre culturas, 
ou, pior ainda, a tendência de serem iguais. Portanto, 
a educação intercultural quer desenvolver uma edu-
cação para todos no espírito do reconhecimento das 
diferenças dentro de cada cultura. 

A educação intercultural é, de facto, uma educação de 

relações interpessoais que envolve membros de dife-
rentes culturas. Apesar das várias definições, educação 
multicultural tem os seguintes objetivos::

• aumentar a eficiência das relações interculturais, 
aumentando o grau de abertura, tolerância e acei-
tação de diferentes pessoas;

• preparar o ser humano para vivenciar a diversidade 
como um facto diário, e descobrir e explicá-la;

A educação intercultural 
é, de facto, uma educação 
de relações interpessoais 
que envolve membros de 

diferentes culturas
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• educar a atitude em relação à diversidade de modo 
a não a interpretar como ameaçadora ou chocan-
te, mas sim, como uma fonte de interesse e desen-
volvimento.

De Pedagogia Compensatória à Pe-
dagogia Intercultural na Europa
Historicamente, em vários países europeus, as primei-
ras medidas acerca do mau desempenho académico 
dos alunos foram essencialmente compensatórias por 
natureza. A proposta educacional, a chamada peda-
gogia para estrangeiros, foi baseada numa perspetiva 
de défices que atribuiu o fracasso escolar das crianças 
a défices dentro das crianças, das suas famílias e das 
culturas. Esta abordagem, porém, provou-se totalmen-
te inadequada e incapaz de resolver, ou pelo menos 
reduzir, as desvantagens inevitáveis resultantes da 
experiência migratória sociocultural. Isto não foi in-
significante no encorajamento da ciência pedagógica 

para repensar as suas categorias educacionais e os 
paradigmas de treino dentro de uma nova lógica her-
menêutica com o objetivo de ultrapassar “um modelo 
de assimilação”, que até então tinha “deliberadamente 
ignorado as diferenças dos grupos sociais menos pres-
tigiosos, considerando-os como elementos negativos, 
ou signos de inferioridade a obliterar”. Vamos ver como 
a transição da pedagogia compensatória para a peda-
gogia intercultural ocorreu em três países europeus. 

No que toca às políticas sociais e educativas adotadas 
pelos vários estados membros, vale a pena lembrar que 
as diferentes abordagens para a migração encontram 
uma explicação válida nos eventos políticos e sociais 
que marcaram a história dos países individualmente. 

Na França, onde, como é bem sabido, a política de mi-
gração do governo foi sempre caracterizada pela abor-
dagem assimilacionista, o processo de integração e a 
provisão da dita naturalização (ou seja, a alocação da 
cidadania) foi sempre sujeito ao abandono da identida-
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de étnica e cultural dos imigrantes, o que consequen-
temente levou à assimilação da cultura, linguagem e 
costumes nacionais. 

Em particular, aqui, o modelo assimilacionista tem re-
presentado “uma resposta – que estando longe de ser 
ocasional, foi devido à cultura política nacional preva-
lente – usada na política de migração desde o último 
século para tentar resolver não só uma falta de traba-
lho temporária, mas também uma crise demográfica 
crónica”.

Para além disso, no que diz respeito à política educa-
cional em relação aos alunos migrantes, deve-se ter 
em conta que até à década de 1970, “a assimilação 
parecia ser um objetivo legítimo da política institucio-
nal e a escola fez um grande esforço para equilibrar 
as diferenças, para negar a originalidade de diferentes 
culturas, e às vezes até denegri-las”. 

Desde a década de 1960, a atenção parece ter sido 
virada exclusivamente para as deficiências linguísti-

cas e a possibilidade de preencher essas lacunas nas 
chamadas “classes d'initiation” onde “os alunos não-
-francófonos participaram num curso preparatório de 
modo a implementar e acelerar a sua aprendizagem 
da língua francesa num contexto apropriado e conse-
quentemente ser integrado o mais rápido possível no 
sistema educativo em vigor”

O estabelecimento de aulas especiais apresentou, en-
tretanto, uma série de limitações. Estas foram devido 
a por um lado a uma marginalização inevitável que 
acentuou ainda mais radicalmente as diferenças entre 
alunos nativos e estrangeiros, e por outro lado a uma 
vasta gama de problemas, quer causados pela falta de 
interação com os colegas ou pela ausência de todos os 
aspetos necessários para a educação global de alunos 
de origem imigrante (Perotti, 2003: 35-36)

Um novo ponto de vista acerca da diversidade cultu-
ral tornou-se aparente apenas na década de 1970. O 
capital cultural e as experiências que as crianças imi-
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grantes trazem para as salas de aula são vistos de for-
ma mais positiva. Esta mudança não se deve apenas 
ao 'processo de democratização' do país e à transição 
pós-colonial para a independência nacional e cultural. 
As atividades do Conselho da Europa e da UNESCO no 
campo da educação também desempenharam um 
papel importante na quebra de muitos estereótipos e 
preconceitos nos currículos dos sistemas escolares dos 
Estados Membros (Portera, 2003: 3-23).

Recentemente, graças às várias iniciativas e demandas 
do Conselho da Europa e na visão de um desconforto 
persistente e dificuldades académicas manifestadas 
por alunos imigrantes – a interculturalidade foi conside-
rada pelo sistema administrativo escolar francês como 
uma ferramenta de ensino para o desenvolvimento da 
compreensão da cultura francesa. Neste aspeto, o pri-
meiro projeto da educação intercultural para alunos de 
todas as nacionalidades e de todos os níveis escolares 
foi iniciado originalmente em 1978 no momento em 
que os Centros de Formação e de Informação para a 

Escolarização de Crianças Migrantes (CEFISEM) foram 
pressionados para desenvolver métodos de ensino e 
educação orientados para a cultura. Durante este pe-
ríodo, “o conceito de cultura elite e abstrata (“a outra 
cultura”) ainda é muito disperso”. Porém, desde a déca-
da de 1980, “a experiência de interculturalidade é ba-
seada na realidade” (Campani, 2008: 46-49).

No início dos anos 80, assistimos à criação das Zonas 
de Educação Prioritárias (ZEP) e à promoção dos seus 
Projetos de Ação Educativa (PAE) informados por uma 
“pedagogia do projeto” que tinha em vista o foco nas 
diferenças sociais e culturais, para além de implemen-
tar uma educação baseada na comunidade.

Em particular, o objetivo das Zonas de Educação Prio-
ritárias e dos projetos de Ação Educativa é “corrigir as 
desigualdades através de um reforço direcionado da 
ação educativa. A pedagogia deve estar centrada nas 
necessidades do aluno tendo em consideração as rea-
lidades sociais e culturais em que o aluno se encontra” 
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(Campani, 2008: 46-49). 

Na década de 1990, o repensar gradual do sistema 
educacional francês deu uma nova ênfase à centrali-
dade da cultura e da língua francesa, como evidencia-
do pelos novos programas da escola primária (1995). 

Atualmente, a discussão é ainda mais polarizada por 
um debate entre estudiosos que identificam fragilida-
des e ameaças relacionadas com a educação inter-
cultural e aqueles que alertam para a importância da 
abordagem intercultural.

Quanto à Grã-Bretanha, dum modo semelhante à 
França e a outros países europeus, a política escolar 
sobre crianças migrantes foi caracterizada por um pe-
ríodo de “ignorância e negligência” durante o qual o 
governo britânico preferiu ignorar a presença significa-
tiva de crianças migrantes provenientes principalmen-
te das ex-colônias.

Desde a década de 1960, a ideia de que a imigração 

representa um problema que necessariamente requer 
uma solução, levou as autoridades a adotarem políti-
cas educacionais de caráter claramente assimilativo e 
compensatório. Em particular, algumas medidas com-
pensatórias foram promovidas para persuadir alunos 
pertencentes a minorias étnicas a abandonar sua cul-
tura original para se assimilarem à britânica. Nesse 
sentido, foram lançadas diversas iniciativas para pro-
mover a aprendizagem do inglês como segunda língua. 
Consequentemente, o idioma e a cultura de origem fo-
ram completamente ignorados.

Ocasionalmente eles tentaram ensinar os idiomas de 
origem com o único objetivo de aprimorar mais uma 
vez a aprendizagem da língua inglesa. 

Para além disso, os programas intensivos de inglês 
como segunda língua são oferecidos a alunos migran-
tes com um inglês limitado “para melhorar sua inte-
gração”. Em 1966, segundo o ministro do Interior, Roy 
Jenkins, a integração deve se dar não por meio de um 
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processo de nivelamento de assimilação, mas sim, por 
uma igualdade de oportunidades, acompanhada de 
diversidade cultural, em clima de tolerância mútua.

Desde a década de 1970, o Reino Unido estava à frente 
de outros países europeus no desenvolvimento de cur-
rículos multiculturais com o objetivo de promover a in-
tegração de autóctones e imigrantes. Isto é claramente 
evidenciado pela publicação do Documento de Traba-
lho do Conselho Escolar de 1973 intitulado Educação 
Multicultural: Necessidade e Inovação, que tinha como 
objetivo apoiar a adoção do modelo multicultural na 
educação.

No entanto - na Grã-Bretanha, tal como na França -, o 
modelo multicultural adotado nesta fase inicial apre-
sentou aos alunos os aspetos mais superficiais e fol-
clóricos da cultura, dando precedência à chamada ver-
são 3Ss do multiculturalismo (“saris, samosas and steel 
bands”), por outras palavras, focando a atenção em as-
petos culturais estereotipados e superficiais, como ves-

tuário, culinária indiana e instrumentos de percussão 
das Caraíbas. Para confirmar isto, basta lembrar que 
o estudo dos hábitos e costumes das minorias foi in-
troduzido no currículo levando a uma acentuação das 
diferenças culturais.

Na década de 1980, começou a ficar claro que esse tipo 
de abordagem educacional não só não favorecia um 
confronto construtivo entre autóctones e imigrantes, 
como também servia muitas vezes para enfatizar as 
diferenças culturais entre eles. Em particular, a abor-
dagem multicultural tem sido criticada por ser muito 
focada nas diferenças culturais, levando a um proble-
ma de discriminação social e política oculta. Por esse 
motivo, alguns estudiosos sugeriram integrar os prin-
cípios antirracistas em todo o programa multicultural.

A reforma educacional conservadora de Margaret 
Thatcher culminou em 1988, com a Lei de Reforma 
da Educação. Introduziu toda uma série de mudanças, 
uma das quais foi a imposição de um Currículo Nacio-
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nal dos 5 aos 16, bem como uma nova contração de 
conteúdos multiculturais: a diversidade é mencionada 
apenas numa nota de rodapé, línguas minoritárias são 
ainda mais desencorajadas e o financiamento de pro-
jetos é reduzido.

Desde o final dos anos 80, o debate sobre o multicultu-
ralismo foi programado como um confronto bilateral: 
os proponentes da educação multicultural e os radi-
cais, apoiantes da 'educação anti-racista' que foram 
capazes de superar as divisões para trabalhar juntos 
contra os perigos do etnocentrismo encontrados no 
Currículo Nacional que foi imposto pelos governos con-
servadores.

Consequentemente, com a propagação da inquietação 
racial e os atentados de 7 de julho de 2005 em Londres, 
a necessidade de repensar a noção de uma "sociedade 
multicultural" e construir novos modelos de integração 
passou a ter uma importância fundamental.

Tal como na Grã-Bretanha e na França, com base no 

plano de migração alemão, é possível identificar uma 
perspetiva política específica, que neste caso está in-
timamente ligada ao facto da Alemanha ter sido o úl-
timo grande país europeu a tornar-se um Estado-na-
ção, e a formação da nação (como no caso da Itália) 
precedeu notoriamente a do Estado. Esse atraso levou 
ao surgimento de um conceito com vista a “proteger 
como um valor fundamental a afirmada homogenei-
dade étnico-cultural dos alemães e lutar contra a sua 
dissolução de qualquer forma possível.

No que diz respeito ao desenvolvimento da pedagogia 
intercultural neste país, podem ser tidas em conside-
ração três etapas importantes: uma primeira fase a 
partir dos anos 70, na qual - como já foi referido para 
os outros dois países anteriormente discutidos - surge 
essencialmente uma abordagem pedagógica rela-
cionada com uma forma de educação assimilativa e 
compensatória que, por um lado, visava recuperar os 
défices linguísticos e também transmitir os conteúdos 
culturais do país de acolhimento e, por outro lado, dei-
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xar em aberto a possibilidade de regressar ao país de 
emigração (o que exigia o ensino da língua e cultura de 
origem com a ajuda de instrutores nativos).

Neste sentido, considerando que a Conferência perma-
nente de Ministros da Educação (“Kultusministerkon-
ferenz”) favoreceu o cumprimento desses objetivos ao 
dar "recomendações oficiais visando uma “Doppelstra-
tegie” (dupla estratégia), o que significa que tanto favo-
rece a integração na Alemanha como a 'manutenção 
da identidade cultural ' ou “Rückkefähigkeit” (possibili-
dade de retorno). Por esta razão, um grande número 
de cursos de formação para professores foi posto em 
prática. O chamado “Ausländerpädagogik” (Pedagogia 
para estrangeiros) foi incluído nos currículos gerais e 
especializados para professores e educadores.

Durante a segunda fase, que iniciou no final dos anos 
70, o mundo político e intelectual criou consciência so-
bre a “relação direta entre os problemas econômicos 
(recessão, crise do petróleo) e o aumento das dificul-

dades e da discriminação dos estrangeiros e das suas 
famílias”. Além do mais, a consciência do mundo cien-
tífico de que a Alemanha se tinha tornado - mesmo 
que não legalmente - num país de imigração também 
contribuiu para uma compreensão mais profunda do 
contexto contemporâneo. Portanto, não era possível 
continuar a falar em Gastarbeiter (trabalhadores con-
vidados): era preciso considerar a imigração e os imi-
grantes como algo permanente.

No início da década de 1980, durante a terceira fase do 
desenvolvimento da pedagogia intercultural na Ale-
manha, o debate científico centrou-se na "processua-
lidade contínua de culturas", afirmando que "não há 
necessidade de aprender sobre as diferenças culturais 
dos imigrantes. Em contrapartida, é muito importante 
ter em mente que as culturas são o resultado de pro-
cessos dinâmicos e evolutivos. A ênfase não é mais co-
locada na assimilação unilateral, mas sim num proces-
so bilateral que permite a igualdade e o diálogo entre 
as culturas” (Portera, 2003: 15-16).
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Atualmente, a pedagogia intercultural alemã beneficia 
de altos níveis de institucionalização, porém, no que diz 
respeito à prática educacional, é preciso ter em conta 
que o sistema educativo alemão não é totalmente ho-
mogéneo, uma vez que a organização é específica do 
estado (“Länder”). Na verdade, cada “Länder” pode de-
finir as suas próprias prioridades de formação e decidir 
quais os programas a implementar. Isto significa que 
há uma discrepância significativa entre as diferentes 
abordagens interculturais adotadas individualmente 
pelas escolas. Elas podem variar de formas tradicio-
nais a variedades mais inovadoras e proativas.

Desde o novo milênio, pode-se afirmar que a Alema-
nha está a fazer um esforço maior para promover a 
integração dos imigrantes. Isso torna-se bastante evi-
dente quando se consideram os vários projetos reali-
zados entre 2005 e 2007. Em particular, vale a pena 
lembrar uma série de medidas importantes como a 
instituição do Ministério Adjunto da Imigração e Inte-
gração, na Chancelaria Federal; a edição final de uma 

nova Lei de Imigração que, pela primeira vez, tem vin-
do a regulamentar a integração e, do ponto de vista 
económico, estabeleceu um apoio decisivo à integra-
ção dos imigrantes, e finalmente a aprovação do Plano 
Nacional de Integração que comprova o compromisso 
de mudança com uma série de iniciativas a serem rea-
lizadas em diversos setores sociais..

Educação intercultural em Itália
A educação intercultural tem sido um problema nas 
políticas educacionais italianas e nas ciências da edu-
cação desde de 1989, aproximadamente. Um aumen-
to substancial da migração para Itália foi a motivação 
inicial para começar a discutir diferentes abordagens 
na educação, de modo a enfrentar as importantes mu-
danças sociais introduzidas na sociedade, instituições 
e economia Italiana devido à migração. A educação 
intercultural também é discutida em conjunto com as 
minorias linguísticas e culturais regionais e questões 
políticas relacionadas, nomeadamente em Trentino-
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-Alto Adige (“Südtirol”), onde se fala italiano, alemão e 
ladino e se ensina essas línguas nas escolas. O poten-
cial intercultural da mobilidade de estudantes em pro-
gramas europeus também foi gradualmente entrando 
em foco. Mas a migração é definitivamente referida 
como o principal desafio para um sistema educacional 
que enfrenta muitas formas de diversidade. A Consti-
tuição da República da Itália menciona explicitamente 
as minorias (linguísticas, religiosas, culturais e outras) e 
o compromisso das instituições para com o respeito à 
diversidade.

Desde o início, em documentos oficiais do governo ita-
liano (a Itália tem um sistema de ensino centralizado) 
o conceito de educação intercultural foi descrito como 
aquele que deveria ser direcionado a todos os alunos, e 
não apenas aos alunos migrantes.

O sistema escolar italiano é inclusivo; a diversidade é 
um conceito central em documentos políticos e na pe-
dagogia, um conceito que engloba características cul-

turais, linguísticas, religiosas e individuais, como capa-
cidade ou deficiência.

A um nível nacional, o Ministério da Instrução, Univer-
sidade e Pesquisa (“Ministero dell'Istruzione, dell'Uni-
versità e della Ricerca”) e o Ministério da Educação 
(“Ministero della Pubblica Istruzione”) publicaram do-
cumentos oficiais que lidam com a diversidade como 
fenômeno social e da educação intercultural como 
consequência pedagógica, incluindo diretrizes. Neste 
quadro, a presença de alunos migrantes no quotidiano 
escolar não é apenas reconhecida como uma realida-
de, mas também vista como uma oportunidade para 
mudança em toda a escola.

No entanto, muito provavelmente pelo facto de nas 
primeiras tentativas de conceptualização da educa-
ção intercultural o conceito fundamental de cultura 
não se ter refletido suficientemente, sendo muitas ve-
zes referido como algo estático, na realidade escolar 
a ideia de uma educação intercultural não se traduziu 
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sempre implementado da maneira que foi proclamada 
pelos documentos de política. Por exemplo, muitos pro-
fessores interpretaram mal (e ainda compreendem mal) 
a educação intercultural como uma pedagogia especial 
que diz respeito apenas a crianças migrantes. Atualmen-
te a realização da educação intercultural varia de cidade 
para cidade, de escola para escola e até de turma para 
turma. Existe pouco ou nenhum controlo ou supervisão. 
Resumindo: se um professor não quer oferecer educação 
intercultural, ele não precisa, e nenhuma autoridade fará 
objeções.

Resumindo, existe uma discrepância clara entre a política, 
por um lado, e a prática, por outro. As diretrizes e estraté-
gias oferecidas a um nível nacional sobre como a aborda-
gem intercultural italiana deve ser realizada, muitas vezes 
não correspondem ao que realmente acontece num nível 
micro. As razões podem ser atribuídas à ausência de uma 
gestão de qualidade adequada que implicaria supervisão 
e avaliação, bem como deficiências na formação inicial e 
contínua de professores.

Em termos de currículo, o sistema de ensino italiano está 
num período de transição, visto que as “Indicazioni Nazio-
nali” (diretrizes para um currículo nacional) foram revistas 
em 2007. As novas “Indicazioni Nazionali” estão em vigor 
desde o início do ano letivo 2007-2008.Portanto, é de-
masiado cedo para comentar sobre a sua eficácia no que 
toca à educação intercultural. Nas “Indicazioni Nazionali” 
anteriores, a diversidade global era muito subestimada. 
Na discussão académica, a educação intercultural é vis-
ta como uma dimensão transversal que envolve todas 
as disciplinas e matérias. Na prática escolar, no entanto, 
havia (e há) uma tendência para apenas iniciar medidas 
especiais de integração dos alunos migrantes em vez de 
ensinar a educação intercultural de forma transversal. A 
recente revisão do currículo oferece a possibilidade de 
introduzir uma abordagem intercultural. A sua eficácia 
pode ser avaliada apenas quando e se for finalmente im-
plementada.

Por um lado, a educação intercultural na Itália envolve 
a oferta de aulas de línguas nos idiomas dos migrantes 
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O sistema escolar italiano é inclusivo; 
a diversidade é um conceito central 

em documentos políticos e na 
pedagogia, um conceito que engloba 
características culturais, linguísticas, 

religiosas e individuais, como 
capacidade ou deficiência

ou da comunidade. No entanto, não é estruturada nem 
coordenada a nível nacional. A sua organização é dei-
xada ao critério da escola individual e depende muito 
do compromisso das comunidades, das organizações 
privadas e religiosas e da Igreja Católica.

Por outro lado, há um foco bem maior no ensino de uma 
segunda língua (italiano) do que nas línguas comunitá-
rias. Não é por falta de consciência da importância do 
ensino da língua materna, mas sim pela emergência 
decorrente do rápido aumento do número de alunos 
migrantes, da quantidade de línguas faladas resultan-
te deste fenómeno e das dificuldades de organização. 
Os cursos de italiano como segunda língua são par-
cialmente financiados pelas autoridades educacionais 
(Ministério, Província) numa base quantitativa, o que 
significa que o financiamento só é concedido a esco-
las com um número significativo de migrantes. Outras 
medidas de segunda língua são financiadas pelas au-
toridades locais. Como consequência, o financiamento 
varia de cidade para cidade. O ensino de uma segunda 

língua é sempre organizado como parte de uma abor-
dagem inclusiva. Os alunos com histórico de migração 
são incluídos numa sala de aula regular (não em salas 
separadas) e recebem instrução adicional em italiano 
se for necessário e possível.

A educação pré-escolar (“scuola materna”) está disponí-
vel geralmente dos três aos seis anos (com algumas di-
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ferenças regionais na disponibilidade e qualidade reais) 
e funciona durante o dia todo de forma gratuita. A taxa 
de participação é bastante alta, mas não foi possível 
verificar no âmbito deste estudo se existem diferenças 
significativas entre alunos migrantes e nativos em ter-
mos de frequência da pré-escola. A importância des-
te segmento da educação para o apoio precoce numa 
segunda língua (italiano) e para a integração social é 
óbvia.

Na formação inicial de professores, cabe a cada uni-
versidade decidir se a educação intercultural faz par-
te dos currículos das diferentes disciplinas envolvidas. 
Para além disso, os assuntos tratados em palestras e 
seminários dependem de cada orador ou professor. 
Nesse sentido, há cursos que tratam mais das diferen-
tes abordagens no campo da educação intercultural e 
outros que enfatizam mais aspetos como preconceitos 
e estereótipos ou o papel do aluno migrante nas aulas.

No presente, a educação intercultural (ou abordagens 

relacionadas) é ensinada em muitos departamentos e 
universidades em toda a Itália. É o caso, por exemplo, 
da Università Statale di Milano e da Università del Sa-
cro Cuore di Milano. Outro exemplo de boa prática in-
tercultural no nível terciário é a Universidade de Vero-
na, que possui um Centro de Estudos Interculturais. Isto 
mostra que as perspetivas de formação de uma gera-
ção de professores e outros profissionais, que têm uma 
maior consciência do que a geração que está atual-
mente ao serviço, são bastante animadoras, embora 
limitadas a um determinado número de universidades. 
No entanto, este é um desenvolvimento bastante novo, 
por isso os professores que foram formados nas déca-
das passadas não estão suficientemente preparados. 
Na situação atual, segundo os especialistas, o facto 
de a educação intercultural não estar suficientemen-
te presente na formação de professores gera confusão 
entre os professores sobre o que é que o conceito de 
educação intercultural realmente envolve. Muitas ve-
zes restringe-se a descobrir outras culturas ou a apre-



45

F Y C I C

ciar costumes e alimentos diferentes, especialmente se 
forem exóticos. Isso, claramente, não é suficiente, pois 
a educação intercultural deve envolver mais atividades 
e aspetos e, acima de tudo, pretende ser uma aborda-
gem global que deve penetrar todas ou a maioria das 
disciplinas do currículo. Durante a formação contínua, 
por outro lado, há iniciativas que abrangem projetos 
nacionais e locais de educação intercultural. Resumi-
damente, a educação intercultural ainda não está am-
plamente difundida entre os professores, o que está in-
timamente ligado a uma insuficiente articulação entre 
as políticas nacionais (que de facto pretendem promo-
ver a educação intercultural e a valorização da diversi-
dade, e assim o têm feito nas últimas duas décadas), e 
o conteúdo da formação de professores em universida-
des e instituições de formação contínua.

Tal como em muitos outros países com imigrantes, os 
alunos migrantes pertencem principalmente a grupos 
sociais e famílias com menos privilégios. Na Itália, a 
maioria dos migrantes são oriundos de países não eu-

ropeus, por isso são normalmente chamados de “ex-
tra-comunitari”. Os alunos provenientes do estrangeiro 
falam, muitas vezes, línguas percebidas como extre-
mamente distantes da língua italiana e de outras lín-
guas europeias: o mandarim e outras línguas chinesas 
estão entre as mais presentes.

De um modo geral, os alunos migrantes tendem a ter 
um desempenho pior do que os alunos italianos na-
tivos. Porém, o sistema escolar italiano é organizado 
de acordo com o princípio da inclusão. A escolaridade 
obrigatória dura até aos catorze anos e só depois do 
ensino secundário inferior é que os alunos são dividi-
dos em diferentes tipos de escolas secundárias. Este é 
o resultado da reforma alcançada em 1962. A educa-
ção especial foi reduzida a um mínimo absoluto (ape-
nas para as deficiências mais graves) com a reforma 
em 1977. Consequentemente, não há risco de decla-
rar migrantes ou alunos de minorias como retardados 
mentais ou socialmente perturbados, como é o caso 
na Alemanha e na Hungria ou outros países onde há 
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aulas separadas para educação especial. No entanto, 
o problema da exclusão social existe mesmo num sis-
tema escolar inclusivo, e os alunos migrantes podem 
sofrer de exclusão social mais do que os italianos nati-
vos, devido à sua cor de pele ou religião. O racismo e o 
preconceito étnico infelizmente caracterizam segmen-
tos da sociedade italiana e dos seus indivíduos, como 
em qualquer outro país.

Os exemplos de boas práticas na Itália podem ser 
agrupados em duas linhas principais de ação. Por um 
lado, existem projetos específicos para integrar alunos 
migrantes. Este campo inclui, por exemplo, o italiano 
como segunda língua, mediadores linguísticos cultu-
rais qualificados que prestam assistência linguística, o 
fornecimento de textos simplificados, bem como o en-
volvimento dos pais. Relativamente a este último, exis-
tem dois tipos de intervenção. A primeira é acerca da 
promoção do acesso e entrega de informações para os 
pais, e o segundo é sobre o fornecimento de mediado-
res linguísticos culturais. Por outro lado, existe a esfera 

de ação voltada para a educação intercultural para to-
dos os alunos - por outras palavras, uma abordagem 
pedagógica aplicada de forma transversal a quase to-
das as disciplinas e que visa a aumentar a abertura in-
tercultural, para além de melhorar o entendimento en-
tre as diferentes culturas e grupos étnicos ou religiosos.

No entanto esse discurso dentro do currículo ainda 
está longe de ser implementado em toda a Itália, ex-
ceto para alguns projetos específicos. Isso ainda re-
quer tempo, uma formação docente mais qualificada 
e ampliada, a revisão dos livros didáticos e, acima de 
tudo, a vontade de criar consciência sobre as mudan-
ças culturais numa sociedade plural, e não apenas 
em termos de imigração. Um exemplo de escola com 
um perfil claro voltado para a educação intercultural 
e a integração de migrantes é o Istituto Comprensivo 
Thouar-Gonzaga de Milão, uma escola de nível primá-
rio e secundário. Esta escola foi incluída num inquérito 
comparativo em meados da década de 1990. Naquela 
época, o foco estava nas “crianças que vêm de longe”. 
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O projeto intercultural inicial expandiu-se gradualmen-
te e agora inclui educação intercultural para todos os 
alunos, integração de alunos migrantes, abertura à 
diversidade, educação para a cidadania e consciência 
ecológica.

Educação intercultural em Portu-
gal
Portugal, devido à sua história, é um país de migran-
tes, com várias pessoas que veem e também muitas 
pessoas que saem do país e voltam mais tarde com 
as suas famílias que começaram noutro país. Isto traz 
muitos estudantes estrangeiros para as escolas e cria 
novos desafios para os professores e para a comunida-
de em si.

Para tentar combater este problema, diferentes políti-
cas, técnicas e abordagens foram tomadas pelo gover-
no, pelas escolas e pelas comunidades.

Em 1991, o Ministério da Educação criou a primeira res-
posta política para a gestão da diversidade no sistema 
educacional. O Secretariado Coordenador dos Progra-
mas de Educação Multicultural nasceu como uma res-
posta à diversidade cultural e linguística do ambiente 
educacional e coordena, incentiva e promove progra-
mas e ações de educação com enfase nos valores da 
partilha, tolerância, diálogo e solidariedade entre pes-
soas, etnias e culturas. Também recolhem dados sobre 
a presença de crianças migrantes no sistema educati-
vo português. Posteriormente denominou-se Secreta-
riado Entreculturas, promoveu o Projeto de Educação 
Intercultural que criou e implementou programas edu-
cacionais e interculturais em diferentes escolas e com 
nítidas melhorias nos resultados escolares para alunos 
estrangeiros no ensino primário. Foi ainda criada a As-
sociação de Professores para a Educação Intercultural, 
o projeto A Escola na Dimensão Intercultural, a iniciati-
va Pelas Minorias, a institucionalização da diversidade 
religiosa nas escolas públicas e a criação do grupo de 
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trabalho dos mediadores culturais.

Em 2001 o Secretariado Entreculturas passou a fazer 
parte do Ministério da Educação e em 2004 passou 
também a fazer parte do Alto Comissariado para a 
Imigração e Minorias Étnicas, hoje denominado Alto 
Comissário para as Migrações (ACM) e a intervenção 
centrou-se na formação de professores em aprendi-
zagem intercultural e outros agentes educativos e na 
produção, publicação e promoção de instrumentos pe-
dagógicos.

O Aventura Marão Clube - AMC (parceiro do projeto 
de Portugal) tem vindo a criar diferentes iniciativas ao 
longo dos anos, uma delas foi o Kit Escolas Intercultu-
rais, que reúne um conjunto de materiais relacionados 
com a interculturalidade e foram concebidos pela En-
trescolas e está disponível para todos os profissionais 
da área de educação. Criaram também a Bolsa de 
Formadores que oferece formações e recursos para 
cidadãos, profissionais e entidades, públicas ou priva-

das, que estejam de algum modo ligadas à intercultu-
ralidade ou migração. Esses materiais baseiam-se na 
promoção de uma gestão positiva e enriquecedora da 
diversidade cultural, por meio do diálogo intercultural 
e inter-religioso. Realizam-se sessões de informação e 
sensibilização e também seminários com os objetivos 
de promover uma melhor compreensão da diversida-
de cultural, a sensibilização para o acolhimento e inte-
gração de imigrantes em Portugal e a formação para a 
interculturalidade. 

Em 2012 foi lançado o Selo Escola Intercultural para 
premiar as escolas pela promoção de projetos intercul-
turais que reconhecem e valorizam a diversidade como 
oportunidade e fonte de aprendizagem para todos. 
Existe um prémio denominado Prémio Comunicação 
Pela Diversidade Cultural que reconhece o trabalho, 
publicado nos meios de comunicação tradicionais e 
digitais, com um contributo relevante para a promo-
ção da diversidade cultural, combate à discriminação 
com base na nacionalidade, etnia, religião ou situação 
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os acordos internacionais para a agenda 2030 para o 
desenvolvimento sustentável.

Em julho de 2020, a ACM, juntamente com a Direção-
-Geral da Educação (DGE) e a Fundação Aga Khan (AKF) 
Portugal, lançaram o programa Rede de Escolas para 
a Educação Intercultural, REEI que irá durar de 2020 a 
2023. Trata-se de uma rede entre escolas, públicas e 
privadas, envolvidas na transformação, organização e 
abordagem pedagógica, utilizando a interculturalida-

documental, e especificamente para a integração das 
comunidades migrantes e ciganas em Portugal.

Existe também uma política criada pelo governo para 
as escolas, denominada de Programa Escolhas que foi 
criada em 2001 para atuar na área de inclusão social. 
O objetivo deste programa é promover a inclusão so-
cial de crianças e adolescentes oriundos de contextos 
vulneráveis, principalmente os descendentes de pais 
migrantes e crianças ciganas. Promove a igualdade, a 
não discriminação e o reforço da coesão social atra-
vés da promoção da educação, formação, qualificação, 
emprego e empreendedorismo, bem como da dinami-
zação, participação e cidadania das comunidades. Isso 
faz com que o programa seja um instrumento de elimi-
nação de estereótipos e de combate a todas as formas 
de discriminação relacionadas à etnia, nacionalidade, 
cor, raça, ascendência, bem como orientação social, 
identidade e expressão de gênero e deficiências. Este 
programa segue os objetivos e estratégias na área na-
cional da cidadania, igualdade e educação, bem como 

Links:
www.om.acm.gov.pt/-/575233

www.cidadania.dge.mec.pt/projectos-e-i-
niciativas/interculturalidade

http://https://www.om.acm.gov.pt/-/575233
www.cidadania.dge.mec.pt/projectos-e-iniciativas/interculturalidade
www.cidadania.dge.mec.pt/projectos-e-iniciativas/interculturalidade


50

F Y C I C

Educação intercultural na Eslovénia.
A interculturalidade é expressa de várias maneiras, 
quer como um direito individual, quer coletivo, em al-
guns artigos da Constituição da República da Eslovénia 
(por exemplo, artigos 39, 61, 64, 65). Para além disso, 
a interculturalidade é importante para formar a cons-
ciência social de que toda sociedade é multicultural e 
que essa multiculturalidade é útil para todos. A expres-
são da identidade na cultura pode ser um processo di-
nâmico em constante desenvolvimento - não só para 
estrangeiros, é importante para toda a população. A 
sua importância atinge tanto o desenvolvimento da 
criança dentro do processo de desenvolvimento da sua 
personalidade, como também de adultos que já dese-
jam enfrentar a interculturalidade direta ou indireta-
mente. 

Depois de imigrar para a Eslovénia, as crianças da pri-
meira geração de imigrantes também aderiram ao pro-
cesso educativo esloveno, assim como, recentemente, 

de em articulação com outros domínios de trabalho 
em cidadania e desenvolvimento, com base na educa-
ção para a cidadania e a estratégia de educação para 
a cidadania na escola. A rede tem como objetivo pro-
mover o acolhimento, a inclusão e o sucesso escolar de 
todas as crianças e adolescentes desde a pré-escola 
até ao ensino médio, para além de desenvolver o res-
peito pelas diferenças e a criação de relações seguras, 
saudáveis, pacíficas e democráticas de integração e 
aproximação entre alunos e demais integrantes da co-
munidade educacional..
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e, assim, desenvolveu uma visão holística. 

(Marijanca Ajša VIŽINTIN: Model medkulturne vzgoje in 
izobraževanja: Z a usp ešnejše vk ljučevanje otrok pri-
seljencev, ZRC SAZU, páginas 71-89)

Para além da educação intercultural dentro do sistema 
escolar, onde o processo parece ser bem organizado e 
onde a educação intercultural é efetivamente incorpo-
rada no currículo, precisamos de priorizar a educação 
da interculturalidade para adultos. Os Jovens adultos 
e os adultos geralmente fazem parte de um determi-
nado sistema ao qual pertencem. Muitas vezes, nesses 
tipos de sistemas, não encontramos espaço ou possibi-
lidades de tirar cursos de educação intercultural como 
disciplina obrigatória. Este tipo de população é, portan-
to, bastante afetado pelos média e estereótipos, lite-
ratura e pensamentos, que nem sempre fornecem as 
informações reais e não promovem necessariamente 
um lado bom da multicultura. A educação intercultural 
faz parte do processo de educação social. Portanto, o 

crianças recém-imigradas cuja língua materna não é a 
eslovena ou não nasceram na Eslovénia. Os professores 
enfrentam os desafios de ensinar uma criança que, de-
pois de se matricular numa escola eslovena, não sabe 
esloveno, quando o processo educacional funciona 
principalmente em esloveno. É apenas na socialização 
entre pessoas de origens diferentes que é estabelecida 
a base do desenvolvimento do diálogo intercultural, e 
no processo educativo para o desenvolvimento da edu-
cação intercultural na educação formal. No entanto, a 
escola é, logo a seguir à família, o principal motor da 
socialização, que não só proporciona uma educação 
acadêmica formal para as crianças, mas também as 
ensina muito sobre o código cultural em que crescem. 
Este código cultural deve ser aberto a outras culturas, 
religiões e estilos de vida. O sistema escolar desempe-
nha um papel importante nesta questão.

Na Eslovénia, o ZRC SAZU desenvolveu um modelo de 
educação intercultural na educação, que se baseia na 
importância de todos os atores envolvidos no processo 
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objetivo principal da educação intercultural deve ser o 
fortalecimento das relações, quer entre as diferentes 
sociedades, quer entre os diferentes grupos culturais 
maioritários e minoritários.

Várias ONGs na Eslovénia estão a abordar a importân-
cia intercultural e trabalham de modo a promover a 
interculturalidade com um bom propósito e oferecem 
programas e cursos baseados na compreensão, aceita-
ção, cidadania ativa, como combater a desigualdade e a 
discriminação quando ocorrerem, e também oferecem 
oportunidades para as pessoas se envolverem neste 
processo como uma estrutura organizada. Além disso, 
eles implementam projetos com frequência, nos quais 
as pessoas de diferentes origens ou culturas estão en-
volvidas, por exemplo, no projeto 'Čazakcija' (disponível 
em: http://mc-bit.si/wp-content/uploads/2015/05/% 
C5% BDepni-slovar% C4% 8Dek-belokranjske-rom% 
C5% A1% C4% 8Dine.pdf (em 30 de julho de 2020)) 
cujo resultado é um belo pequeno dicionário da língua 
Bela Krajina-Roma. Para alcançar o maior número pos-

sível de pessoas na participação da promoção intercul-
tural, certamente existem eventos, como ‘Teden Kultur’, 
semana da cultura, organizada todos os anos em ju-
nho pela DRPDNM (parceiro do projeto da Eslovénia). 
O evento acontece todos os dias úteis durante uma 
semana, e consiste em várias atividades (música, co-
mida, dança, filmes ao ar livre, workshops, concertos) 
de nacionalidades e minorias das quais as pessoas que 
vivem em Novo mesto, Eslovénia estão representadas. 
O evento é um grande sucesso todos os anos e alcança 
o maior número de possível de pessoas.

Links:
http://mc-bit .si/wp-content/upload-
s/2015/05/%C5%BDepni-slovar%C4%-
8Dek-belokranjske-rom%C5%A1%C4%8Di-
ne.pdf 
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Apêndice Guias da UNESCO sobre a educa-
ção intercultural
A Unesco recomenda guias sobre a educação intercul-
tural. Um conjunto de princípios recorrentes foi identifi-
cado com um potencial de poder guiar a ação interna-
cional no campo da educação intercultural.

Princípio I
A educação intercultural respeita a identidade cul-
tural do aluno através da provisão de educação de 
qualidade culturalmente apropriada e responsiva 
para todos. 

Este princípio pode ser alcançado através de:

O uso de currículos e de materiais de ensino e aprendi-
zagem que: 

• construam diversos sistemas de conhecimento e 
de experiências dos alunos; 
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• incorporem as suas histórias, conhecimentos e tec-
nologias, sistemas de valores e outras aspirações 
sociais, económicas e culturais;introduce the lear-
ners to an understanding and an appreciation of 
their cultural heritage; 

• introduzam os alunos para um conhecimento e 
uma apreciação dos seus patrimónios culturais; 

• visem desenvolver respeito pela identidade cultu-
ral, idioma e valores dos alunos; 

• utilizem os recursos locais.

O desenvolvimento de métodos de ensino que:

• sejam culturalmente apropriados, por exemplo 
através da integração de pedagogias tradicionais e 
do uso de formas tradicionais de média, como con-
tar histórias, teatro, poesia e canções;

• se baseiem em técnicas de aprendizagem práti-
cas, participativas e contextualizadas que incluem: 

atividades resultantes da colaboração com insti-
tuições culturais; visitas de estudo e visitas a insta-
lações e monumentos; e atividades produtivas liga-
das às necessidades sociais, culturais e económicas 
da comunidade.

O desenvolvimento de métodos culturalmente apro-
priados de avaliação.

A escolha de um idioma de instrução que inclui, quan-
do possível, a língua materna dos alunos.

Um treino apropriado para professores pretende:

• familiarizar os professores com a património cultu-
ral do seu país; 

• familiarizar os professores com métodos de ensino 
práticos, participativos e contextualizados;

• conscientizar sobre as necessidades educativas e 
culturais de grupos minoritários;
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• dar a habilidade de adaptar conteúdos, métodos e 
materiais educacionais para as necessidades dos 
grupos cujas culturas divergem do grupo maioritá-
rio;

• facilitar a aplicação da diversidade como uma fer-
ramenta na sala de aula para beneficiar o aluno.

A promoção de ambientes de aprendizagem que res-
peitam a diversidade cultural a partir de, por exemplo, 
conscientização das necessidades alimentares; respei-
to por códigos de vestimenta; e a designação de áreas 
para oração ou meditação.

A interação entre a escola e a comunidade e o envolvi-
mento dos alunos e/ou das suas comunidades no pro-
cesso educativo através de:

• o uso da escola como um centro para atividades 
sociais e culturais, para fins educativos e para a co-
munidade; 

• a participação de artesãos tradicionais e atores 

como instrutores; 

• o reconhecimento do papel dos alunos como veícu-
los de cultura; 

• decentralização para o desenvolvimento de con-
teúdos e métodos para ter em conta as diferenças 
culturais e institucionais de uma região para outra; 

• e a participação de alunos, pais e outros membros 
da comunidade, professores e administradores de 
diferentes origens culturais na gestão escolar, su-
pervisão e controlo, tomada de decisões, planea-
mento e implementação de programas educativos 
e o desenvolvimento de currículos e materiais de 
aprendizagem e ensino.



56

F Y C I C

Princípio II
Educação intercultural fornece a cada aluno o co-
nhecimento cultural, atitudes e aptidões necessá-
rias para alcançar a participação ativa e completa 
na sociedade. 

Este princípio pode ser alcançado através de:

A garantia de oportunidades iguais e justas por:

• o fornecimento de um acesso igualitário a todas as 
formas de educação para todos os grupos culturais 
da população; 

• a eliminação de todas as formas de discriminação 
no sistema educativo; 

• a provisão de qualificações educacionais para as-
segurar um acesso igual à educação pós-secundá-
ria e a formação profissional;

• a adoção de medidas que facilitam a integração 

de grupos com necessidades culturais especiais no 
sistema educativo, como por exemplo os filhos de 
trabalhadores migrantes; 

• o fornecimento de oportunidades iguais para a 
participação no processo de aprendizagem; 

• • o fornecimento de ambientes de aprendizagem 
não discriminatórios, seguros e pacíficos; 

• a implementação de medidas especiais para abor-
dar contextos onde implicações históricas limitam 
as capacidades dos alunos e dos professores de 
participarem com todos os outros de forma igual 
na sociedade. 

• O uso de currículos e materiais de ensino e apren-
dizagem que:

• transmitam conhecimento sobre a história, tradi-
ções, idioma e cultura das minorias existentes aos 
grupos maioritários;
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• transmitam conhecimento sobre a sociedade como 
um todo às minorias;

• se foquem na eliminação de preconceitos sobre 
grupos populacionais culturalmente distintos den-
tro de um país;

• envolvam vários sistemas culturais através da 
apresentação de conhecimento de diferentes pers-
petivas culturais; 

• criem uma compreensão extensiva acerca da leitu-
ra, escrita e da fala, permitindo ao cidadão adquirir 
acesso à informação, e compreender claramente a 
situação em que vive, para expressar as suas ne-
cessidades, e participar em atividades no ambiente 
social.

Métodos de ensino apropriados que:

• promovam a participação ativa dos alunos no pro-
cesso educativo;

• integrem métodos formais, não-formais, tradicio-
nais e modernos de ensino;

• promovam um ambiente de aprendizagem ativo, 
por exemplo através da realização de projetos con-
cretos, de modo a desmistificar o conhecimento 
baseado em livros e para dar às pessoas um sen-
tido de confiança e para adquirirem habilidades 
culturais, tais como a capacidade de comunicar ou 
cooperar com os outros.

Uma definição clara e uma avaliação precisa dos resul-
tados de aprendizagem, incluindo conhecimento, habi-
lidades, atitudes e valores.

Ensino linguístico apropriado: todos os alunos deverão 
adquirir a capacidade de comunicar, exprimir, ouvir e 
envolver-se em diálogos na sua língua materna, a lín-
gua oficial ou nacional do seu país, e uma ou mais lín-
guas estrangeiras. 

Formação inicial de professores e formação profissio-
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nal permanente que fornece aos professores:

• uma profunda compreensão do paradigma inter-
cultural na educação e a sua implicação para a 
transformação para a prática quotidiana na sala 
de aula, escolas e comunidades;

• consciência crítica do papel que a educação deve-
ria ter na luta contra o racismo e a discriminação;

• abordagem para a educação e ensino com base 
em direitos;

• as competências para planear, implementar e ava-
liar currículos escolares localmente determinados 
com base nas necessidades e ambições dos alunos 
e das comunidades a que eles pertencem;

• capacidades para incorporar alunos de culturas 
não dominantes no processo de aprendizagem;

• capacidades para levar em consideração a hetero-
geneidade dos alunos;

• domínio de métodos e técnicas de observação, es-
cuta e comunicação intercultural; de mais do que 
uma língua de trabalho quando for apropriada, e 
de algumas noções sobre análise antropológica; 

• domínio de procedimentos de avaliação apropria-
dos e uma mente aberta para uma análise, avalia-
ção e redefinição contínuas de métodos.
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• compreensão e respeito por todas as pessoas, as 
suas culturas, civilizações, valores e modos de vida; 
incluindo culturas étnicas domésticas e culturas de 
outras nações; 

• conscientização do aumento da interdependência 
global entre pessoas e nações;

• consciência não só dos direitos, mas também dos 
deveres atuais dos indivíduos, grupos sociais e na-
ções em relação aos outros;

• compreensão da necessidade da solidariedade in-
ternacional e da cooperação;

• consciência dos próprios valores culturais que estão 
na base da interpretação de situações e problemas, 
para além da capacidade de reflexão e revisão de 
informação enriquecida pelo conhecimento de dife-
rentes perspetivas culturais;

• respeito pelos diferentes padrões de pensamento. 

Princípio III
A educação intercultural fornece a todos os alunos 
conhecimento cultural, atitudes e aptidões que lhes 
irá permitir contribuir para o respeito, compreensão 
e solidariedade entre indivíduos, grupos étnicos, so-
ciais, culturais, religiosos e nações. 

Este princípio pode ser alcançado através de:

Desenvolvimento de currículos que contribuem para:

• a descoberta da diversidade cultural, conscientiza-
ção sobre valores positivos da diversidade cultural e 
respeito pelo património cultural;

• consciência crítica sobre a luta contra o racismo e a 
discriminação; 

• conhecimento sobre a património cultural através 
do ensino de história, geografia, literatura, línguas, 
disciplinas artísticas e estéticas e temas científicos 
e tecnológicos; 
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• o estabelecimento de redes internacionais de alu-
nos, estudantes e investigadores que trabalham 
para os mesmos objetivos;

• a aquisição de competências para resolução e me-
diação de conflitos.

O ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras e o 
fortalecimento da componente cultural no ensino lin-
guístico.

Uma formação inicial de professores adequada e o de-
senvolvimento profissional permanente com vista à 
criação de:

• conscientização do valor positivo da diversidade cul-
tural e do direito de a pessoa ser diferente;

• consciência crítica do papel que as comunidades lo-
cais e os sistemas de conhecimento locais, línguas 
e práticas sociais desempenham no processo de 
aprendizagem e da construção da pessoa nas socie-
dades nacionais, regionais e globais; 

• tratem as heranças, experiência e contribuições de 
diferentes grupos étnicos com dignidade, integrida-
de e significância comparáveis; 

• proporcionem a aprendizagem num contexto igua-
litário;

• correspondam aos valores ensinados;

• proporcionem projetos interdisciplinares.

A aquisição de competências de comunicação e coo-
peração para além de barreiras culturais e a partilha e 
cooperação com outros através de:

• contactos diretos e intercâmbios regulares entre 
alunos, estudantes, professores e outros educadores 
em vários países ou ambientes culturais;

• a implementação de projetos em conjunto entre es-
tabelecimentos e instituições de diferentes países, 
com vista a resolver problemas comuns;
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• um conhecimento sobre a história da civilização e 
da antropologia de modo a permitir um melhor co-
nhecimento e a capacidade de transmitir a ideia da 
natureza plural, dinâmica, relativa e complementar 
das culturas;

• as competências sociais e políticas e uma conduta 
com uma mente aberta para a promoção perma-
nente da participação ativa no planeamento escolar 
e no design, implementação e avaliação dos proje-
tos e programas escolares;

• um desenvolvimento de uma capacidade para fazer 
o melhor aproveitamento das visitas a museus e ou-
tras instituições para um ensino intercultural eficaz;

• abertura da mente e uma capacidade de levar o in-
teresse ao aluno na aprendizagem e na compreen-
são dos outros; 

• a aquisição de técnicas de observação, escuta soli-
dária e comunicação intercultural. 
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Introdução
A União Europeia é uma sociedade formada por comu-
nidades locais cada vez mais compostas e multiculturais. 

Nos últimos cinco anos, a Europa tem enfrentado uma 
grande onda de migração. De acordo com o Eurostat, há 
35,1 milhões de residentes na Europa nascidos fora da 
UE-28. Por outro lado, os cidadãos europeus decidem 
cada vez mais viver em países da União em que eles 
não nasceram: a 1 de janeiro de 2016, segundo o Euros-
tat, esses cidadãos eram 19,3 milhões. Para além disso, 
vivemos um período histórico caracterizado por fluxos 
migratórios impressionantes de pessoas em busca de 
asilo político vindos de países africanos e asiáticos, que 
fogem da guerra e da miséria.

Os países mediterrânicos, em particular a Itália, estão 
muito expostos aos migrantes que chegam à Europa 
por via marítima, que só em 2017 foram 171.635 (da-
dos da OIM, 2018), para além das pressões migratórias 

nas fronteiras orientais da União. Tendo esses dados em 
mente, podemos afirmar que há uma grande mobilida-
de de migrantes, especialmente no que diz respeito às 
novas gerações. Isto acontece por duas razões: o facto 
das novas gerações estarem mais empenhadas em se 
deslocarem e por considerarem isso um desafio, para 
além de uma oportunidade, para construir uma União 
Europeia intercultural.

Os jovens são aqueles que se deslocam mais facilmente 
dentro da União: décadas de programas de Juventude, 
Juventude em Ação, Erasmus, Erasmus + têm facilitado 
a mobilidade juvenil, levando a um número crescente de 
jovens dispostos a viver em outro país, e também a en-
contrar colegas não oriundos da UE.

A diversidade cultural é uma “parte integrante dos va-
lores da União Europeia” (JOIN / 2016/029 final) que 
caracteriza o seu desenvolvimento e o seu papel estra-
tégico no mundo.

Sendo assim, é fundamental começar a desenvolver di-
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ferentes atividades no sentido da intercultura para os 
jovens, partindo da organização de eventos, atividades 
desportivas e recreativas, voluntariado local, para criar 
uma continuidade de valores, métodos e perspetivas 
com o programa Erasmus + e com o Corpo Europeu de 
Solidariedade.

A perspetiva intercultural é o horizonte deste caminho, 
mas este caminho deve ser percorrido na vida quotidia-
na dos jovens, para que se solidifique e dê frutos dura-
douros. O kit de ferramentas "From Youth Centers to In-
tercultural Centers" pretende melhorar a qualidade do 
trabalho na área da juventude, facilitando a evolução 
das casas de juventude em centros interculturais na UE. 
Nestes tipos de centros, os jovens podem viver contex-
tos e participar numa série de atividades caracterizadas 
pelo elemento intercultural.

Por este motivo, o primeiro objetivo do kit de ferramen-
tas é promover a qualidade do trabalho no campo da 
juventude por meio da sua caracterização intercultural. 

Outro objetivo é a inclusão social, fundamental com o 
crescente fluxo de imigrantes e pessoas à procura de 
asilo, uma oportunidade de solidariedade e inclusão das 
comunidades locais dentro da UE. Os jovens, inseridos 
neste contexto, têm necessidade de capacitação (últi-
mo objetivo), para aumentar as competências que lhes 
permitam enfrentar os desafios e aproveitar melhor as 
oportunidades que os processos de mobilidade marcan-
tes na Europa representam.

Este kit de ferramentas pretende implementar uma ino-
vação no âmbito do Trabalho Juvenil, de quatro países: 
Itália, Portugal, Espanha e Eslovénia. As quatro organi-
zações parceiras operam em comunidades locais onde 
os jovens locais vivem com colegas imigrantes, incluindo 
pessoas à procura de asilo e refugiados. Esta situação, 
que irá caracterizar cada vez mais as comunidades lo-
cais da UE, exige a evolução da clássica Casa da Juven-
tude para Centro Intercultural. Partindo da experiência 
dos parceiros, o objetivo é propor uma inovação em 
métodos e práticas, que possam tornar as diferentes 
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atividades das Casas da Juventude num sentido inter-
cultural: através de oficinas lúdico-agregativas, eventos 
públicos, voluntariado local, atividades desportivas.

O objetivo é contribuir para a melhoria do trabalho com 
jovens com um kit de ferramentas, que pode ser adota-
do pelos trabalhadores na área da juventude, construin-
do progressivamente uma Rede Europeia de Centros In-
terculturais. Através deste caminho, o objetivo é facilitar 
concretamente a inclusão social dos jovens, prestando 
atenção para os jovens com menos oportunidades. Ao 
mesmo tempo, esta caracterização das atividades juve-
nis realizadas em contextos locais, permite a capacita-
ção de jovens, estando mais preparados para enfrentar 
os desafios e oportunidades de um contexto multicul-
tural. Na crescente composição multicultural da Europa, 
a questão do afluxo de milhares de pessoas à procura 
de asilo, que nos países mediterrânicos e nos países da 
Europa de Leste frequentemente se torna numa emer-
gência, tornou-se um problema.

A experiência do passado em diferentes países reflete 
diferentes contextos socioculturais, diferentes perfis de 
imigração e diferentes impactos do influxo de pessoas à 
procura de asilo. Da mesma forma, os testes realizados 
para validar o kit de ferramentas foram comparados 
com a diversidade de contextos nacionais. Assim, o mo-
delo desenvolvido e proposto ao nível da UE tem a flexi-
bilidade e os instrumentos necessários para se adaptar 
a vários contextos.

O kit de ferramentas propõe, então, uma série de ativi-
dades para promover a inovação dentro das Casas da 
Juventude, virando todos os “clássicos” num sentido in-
tercultural: desportos, workshops agregativas e lúdicas, 
eventos, voluntariado local ...

O objetivo é fornecer uma base estável e permanente 
para a criação de comunidades interculturais locais na 
Europa, fomentando a inclusão social, a capacitação 
dos jovens e a construção de pontes com programas 
comunitários que possibilitam experiências decisivas 
(Erasmus +, Corpo Europeu de Solidariedade, etc.)
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Metodologia
O projeto FYCIC "From Youth Centers to Intercultural 
Centers" surge da necessidade de implementar inter-
venções inovadoras de inclusão, participação e cidada-
nia ativa da população migrante no domínio do trabalho 
juvenil, testadas nos últimos anos por várias organiza-
ções europeias sem fins lucrativos.

A necessidade surge como resposta ao fenómeno mi-
gratório que tem caracterizado a Europa nos últimos 
anos.

Desde a década de 1990, onde os países europeus que 
fazem fronteira com o Mediterrâneo começaram a ser 
atravessados pelo trânsito dos fluxos migratórios para 
o Norte da Europa ao longo dos anos, tem havido tam-
bém um número crescente de migrantes na área euro-
-mediterrânica.

A Itália tem sido a protagonista desta importante pas-
sagem, juntamente com outros países do sul da Europa, 

como Espanha, Portugal e Grécia.

Nos dias de hoje, a transformação está a afetar também 
os países da Europa Central, como a Eslovênia. Este país, 
faz parte da chamada “rota dos Balcãs”, por isso é um 
local de passagem para quem se desloca dos países da 
Ásia Central para o Norte da Europa; por outro lado, foi 
escolhido como país de destino por muitas pessoas que 
se mudaram de países da ex-Jugoslávia no início dos 
anos 90, que hoje se estão estabelecidas na Eslovênia e 
estão a construir o seu futuro com as suas famílias em 
um novo país 

Na crescente composição multicultural da Europa, a 
questão do afluxo de milhares de requerentes de asilo, 
que muitas vezes se torna uma emergência nos países 
mediterrâneos e da Europa Oriental, tornou-se um pro-
blema nos últimos anos.

O FYCIC, devido a estas características ligadas aos no-
vos fluxos de imigração fixa, envolveu organizações de 
quatro países, três da área euro-mediterrânica: Itália, 
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Portugal, Espanha; e a Eslovénia como um país da Euro-
pa Oriental recentemente entrou na Europa.

As quatro organizações envolvidas, além de estarem 
unidas por experiências em atividades educativas, agre-
gativas e de socialização, tratam da imigração e promo-
vem a inclusão, a participação e o reconhecimento dos 
direitos das diferentes comunidades que vivem nos seus 
territórios.

As quatro organizações parceiras operam em comuni-
dades locais onde jovens indígenas vivem com colegas 
imigrantes, incluindo pessoas à procura de asilo e refu-
giados. 

Esta situação, que cada vez mais caracteriza e caracteri-
zará as comunidades locais da UE, exige a evolução dos 
centros educativos e agregadores “clássicos” dos territó-
rios, em espaços abertos à diversidade, que favoreçam o 
diálogo, a comparação e o desenvolvimento de um am-
biente mais acolhedor e uma comunidade aberta capaz 
de reagir às mudanças.

Os objetivos do FYCIC " From Youth Center to Intercultu-
ral Center" são refletir sobre esta transformação cultu-
ral necessária, entender quais experiências são capitali-
záveis e transferíveis na Europa, que conselhos úteis se 
podem dar às realidades educacionais e agregativas e 
que ferramentas podemos colocar em prática para faci-
litar e promover a transformação necessária.

Começando por uma comparação das experiências dos 
parceiros, foram elaboradas e partilhadas práticas, es-
tratégias e métodos inovadores, de forma a enquadrar 
as diferentes atividades dos Centros Juvenis num senti-
do intercultural. As atividades foram pensadas de uma 
forma que as permite serem realizadas em diferentes 
contextos e de diferentes formas: desde oficinas lúdico-
-agregativas, a eventos públicos, ao voluntariado local e 
a atividades desportivas.

Este percurso de estudo e comparação com os parcei-
ros, em conjunto com o desenvolvimento de atividades 
transferíveis a promover, permitiu-nos partilhar e aper-
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feiçoar um método inovador para se aplicar.

Por meio da educação não formal e da aprendizagem 
através da prática, as estratégias utilizadas para estru-
turar e descrever as atividades do kit de ferramentas ti-
veram foco na promoção de relacionamentos, coopera-
ção e da participação ativa.

Consequentemente, as atividades do kit de ferramentas 
estão divididas em:

• Aprendizagem – destinada a melhorar aprendiza-
gem intercultural, as atividades são focadas princi-
palmente em proporcionar oportunidades de des-
coberta e compreensão das diversidades culturais, 
através do desenvolvimento de competências rela-
cionais.

• Intercâmbios - com o objetivo de fomentar o inter-
câmbio intercultural, estas atividades fornecem 
ocasiões para promover o confronto e a cooperação.

• Participação Ativa - após um processo de relação e 

cooperação, estas atividades ajudam a promover a 
intercultura, criando ocasiões de envolvimento cívico 
e cidadania ativa para pessoas de diferentes cultu-
ras.

• Caixa de inspiração - testada com sucesso por dife-
rentes organizações em contextos específicos, essas 
atividades podem ser uma inspiração para outros 
centros de juventude implementarem atividades 
inovadoras para a promoção da intercultura.

Com o projeto FYCIC, foi possível abordar a questão da 
diversidade em todos os seus aspetos, desde o cultural 
ao social, geográfico, religioso, político, etc.

A equipa do projeto desenvolveu também um conjunto 
de ferramentas e conselhos para garantir as instalações 
físicas e iniciativas gerais de incentivo ao acolhimento, 
inclusão e participação de pessoas com necessidades 
diferentes nos centros juvenis.

Os princípios que orientaram a equipa do projeto no es-
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tabelecimento dos métodos, ferramentas e conselhos 
contidos neste kit de ferramentas são aqueles estabe-
lecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos 
das Nações Unidas e no Livro Branco sobre Diálogo In-
tercultural promovido pelo Conselho da Europa.

As diferentes atividades propostas no kit de ferramen-
tas foram testadas em diferentes contextos locais com 
diferentes públicos-alvo. Essa fase de validação per-
mitiu à equipa do projeto reconhecer os pontos fortes 
e fracos de cada uma delas; as atividades foram então 
melhoradas e refinadas para torná-las adaptáveis à 
mais ampla variedade de cenários e contextos possíveis. 
Cada parceiro contribuiu para a adaptabilidade das ati-
vidades graças às peculiaridades e às diferentes expe-
riências adquiridas no seu contexto local. A diversidade 
dessas organizações tem incentivado um diálogo entre 
os parceiros que permitiu que cada ação fosse pensada 
e melhorada de acordo com as diferentes peculiarida-
des e necessidades que surgiam. Este trabalho facilitou 
a aplicabilidade das diferentes atividades propostas em 

diferentes contextos, favorecendo a sua replicabilidade.

CANTIERE GIOVANI (CG) ) tem vinte anos de expe-
riência em intervenções e atividades relacionadas ao 
apoio e inclusão de estrangeiros na comunidade local. 
Especificamente, lida com menores, adultos e famílias 
estrangeiras com dificuldades laborais, económicas e 
burocráticas, que procuram instalar-se em contextos 
urbanos periféricos. A área de intervenção de referência 
é a região da Campânia, no sul da Itália, em particular a 
área urbana densamente povoada que vai de Nápoles 
até Caserta. O tipo de migração é muito heterogéneo 
e as principais comunidades presentes são provenien-
tes de Marrocos, Tunísia, Argélia, Nigéria, Burkina Faso 
da África; Polónia, Roménia, Albânia e Ucrânia da Euro-
pa; Rússia, China, Índia, Paquistão, Bangladesh da Ásia. 
A Cantiere Giovani lida com o ensino da língua italiana, 
apoio, orientação e mediação cultural nas escolas, or-
ganiza iniciativas e eventos que promovem o conheci-
mento, respeito e valorização da diversidade cultural no 
território.
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AVENTURA MARAO CLUBE (AMC) tem 27 anos de 
experiência no trabalho com jovens, nos últimos anos 
coordenou cerca de 70 projetos envolvendo mais de 
600 jovens no voluntariado e na mobilidade interna-
cional. Através das atividades da Casa da Juventude de 
Amarante, a AMC tem promovido a prática de estilos de 
vida saudáveis (especialmente alimentação e despor-
to), sensibilizando para o desenvolvimento sustentável 
(apoio aos produtores biológicos da região e promoção 
do Comércio Justo) e promovendo o Voluntariado, Direi-
tos Humanos, Educação e diálogo intercultural.

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA 
DELA NOVO MESTO (DRPDNM)está sediada em Novo 
Mesto (Eslovénia) e tem 25 anos de experiência em 
educação, juventude, cidadãos, migrantes, refugiados, 
mulheres, famílias, capacitação, cooperação interna-
cional e outras atividades que atendem aos objetivos 
dos seus projetos. Promove os valores da solidarieda-
de, tolerância, voluntariado, vida ativa, ambiente limpo, 
conscientização para a cidadania e diálogo intercultural, 

participação dos cidadãos. Gere um centro diário para 
crianças ciganas de modo a promover a integração com 
a comunidade local.

ASOCIACIÓN CULTURAL ESPACIO PLAZA SAREAN 
KULTUR ELKARTEA (SAREAN) situada em San Francis-
co, Bilbao, uma área com uma alta percentagem de po-
pulação migrante. Organiza diferentes atividades como 
palestras, workshops, exposições, concertos ou jantares 
em colaboração com associações de migrantes e torna 
público o trabalho de artistas e pensadores de outros 
países. É um espaço intergeracional e organiza ativida-
des para crianças, jovens e idosos.As atividades finais 
elaboradas no kit de ferramentas levaram em conside-
ração a comparação entre essas realidades, a valoriza-
ção das experiências específicas e a adaptabilidade de 
cada atividade nos diferentes contextos específicos.

Este processo tem permitido, para além da atenção ao 
diálogo entre as diferentes componentes, o enriqueci-
mento de métodos e estratégias a aplicar, criando um 
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instrumento com maiores possibilidades de utilização 
nas diferentes realidades europeias. O kit de ferramen-
tas é traduzido em diferentes idiomas com a ideia de 
torná-lo um manual útil para organizações que operam 
em diferentes lugares e contextos, para incentivar a par-
ticipação e inclusão numa escala mais ampla.

A intenção deste kit de ferramentas foi precisamente 
contribuir para melhorar o trabalho na área da juven-
tude, criando uma ferramenta, o kit, que será adotado 
pelos trabalhadores na área da juventude dos parceiros, 
nas suas redes nacionais e europeias, e posteriormente 
alargado pela União Europeia, construindo progressiva-
mente uma rede europeia de centros interculturais.

O kit de ferramentas pode então ser usado pelas orga-
nizações envolvidas no projeto e nas suas redes, para 
facilitar concretamente a inclusão social dos jovens, 
prestando atenção aos jovens com menos oportunida-
des, como refugiados ou pessoas com uma formação 
cultural diferente.

Esta ideia de caracterizar os Centros Juvenis em Centros 
Interculturais tem também como objetivo transversal a 
capacitação de jovens, mais preparados para enfrentar 
os desafios contemporâneos, prontos para aproveitar 
as novas oportunidades de desenvolvimento local num 
contexto multicultural e a estarem mais abertos para 
compreender a complexidade do mundo em que vive-
mos.

Intercultura no Erasmus + 
A Europa precisa de sociedades mais coesas e inclusivas 
que permitam aos cidadãos desempenhar um papel 
ativo na vida democrática. A União Europeia conside-
ra valioso o diálogo e o conhecimento intercultural a e 
aceitação da diversidade e tolerância na sociedade. A 
educação, a formação, o trabalho com jovens e o des-
porto são essenciais para promover valores europeus 
comuns, fomentar a integração social, melhorar a com-
preensão intercultural e o sentimento de pertença a 
uma comunidade, e para prevenir a radicalização vio-
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lenta. O Erasmus + é um instrumento eficaz para pro-
mover a inclusão de pessoas com meios desfavorecidos, 
incluindo migrantes recém-chegados. Outra prioridade 
é a capacitação dos jovens e a sua capacidade de par-
ticiparem ativamente na sociedade, em conformidade 
com as disposições do Tratado de Lisboa para "encora-
jar a participação dos jovens na vida democrática na Eu-
ropa". Este tema também pode ser direcionado através 
de atividades de aprendizagem não formal, que visam 
valorizar as aptidões e competências dos jovens, bem 
como a sua cidadania ativa.

O Programa Erasmus+ apoia a cidadania ativa e a ética 
na aprendizagem ao longo da vida; promove o desen-
volvimento de competências sociais e interculturais, o 
pensamento crítico e a literacia mediática. A prioridade 
é a participação ativa na vida democrática e o envolvi-
mento social e cívico por meio de atividades de apren-
dizagem formal ou não formal. O foco é a sensibilização 
e compreensão do contexto da União Europeia, nomea-
damente no que diz respeito aos valores comuns da UE, 

aos princípios da unidade e da diversidade, bem como 
ao seu património social, cultural e histórico.

A inclusão social é uma prioridade abrangente em to-
dos os setores do programa. Promover - em particular 
através de abordagens inovadoras e integradas - a pos-
se de valores partilhados, igualdade, inclusão social, di-
versidade e não discriminação. A prioridade é apoiar e 
avaliar novas abordagens para reduzir as disparidades 
no acesso e envolvimento com a educação formal e não 
formal, assim como projetos que combatam a discrimi-
nação, a segregação e o racismo. O programa apoia a 
integração de pessoas de origens migrantes, incluindo 
a recolha e disseminação de boas práticas sobre o as-
sunto.

A prioridade do programa é também melhorar o nível 
de competências e aptidões essenciais dos jovens, in-
cluindo aqueles com menos oportunidades, assim como 
promover a participação na vida democrática na Euro-
pa e no mercado de trabalho, a cidadania ativa, o diá-
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logo intercultural, a inclusão social e solidariedade, em 
particular através do aumento das oportunidades de 
mobilidade com fins de aprendizagem para os jovens, os 
que trabalham com jovens ou as organizações juvenis e 
os líderes juvenis, e através do reforço das ligações entre 
o campo da juventude e o mercado de trabalho;

Através do programa Erasmus +, a Comissão financia 
projetos e outras atividades para a integração de mi-
grantes em todos os setores da educação e da forma-
ção. As parcerias estratégicas pretendem alcançar o de-
senvolvimento de práticas educacionais inovadoras e a 
promoção da cooperação transnacional.

O que é um centro intercultural: 
pré-requisitos
Este kit de ferramentas pode ser utilizado pelos traba-
lhadores na área da juventude para facilitar a transição 
dos Casas da Juventude em Centros Interculturais, mas 
antes de começar, há uma série de pré-requisitos para 

preparar o espaço de modo a ter um ambiente e uma 
atitude aberta perante a diversidade. 

“As diferenças culturais não nos devem separar uns dos 
outros, pois a diversidade cultural traz uma força coleti-
va que pode beneficiar toda a humanidade. O diálogo 
intercultural é a melhor garantia de um mundo mais pa-
cífico, justo e sustentável.”

Quando falamos sobre diferentes culturas, não falamos 
apenas sobre diferenças geográficas, mas temos de nos 
focar também nas diferenças políticas, geracionais e 
sociais, bem como nos diferentes gostos e tendências. 
De modo a abraçar totalmente essas diferenças, o tra-
balhador jovem deve questionar continuamente a sua 
ideia de como o centro juvenil deveria ser. Intercultural 
aqui significa não só um lugar onde as diferenças são 
bem-vindas, onde as diferenças estão conectadas ape-
nas com as diferentes nacionalidades. Um lugar aco-
lhedor e intercultural deve ser, sim, um lugar dedicado à 
promoção e ao respeito dos direitos humanos.
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As principais atividades que promovem a intercultura 
(devido à sua própria natureza do encontro informal e 
pela criação de relações espontâneas), podem ser fes-
tas e excursões, ou todas aquelas ações de convívio com 
comida e música incluindo visitas e excursões; elas são a 
base da intercultura, uma vez que unem as pessoas de 
forma realista.

O centro deve promover então a igualdade de género, 
iniciando um diálogo e criando modelos de promoção 
para diferentes culturas. Deve-se promover a coopera-
ção para lutar contra os estereótipos, fornecendo, al-
ternativamente, informação diferente sobre as culturas 
para evitar a estigmatização.

A estrutura do centro deve ser flexível e deverá estar dis-
posta a mudar, e adaptar-se às situações que o contex-
to cultural propõe.

O espaço deve estar definido de um modo que permita 
a todas as culturas estarem confortáveis com ele, o ob-
jetivo é crescerem juntos respeitando as diferenças. 

Todos nós temos crenças e preconceitos ocultos sobre o 
mundo, que são moldados pelas nossas experiências e 
pela cultura. Suposições são como usar um par de ócu-
los que nem notamos até que algo nos faça ver as len-
tes. Verificar as próprias suposições exige que as reflitam 
e entendam sobre as próprias crenças. Ao compreender 
as próprias crenças, poderão evitar projetá-las nos ou-
tros. Partindo das leis e regulamentos do contexto, faci-
litam uma discussão sobre temas como drogas, álcool 
ou igualdade de género, lembrando que o diálogo inter-
cultural é um recurso importante para superar barreiras.

Em baixo estão uma série de dicas, indicações de modo 
a ter um ambiente aberto que abrace a diversidade. 

Have a clear mission (why the centre is intercultural, 
what does intercultural mean). Write down, somewhere 
in the youth centre the concept. You can also put posters 
with quotes connected with human rights. 
• Ter uma missão clara (porque é que o centro é inter-

cultural, o que é que intercultural significa). Escreva 
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o conceito, algures na Casa da Juventude. Também 
poderá pôr posters com frases relacionadas com os 
direitos humanos.

• Tente converter signos, informação e indicações no 
seu centro em línguas diferentes. Isto é importante 
para fazer com que as pessoas entendam e decifrem 
o seu contexto à primeira, especialmente aqueles 
que as vêm pela primeira vez. 

• Coloque um exemplo do dicionário internacional 
(atividade proposta no kit), onde as pessoas podem 
escrever diferentes frases no seu próprio idioma. 

• Tente inserir na aparência do centro diferentes re-
ferências culturais, com base nas comunidades que 
mais frequentam o centro. Por exemplo, pôr posters 
de atletas, músicos, escritores, poetas internacio-
nais, etc...

• Use um calendário que referencie os feriados e festi-
vidades das diferentes religiões e culturas. Tente fo-
car não só nas festividades religiosas (por exemplo, a 
Páscoa católica e ortodoxa), mas promova também 

a adoção de um calendário laico, onde os eventos 
estejam ligados à iniciativa cultural, ao ambiente, di-
reitos humanos etc… 

• Leve em consideração o contexto cultural e religio-
so das suas comunidades. Não faz sentido fixar uma 
atividade que envolva comida durante o Ramadão.

• Proponha a Casa da Juventude às comunidades 
para organizarem as suas próprias atividades.

• Procure fornecer informação diferente de modo a 
fazer uma ligação entre as diferentes comunidades, 
com base em interesses e necessidades comuns.

• Procure focar-se não só na Casa da Juventude, mas 
observe o que acontece no seu território, para entrar 
em contacto com as diferentes culturas. Através da 
observação dos eventos organizados espontanea-
mente pelas diferentes comunidades, pode propor 
às pessoas que passem a realizar a sua atividade no 
seu centro. Não fique à espere até que eles cheguem, 
mas proponha o seu centro para uma cooperação.
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• Promova a importância da diversidade, de modo a 
não criar uma dominância monocultural na Casa da 
Juventude. Tente mediar a promoção intercultural e 
partilha de espaços.

• Organize um espaço onde as pessoas possam ver 
notícias internacionais sobre aquilo que se passa no 
mundo. Organize também alguns momentos para 
aprofundar certas notícias/tópicos, com atividades 
de fórum, seminários e conferências. Isto permite às 
diferentes culturas partilharem ideias sobre o mes-
mo tópico com pontos de vista diferentes. 

• Se possível, gerir uma cozinha acessível para permi-
tir às diferentes culturas cozinharem juntas. Incenti-
ve as pessoas a partilharem as suas habilidades e a 
experimentarem juntas novos momentos de conví-
vio, por meio da culinária intercultural. 

• Promover ações de conscientização sobre discrimi-
nação e racismo quer dentro quer fora do centro. 
Organize atividades que possam criar relações entre 

pessoas vindas de diferentes realidades (através de 
jogos de futebol, etc.) 

• Se possível, tente trabalhar com escolas, para fazer 
uma conexão profunda com o território e os jovens 
da comunidade local, promovendo a intercultura. 

Como ler e usar o kit de ferramentas
O kit de ferramentas contém métodos e práticas, ferra-
mentas e diretrizes, baseadas na educação não formal 
e diálogo.

Esta secção é um guia de leitura das diversas atividades 
propostas com o objetivo de orientar, teoricamente e na 
prática, a evolução dos trabalhadores na área da juven-
tude no sentido da interculturalidade das atividades ju-
venis, em particular para facilitar a transição das Casas 
da Juventude em Centros Interculturais.

Todas as atividades propostas estão divididas em três 
áreas que representam os três principais campos de 
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atuação da atividade: Aprendizagem, Intercâmbio e 
Participação Ativa. Há também outra categoria, a Caixa 
de Inspiração, que contém sugestões e boas práticas a 
serem implementadas.

O trabalhador na área da juventude irá escolher a ativi-
dade de acordo com a área em que ele está interessado. 

Independentemente da área temática, todas as ativida-
des propostas têm a mesma estrutura:

Breve descrição da atividade:
esta parte contém um breve resumo da atividade, para 
que seja possível ter uma visão geral do tipo de ativida-
de proposta.

Tópicos. Objetivos e metodologia: 
Esta parte contém o tema da atividade, o objetivo da 
atividade e a metodologia utilizada. Se a atividade for 
direcionada a crianças, esta parte contém também a 
abordagem pedagógica sugerida. Se a atividade for 
composta por mais do que uma fase, esta secção con-

tém a metodologia aplicada para cada etapa. 

Duração: 
esta secção contém orientações sobre quanto tempo a 
atividade deve durar. Se a atividade for composta por 
mais do que uma fase, ela contém indicações sobre a 
duração de cada uma das fases.

Local: 
Nesta secção é descrito o local ideal para a realização 
da atividade, juntamente com os requisitos mínimos que 
um local deve ter para a implementação da atividade.

Materiais: 
Esta secção contém uma lista de materiais necessários 
para a atividade, é possível que algumas atividades não 
exijam material algum.

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas: 
Nesta secção, há uma descrição das aptidões específi-
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cas exigidas pelos membros da equipa para implemen-
tar a atividade, se necessário. De facto, é possível que 
algumas atividades precisem de um trabalhador na 
área da juventude qualificado. (ou seja, um artista, um 
jardineiro, etc.).

Participantes envolvidos
Esta parte descreve o número estimado de participan-
tes e o tipo de público alvo que pode participar na ativi-
dade. Esta parte determina se uma atividade é dirigida 
a jovens, crianças, adultos, grupo multicultural, comuni-
dade local no geral, etc....

Etapas: 
esta é a secção onde a atividade é explicada detalhada-
mente. Ela contém todas as etapas da atividade, des-
crevendo de forma completa todas as ações envolvidas. 
Está dividida em três partes: 

1. Antes: Esta parte contém as instruções para prepa-
rar a atividade, tanto de forma prática como teórica. 

Ela explica como preparar o grupo de participantes, 
o local e o material necessário antes do início da ati-
vidade.

2. Durante:  Esta secção contém uma descrição deta-
lhada da atividade, passo a passo, com uma estima-
tiva da duração de cada etapa, caso seja aplicável. 
Esta parte fornece basicamente todas as instruções 
para realizar a atividade.

3. Depois:  Esta é a parte que contém as instruções 
para  um momento de debriefing/reflexão após a 
atividade. Como as atividades propostas não são 
uma simples lista de jogos e exercícios, esta par-
te deve ser sempre realizada, pois proporciona um 
momento de debriefing com os participantes. Nesta 
secção são descritas detalhadamente as formas de 
conduzir uma reflexão relacionada com a atividade.
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O que fazer e o que não fazer: 
Esta última parte contém, caso seja aplicável, uma série 
de dicas que o autor sugere depois de ter feito o teste 
prático da atividade proposta durante a fase de valida-
ção do projeto. Esta parte, baseada na experiência ante-
rior, alerta sobre o que pode correr mal durante a ativi-
dade e sugere como lidar com isso.

Aspetos inovadores para a promoção da intercul-
tura: 
Nesta secção são expressos os aspetos inovadores da 
atividade. A atividade pode ser inovadora quanto ao 
contexto em que é implementada, pode ser inovadora 
em relação aos beneficiários a que se dirige (grupos-al-
vo específicos com necessidades ou características es-
pecíficas) ou inovadora quanto à metodologia utilizada. 
Esta secção também explica como a atividade promove 
a intercultura, já que o objetivo do kit de ferramentas 
é promover e explicar abordagens inovadoras para a 
transição de centros juvenis para centros interculturais

Possível acompanhamento ou relação com outras 
atividades:
Todos os jogos, exercícios, eventos e workshops apre-
sentados neste kit não pretendem ser atividades pon-
tuais. Eles são concebidos como uma faísca para acen-
der uma dinâmica positiva na sua Casa da Juventude e 
na comunidade local em geral, que facilita a criação de 
um ambiente mais intercultural. Na perspetiva presente 
neste parágrafo, são dadas algumas sugestões, quando 
aplicáveis, para continuar, replicar e aumentar o âmbito 
da atividade e dar início às dinâmicas acima menciona-
das. Se for possível, é sugerida uma conexão com outras 
atividades deste kit de ferramentas, para serem imple-
mentadas antes ou depois.
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LEARNING CAPÍTULO 3 
APRENDIZAGEM
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Breve descrição da atividade
Este jogo de representação ajuda os participantes a 
refletirem sobre a desigualdade global, promovendo 
valores como igualdade, respeito e inclusão.

Apreciado quer por jovens quer por adultos, este jogo 
explora a natureza injusta do comércio global e funcio-
na bem como uma introdução ao Comércio Justo. Os 
participantes são divididos numa série de países, que 
devem ser divididos de acordo com os dados do mundo 
real. É totalmente atraente e ao mesmo tempo apre-
senta aos participantes como é tentar sobreviver num 
mundo extremamente injusto.

Isto coloca os participantes com sentimentos contra-
ditórios, os ricos e opressores/os pobres e oprimidos, 
para que possa estimular neles uma atitude de resolu-
ção de problemas e de senso de igualdade.

Jogo das cadeiras no 
mundo
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Jogo das cadeiras no mundo

Tópicos:

Desenvolvimento, Economia, Igualdade, Direitos humanos, 
Indústria, Relações Internacionais, Pobreza, Justiça Social, 
Comércio Justo, Comércio.

Objetivos:

• Ilustrar como é que o comércio pode beneficiar ou preju-
dicar o desenvolvimento económico dos diferentes paí-
ses ou blocos comerciais. 

• Explicar como é que as relações comerciais funcionam.

• Permitir que os jogadores experienciem a injustiça das 
relações comerciais desiguais. 

• Gerar interesse e discussão sobre o sistema de comércio 
mundial e o sistema migratório mundial (refugiados, mi-
norias e pessoas à procura de asilo) 

Duração:
Tempo estimado: 50 minutos.

Custos:
O custo total está relacionado com os materiais: não supe-
rior a 10 €.

Local:

Uma sala espaçosa com as cadeiras necessárias.

Materiais:

Materiais e espaço necessários: 

• 5 posters, cada um representando um continente (mapa 
desenhado, nome ou ambos) 

• fita; 

• marcadores de cor; 



89

F Y C I C

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• o mesmo número de cadeiras do que o número de par-
ticipantes;

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exi-
gidas:

• 1 líder/facilitador

• 1 observador

Participantes envolvidos
De 10 até 50 pessoas

Adaptação para crianças:
Se a intenção for implementar esta atividade com 
crianças, tenha em mente que será necessário in-
troduzir algumas adaptações. Por exemplo: doces 
(melhor se forem de comércio justo) podem substi-
tuir as cadeiras, apresente primeiro os continentes 
(onde fica a África, quem vive lá, pelo que é que a 
África é conhecida …), etc.

Etapas:
Antes de começar, é importante transmitir ao coor-
denador que:

• O coordenador deverá manter-se sempre neu-
tro. Não julgue ou comente no processo da ati-
vidade, porque criará uma sensação de inade-
quação nos participantes.

• Evite dar demasiada informação no início de 
modo a manter o elemento de surpresa e neu-
tralidade.
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Etapas:
Antes da atividade

Como usar a folha de dados (ver o anexo 1):

Distribuição de participantes:

A primeira coluna representa o número de participan-
tes. De acordo com o número de participantes presen-
tes, verifique os dados correspondentes na coluna.

As seguintes colunas representam a distribuição dos 
participantes pelos continentes

Por exemplo: se houver 10 participantes, coloque 1 na 
Europa, 1 na América do Norte, 1 na América Latina 
central, etc.

A última coluna representa o número de habitantes re-
presentados por cada pessoa.

Distribuição de cadeiras:

Na primeira coluna, represente o número de cadeiras 
que tem.

As seguintes colunas representam a distribuição das 
cadeiras pelos continentes

Por exemplo: se houver 10 cadeiras, coloque 3 na Euro-
pa, 3 na América do Norte, 1 na América Latina central, 
etc.

A última coluna representa os milhões de dólares re-
presentados por cada cadeira.

As cadeiras são colocadas no meio da sala. O coor-
denador afixa nas paredes mais distantes os cartazes 
com os nomes dos cinco continentes: Europa, América 
Central e Latina, Norte da África, Ásia e Oceania.



91

F Y C I C

Durante a atividade

O Coordenador informa aos participantes que eles 
representam a população mundial e pede para se 
espalharem pelos cinco continentes da maneira que 
acharem mais adequada à realidade, permanecendo 
no canto dos seus posters. Quando estiverem todos no 
lugar, o coordenador dirá os valores reais, realocando, 
se necessário, os participantes.

Em seguida, o coordenador diz que as cadeiras repre-
sentam o produto mundial bruto e, como na primeira 
vez, pede a cada um dos grupos que leve o número de 
cadeiras que considera adequado para o seu continen-
te, mas sem se sentar nelas. Quando as cadeiras são 
divididas, o coordenador dá os valores reais da distri-
buição da riqueza, movendo as cadeiras de um conti-
nente para outro se for necessário.

Nessa fase, o coordenador anuncia que quem não 
conseguir atingir a riqueza simbolizada pelas cadeiras 

estará num risco de vida: nenhuma cadeira deve ficar 
por usar e nenhum participante deve ficar no chão. É 
necessário ficar em pé nas cadeiras ou deitado nelas!

A situação na Ásia pode ser ainda mais realista se os 
participantes do grupo e as cadeiras do Japão estive-
rem isolados. A este ponto, temos uma perspetiva so-
bre a situação dos vários continentes. O coordenador 
mantém essa situação por 5 a 10 minutos, perguntan-
do aos participantes como eles se sentem, reunindo e 
discutindo todos os comentários e ideias que possam 
surgir.

Depois da atividade

Depois de os participantes terem assumido as posi-
ções finais, peça a cada um que permaneça nos seus 
lugares e observe a situação à sua volta.

1. Pergunte lhes:

• Como é que se sentem? Quais foram as vossas 
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emoções durante o jogo? Há alguém que se sinta 
triste, ofendido, forte, poderoso, fraco, etc.?

• Acreditam que as distribuições foram justas e 
iguais? Elas respeitam os direitos humanos? 

2. Peça para reabastecer a população e as riquezas 
da forma que preferirem e dê-lhes tempo. É im-
portante não intervir ou influenciar nesse processo 
para que o grupo atue de forma autónoma.

3. Depois da reformulação, pergunte se a situação 
agora está melhor ou pior, e procure saber se ainda 
há pessoas que se sentem fracas.

4. Para concluir, pergunte aos participantes:

• Acham que este jogo reflete as dinâmicas do mun-
do real?

• Existe alguma desigualdade no mundo?

• Como é que podemos intervir numa situação de de-
sigualdade?

Alguém passou por uma situação semelhante na vida 
real? (contexto de trabalho, contexto escolar, etc.)

 Peça para refletirem sobre a situação dos refugiados, 
pessoas à procura de asilo e minorias: Como é que os 
podemos ajudar nesta situação?

O que fazer e o que não fazer
Gestão de conflitos durante atividade:

É sempre importante que o coordenador mantenha uma 
posição neutra. Caso um conflito surja, o coordenador 
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deve pedir ao grupo para ficar em silêncio por alguns se-
gundos e sugerir o reinício dos debates de forma calma e 
organizada sobre as questões que criaram o conflito.

Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura
Os sistemas de comércio dos dias de hoje estão a ajudar 
a manter uma discrepância entre os países ricos e os paí-
ses pobres.

Há sistemas que ajudam países fortes bem organizados 
como os EUA e os países da UE, invés dos países mais po-
bres. Este jogo é uma introdução divertida e excitante às 
questões do comércio, fornecendo um esboço simples de 
várias relações muito complexas. É uma introdução va-
liosa às questões básicas que determinam como é que 
a discrepância entre os países ricos e os países pobres é 
mantida.

Com algumas alterações, dá para adaptar a diferentes 

grupos-alvo. Um quebra gelo perfeito para falar sobre 
desigualdade social. É uma atividade que pode ser ex-
pandida até no jogo social sobre a desigualdade social 
dentro da comunidade local em que as pessoas vivem 
(maioria vs. diferentes minorias).

Os participantes podem se divertir e ao mesmo tempo 
ter a oportunidade de expressar as suas ideias sobre a si-
tuação mundial e de refletir sobre o tema principal da dis-
tribuição da população e da riqueza. A dinâmica positiva 
entre os participantes surge graças a este jogo, iniciando 
novas relações.

Possível acompanhamento
Reflita com os participantes sobre como eles podem tra-
balhar para fazer a diferença na questão do comércio. 
Mostre as seguintes ideias como um exemplo, que po-
dem ser tomadas como possível acompanhamento da 
atividade:



94

F Y C I C

- Escreva cartas ou envie e-mails a fazer perguntas a 
empresas que fazem afirmações éticas sobre os seus 
produtos. Pode achar que uma única carta ou e-mail é 
irrelevante, mas as grandes empresas querem ouvir os 
seus clientes. Quantas mais pessoas fizerem o mesmo 
comentário ou fizerem a mesma pergunta, mais eficaz 
será a mensagem.

• Verifique e escolha. Você pode não ter condições fi-
nanceiras, ou pode não ter a escolha, de fazer com-
pras de forma ética, mas use algumas das opções de 
comércio justo disponíveis e tente aumentar a sua 
consciência de por onde é que as coisas que consome 
passaram até chegarem à sua casa. O seu supermer-
cado só armazenará produtos de comércio justo se 
um número suficiente de pessoas os comprar.

• Organize uma angariação de fundos, talvez venden-
do produtos de comércio justo, e doe os lucros para 
organizações que trabalham para lidar com a justiça 
comercial

Vídeos, links e recursos externos.
Introdução ao comércio justo:

Conhecer o comércio justo:

https://www.youtube.com/watch?v=JoIZWd2q2Ec

https://www.youtube.com/watch?v=aetw560Xjhg

https://www.youtube.com/watch?v=o6pcJxFen8Y

Como explicar o comércio justo a crianças:

https ://w w w.youtube.com/watch?v=VeUG-
vhINwHw

https://www.youtube.com/watch?v=o6pcJxFen8Y

https://www.oddizzi.com/teachers/explore-the-
-world/food-and-farming/fair-trade/

https://schools.fairtrade.org.uk/resources/type/acti-
vities-and-games/#page-1
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Explorar o COMÉRCIO JUSTO aqui (para todos): 

https://www.youtube.com/user/Fairtradefounda-
tion/videos

Dados populacionais:

Lista de continentes por população: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_continents_
by_population

Revisão da População Mundial: https://worldpopu-
lationreview.com/continents/ 

Bibliografia
Jogo criado por: ITECO, Belgian Development Educa-
tion Organization

Vídeo conversa de Miguel Pinto sobre o Comércio Justo.
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Annex 1
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Breve descrição da atividade
Outcast Europe é um workshop útil para analisar o 
recente passado dos povos europeus, que motivou as 
pessoas a procurar uma vida melhor noutro lugar, fu-
gindo de coisas que não podiam tolerar mais, à procura 
de um refúgio seguro. O uso da comunicação não-ver-
bal ajuda a estimular a reflexão e empatia sobre esses 
tópicos no grupo.

Outcast Europe
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Tópico:

Diálogo intercultural

Tolerância, respeito e solidariedade

Metodologia:

Workshop de educação não formal

Objetivos:

• melhorar as condições para um diálogo intercultural 

• promover a participação cívica

• estimular o pensamento crítico

• criar um espaço “seguro” para abrir e partilhar 
experiências. 

Duração:

O workshop tem diferentes fases:

1. explicação do jogo e divisão do grupo: 15 minutos

2. observação, reflexão intergrupal: 20 minutos

3. observação do trabalho dos outros: 20 minutos

4. discussão entre grupos: 20 minutos

5. debriefing. 15/20 minutoS

6. Total: 1h30

Custos:

Todos os custos estão relacionais com o material: não 
superior a 20€

Local:

Uma sala ou um espaço ao ar livre capaz de conter 
cerca de 25 participantes e permitir a criação de um 
ambiente pacífico e relaxante (música instrumental com 
o volume baixo, espaço suficiente para todos, etc.) 

Outcast Europe
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Materiais:

• flip charts ou posters (1 por grupo)

• canetas e / ou marcadores

• fotos impressas dos objetos 

• folhas com uma descrição básica do objeto (origem, 
oferecido por, a rota do item) 

As fotos e as descrições básicas dos objetos encontram-se em 
https://outcasteurope.eu/

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exi-
gidas:

• um facilitador
• um observador

Participantes envolvidos:
Participantes: até 25 participantes, divididos em grupos 
iguais (o melhor é 5 grupos de 5 participantes) 
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Importante:

Esta atividade é mais apropriada a jovens adultos ou jovens mais velhos (15 
anos+)

Caso pretenda implementar a atividade com crianças (dos 10 aos 14 anos) lem-
bre-se de introduzir algumas alterações e adaptações à atividade. Por exemplo, 
você pode dividir o grupo em grupos menores, 3 crianças por grupo, de modo 
a estimular a participação e contribuição de todas as crianças do grupo. Você 
também pode pensar em encurtar a atividade para manter o foco dos jovens 
participantes até a fase de debriefing. Certifique-se também de escolher uma 
imagem que as crianças possam entender facilmente (por exemplo, bonecas, 
papel-moeda, brinquedos, etc.)

Leve em consideração também que para quem não fala uma língua comum, 
uma conversa escrita (reflexões internas sobre os grupos) pode se tornar num 
obstáculo. É possível evitar esse problema, apresentando um tradutor no grupo, 
capaz de traduzir o que uma pessoa escreve. Se optar por esta opção, certifi-
que-se que dá mais tempo aos grupos em cada uma das etapas da atividade.
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Durante

Peça aos participantes que se dividam em grupos. De-
pendendo do número total de participantes, é possível 
dividir o grupo em pequenos grupos de 4 ou no máximo 
5 pessoas. Peça a uma pessoa fora do grupo de partici-
pantes para ser o observador.

Depois de formar o grupo, peça para se colocarem em 
áreas diferentes da sala. Quando estiverem em posição, 
dê a cada pessoa um flip chart e marcadores de cores 
diferentes.

Em seguida, peça a um voluntário de cada grupo para 
escolher uma foto do monte de fotos que tem nas mãos. 
Depois de escolher a foto, peça a todos para se mante-
rem em silêncio absoluto. A seguir, convide cada grupo 
para iniciar uma conversa por escrito sobre o objeto es-
colhido. Estimule a reflexão, sem influenciar o processo. 
Diga para usarem o flip chart para iniciar a discussão, 
onde todos usarão uma cor diferente para escrever.

Após 5 minutos, introduza um novo elemento: a descri-

Etapas: 
Esta atividade é uma adaptação do projeto “Outcast Eu-
rope”. Pode ler mais sobre o projeto e recolher o material 
necessário em www.outcasteurope.eu

Antes 

Antes de começar a atividade, prepare o espaço, certi-
fique-se de que existe espaço suficiente para trabalhar 
em grupos. Podem trabalhar em mesas ou no chão. As 
cadeiras não são precisas para a primeira fase. 

Preparar o material:

Um flip chart para cada grupo com canetas e marcado-
res de cores diferentes. 

A partir do site, escolha as fotos a serem entregues aos 
participantes, imprima-as juntamente com as legendas 
com a sua descrição básica (com fotos e legendas em 
papéis separados), para tê-las prontas durante a expli-
cação do jogo.



104

F Y C I C

ção básica do objeto (origem, local onde foi encontrado 
e tempo de descoberta). Depois, peça para recomeçar a 
conversa escrita naquele objeto.

Pare a conversa passados 10 minutos e peça a todos 
para lerem as conversas dos outros grupos em silêncio.

Peça ao grupo para se sentar após 10 minutos.

Depois

Pergunte a cada grupo como é que se sentiram, como é 
que eles se relacionaram com cada objeto na foto e se 
eles compreenderam o que cada objeto representava.

Convide-os a refletir sobre a dinâmica da conversa do 
próprio grupo e dos outros grupos. Finalmente, peça ao 
observador para descrever o que ele observou durante 
a primeira fase e depois a segunda fase.

Depois desta primeira fase, convide toda a gente para 
ler a história do seu tópico em: https://outcasteurope.eu/ 
(ou alternativamente, projetando-a numa parede) 

Pergunte novamente se a perspetiva sobre o objeto e a 
sua história permanecem iguais e se ajuda na reflexão 
sobre os grupos de minorias, pessoas à procura de asilo 
e refugiados que viajam para a Europa e também para 
fora da Europa à procura de um futuro melhor.

Importante para o debreafing:

Como a atividade se pode tornar muito emocional e 
alguns participantes podem ser mais sensíveis do que 
outros ao tópico, a fase de debriefing pode ser monopo-
lizada por alguns deles ou pode acontecer que ninguém 
sinta o desejo de partilhar no grupo.

Para evitar esse problema, aqui estão algumas suges-
tões a seguir para um debriefing bem-sucedido:

As pessoas precisam de tempo para conversar e parti-
lhar opiniões num ambiente controlado e estruturado. 
É por isso que um interrogatório com alguns grupos 
(especialmente jovens) pode se parecer como gatos a 
pastar- eles irão se espalhar por todo o lado se não re-
ceberem uma estrutura melhor. As dicas e conselhos a 
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seguir são úteis se pretender que o seu grupo reflita so-
bre aquilo que podem ter aprendido com sua experiên-
cia. Não existem regras rígidas e rápidas, mas estes pon-
tos serão úteis para tirar mais proveito das discussões.

Como orientar um debreafing:

1. Parar de falar para as pessoas e começar a falar 
com as pessoas.
Convide as pessoas para a sua conversa, em vez de dizer 
apenas o que precisam de saber. Por exemplo, compare 
“É assim que se segura numa prancha de surf ” com “Jes-
se, qual achas que é a melhor maneira de segurar numa 
prancha de surf?”

2. Organize a discussão para preparar o seu grupo 
para a conversa.

Tal como se fazem aquecimentos e alongamentos antes 
de exercícios mais exigentes, também é preciso aquecer 
as pessoas para fazê-las falar.

Eis um modelo rápido de três passos sobre como orien-

tar um debriefing que funciona de forma eficaz:

• Fazer perguntas do tipo "o quê" - essas perguntas 
referem-se ao que aconteceu durante um exercício 
e são usadas para começar a discussão da melhor 
forma. Por exemplo, “O que aconteceu depois de te 
sentires fora do clima?”

• Fazer perguntas do tipo "E então" - essas perguntas 
relacionam a atividade aos objetivos do seu progra-
ma e acrescentam-lhe um significado. Por exemplo, 
“Porque é que achas que as pessoas pararam de fa-
lar de repente?”

• Fazer perguntas do tipo 'E agora' - estas perguntas 
conduzem ao objetivo da lição ao discutir compor-
tamentos e metas futuras. Por exemplo, “Como é 
que podes evitar que a tua discussão se descontrole 
na próxima vez?" 

3. Fazer várias perguntas em aberto
A pergunta "Como te sentes?" tem mais poder do que 
"Tens frio?" As perguntas abertas têm uma maior pro-
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babilidade de fornecer mais informações e oportunida-
des para as pessoas participarem numa conversa bidi-
recional.

4. Usar uma variedade de formatos para manter o grupo 
ocupado
O debriefing é mais do que apenas pedir ao grupo que 
circule e faça algumas perguntas. O primeiro passo na 
aprendizagem é trabalhar o cérebro, então escolha uma 
variedade de técnicas de discussão que sejam diverti-
das, interativas e significativas para atrair a atenção das 
pessoas.  (https://www.playmeo.com/type/debriefing-
-activities/ e https://www.playmeo.com/type/debriefin-
g-activities/) 

5. Tornar mais fácil ver e ouvir os outros
Considere o uso de círculos para orientar a sua conversa 
e para se aproximarem para e ouvirem-se uns aos ou-
tros. Além disso, esteja ciente do impacto que o vento 
e o sol podem ter na capacidade do seu grupo de ver e 
ouvir. Por exemplo, recomenda-se que o facilitador deve 
ficar de frente para o sol, e não o grupo, caso contrá-

rio isso dará às pessoas mais uma desculpa para olhar 
para outro lugar. E mantenha-os de costas para as dis-
trações de outras pessoas, panoramas interessantes e 
outros eventos que poderão facilmente distraí-los da 
vossa conversa.

6. Usar uma resposta neutra aos comentários
As pessoas desenvolvem vários mecanismos de defesa 
para garantir que não pareçam estúpidas à frente dos 
seus colegas. Por exemplo, em vez de entrar numa dis-
cussão imediatamente, algumas pessoas preferem es-
perar que os outros deem as respostas iniciais. Portanto, 
se reagir às respostas deles com "Ótimo", "Boa resposta" 
ou "Exatamente", isso pode encorajar algumas pessoas 
a atrasar sua resposta, ou não responder, porque eles 
acreditarão que a resposta certa foi já foi dada. Clara-
mente, esta não é uma regra rígida e rápida, mas se de-
seja atrair muitas contribuições do seu grupo, considere 
o impacto que os seus comentários podem ter.

7. Usar o que funciona para si e mudar o que não 
Adapte tudo que leu aqui para se adequar à idade, ne-
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cessidades e características do seu grupo particular, o 
clima, o ambiente, o tempo disponível, e claro, a sua per-
sonalidade. 

O que fazer e o que não fazer  
Este jogo envolve muito a parte emocional dos seus par-
ticipantes, criando uma sensação de tristeza e impotên-
cia depois da discussão. Por este motivo, tente organizar 
uma atividade que estimule energia positiva depois da 
discussão.

Aspetos inovadores para a promoção da intercultura

Vivemos numa realidade onde as pessoas falam muito 
sobre a situação das minorias, refugiados e pessoas à 
procura de asilo, mas eles não têm uma compreensão 
suficiente sobre as suas vidas e histórias. Esta atividade 
propõe mudar o ponto de vista nesta questão e colocar-
-se no lugar destas pessoas através de objetos transpor-
tados durante suas jornadas em direção à esperança.

Possível acompanhamento da ati-
vidade
O projeto Outcast Europe, com as suas imagens signifi-
cativas como testemunhos de vidas e viagens, pode ser 
inspirador para organizar exposições na sua Casa da Ju-
ventude para introduzir o tema da migração na perspe-
tiva das viagens. A conversação escrita, também, confor-
me sugerida nesta atividade, pode ser uma ferramenta 
poderosa para iniciar um diálogo sobre tópicos delicados 
quando precisar que os seus participantes estejam foca-
dos e enfáticos.

Vídeos, links e recursos externos  
https://outcasteurope.eu/

Bibliografia
Dicas de debreafing: 
https://www.playmeo.com/  
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Breve descrição da atividade
A história e geografia das diferentes comunidades pode 
ser explorada pela organização de um workshop sobre 
desportos e jogos tradicionais 

Esta atividade é destinada a todos os que vivem numa 
comunidade multiétnica, onde várias tradições são 
transportadas pelas pessoas que vivem lá, e também 
através de jogos tradicionais e desportos

É uma ótima atividade não formal para organizar numa 
Casa da Juventude ou num centro recreativo que receba 
e acolha um público multicultural.

lugar partilhar as suas tradições relacionadas com des-
portos e jogos com o objetivo de criar momentos de 
aprendizagem, diálogo e partilha entre a comunidade.

Com esta atividade, também tentamos envolver as se-
gundas gerações de minorias, refugiados e migrantes 
na aprendizagem das suas próprias tradições 

Workshop de 
História e geografia 
dos desportos e 
jogos 
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Tópicos:

Tópicos:

Exercício físico 

Jogos e desportos tradicionais

Diálogo intercultural

Objetivos:

O objetivo da atividade é conhecer mais sobre o desporto e 
jogos tradicionais e usá-los como uma ferramenta para o diá-
logo intercultural para: 

expandir o conhecimento dos participantes sobre os despor-
tos e jogos tradicionais existentes numa única comunidade

facilitar a partilha de experiências e realidades sobre despor-
tos e jogos tradicionais 

promover a diversidade cultural e a identidade cultural

Duração:

Preparação: 2 semanas a 1 mês 

Implementação: 1 dia / 4h

Local:

Geralmente, o melhor é situar-se num lugar que permita ter 
instalações para se sentar (no caso de precisar de jogar jo-
gos de mesa) ou para desenvolver atividades desportivas (um 
campo de futebol por exemplo).

Materiais:

Imagens dos jogos

Informação sobre o nome, regras e modo de jogo, país ou re-
gião e se eles têm ou não um desporto/jogo semelhante nos 
seus países

Um mapa-mundo onde a pessoa encarregada de explicar o 

História e geografia dos desportos e jogos: workshop
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jogo pode mostrar de que parte do mundo é que ele vem .

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exigi-
das:

• coordenador dos eventos

• representantes dos jogos/desportos escolhidos para se-
rem apresentados 

• equipa de apoio (voluntários, frequentadores do centro, 
etc.)

Participantes: 

Esta atividade é adequada para crianças e adultos.
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Etapas:
Esta iniciativa pode ser facilmente integrada num lon-
go programa cultural com o objetivo de permitir aos 
cidadãos que participem na criação de uma série de 
workshops dedicadas aos jogos e desportos tradicio-
nais dos seus países de origem. 

ANTES DA ATIVIDADE

1. Definir os objetivos 
Depois de ter uma ideia para o evento, lembre-se de 
ser flexível. Deixe algum espaço para mudanças e para 
o desenvolvimento da ideia de acordo com o material 
recolhido.

2. Decidir quem vai participar
Saber quem vai participar está diretamente relaciona-
do com o seu objetivo. Se o seu objetivo está centrado 
na partilha de tradições, então ficará satisfeito com um 
grupo muito maior, que será dividido em grupos mais 
pequenos para a discussão.

Um bom começo pode ser verificar se há pessoas a 
praticar desporto ou jogos tradicionais entre os usuá-
rios da sua Casa da Juventude, ou em comunidades 
estrangeiras que vivem na área. Uma vez identificados 
os “embaixadores” do seu desporto ou jogos, pergunte 
se eles estão dispostos a apresentá-los num evento / 
workshop público, focando no que eles representam 
para sua cultura e história. Isso também irá ajudar o 
seu “embaixador” a refletir sobre sua própria cultura, 
aumentando sua consciência cultural.

Em seguida, verifiquem juntos os recursos necessários 
e planeiem juntos como obtê-los (local, material, joga-
dores ...)

3. Escolher o local certo
Se tiver 10 participantes, a sala de conferências no fi-
nal do corredor provavelmente será adequada. Mas 
se tiver 50 pessoas, poderá ter de encontrar um local 
externo que seja grande o suficiente para organizar o 
evento
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Pense na logística e nos detalhes práticos do seu 
workshop ao escolher o local. Toda a gente consegue 
ver os seus mapas? Se precisar de uma determinada 
tecnologia, o local irá apoiá-lo? Serão todos capazes 
de chegar ao local? Irá precisar de organizar transpor-
te para pessoas que vêm de muito longe? E quais servi-
ços de catering são oferecidos no local?

4. Criar uma agenda
Agora que sabe o seu objetivo principal e quem irá 
participar, pode começar a desenvolver um esboço de 
como irá alcançar o objetivo do workshop.

5. Promover o evento nas redes sociais:
Peça à comunidade para reunir jogos tradicionais. 
Nesse caso, seria útil criar um formulário de inscrição 
online e / ou formulários em papel para deixar no seu 
centro.
Para reunir o maior número de jogos e desportos 
transnacionais possível, tente divulgar o objetivo dessa 
campanha de recolha nas redes sociais e por meio de 

panfletos (por exemplo: após a recolha dos jogos, serás 
convidado a apresentar o jogo no evento cultural xxx 
no dia xxx).

Depois da seleção de jogos e desportos tradicionais:

• Organize a exposição/workshops dos jogos (procu-
re o local, a data e o material necessário) 

• Pode considerar criar momentos onde alguns dos 
jogos são implementados pelas pessoas que os 
promoveram, convidando os participantes dos 
workshops a participarem.

Durante a atividade 

Depois de ter um plano de avanço sólido, procure uma 
maneira de trazer algum entusiasmo para o seu even-
to (de forma animada e revelando entusiasmo e moti-
vação pessoal, melhorando o humor dos participantes, 
toque alguma música motivacional, organize um gru-
po de apoiantes ou crie cantos de fãs ...)
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Tente envolver toda gente, a começar por si próprio, no 
jogo, dando exemplos e depois convidando o público a 
jogar ou experimentar alguns dos seus passos.

Criar exercícios em grupo é diferente para cada 
workshop. Tenha estas dicas em mente:

• Muitas pessoas ficam nervosas com a ideia de fa-
zer algo em público ou num grupo desconhecido. 
Se estiver a planear exercícios/jogos em grupo, 
mantenha o tamanho de cada grupo pequeno, 
para que as pessoas se sintam mais à vontade para 
conversar e interagir.

• Misture vários tipos de pessoas diferentes em cada 
grupo. Por exemplo, sendo isto um evento de inter-
câmbio cultural, poderá misturar pessoas de dife-
rentes nacionalidades se for possível. Lembre-se, 
leve o tempo que precisar para criar exercícios em 
grupo divertidos e interessantes. Isto provavelmen-
te deixará toda a gente interessada e a participar.

Depois: desenvolver um plano de acompanhamento

A única maneira de saber se o seu workshop foi um su-
cesso é ter um plano de acompanhamento eficaz. Crie 
um questionário para distribuir a todos os participantes 
no final do evento e dê-lhes várias oportunidades de 
compartilhar suas opiniões sobre como foi. Embora isso 
possa ser um pouco assustador, é a única maneira de 
aprender - e melhorar - para a próxima vez.

Também é importante ter um plano para comunicar 
as decisões tomadas durante o workshop. Enviará um 
e-mail em massa para todos com os detalhes? Irá colo-
cá-lo na intranet da sua empresa? As pessoas precisam 
de saber que o seu árduo trabalho realmente resultou 
numa decisão ou ação, portanto, mantenha-as informa-
das sobre o que está a acontecer depois do workshop 
ter terminado.
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O que fazer e o que não fazer 
Se o objetivo do seu workshop é abordar um tópico di-
fícil ou delicado (por exemplo: luta contra a discrimina-
ção), é importante fazer com que o grupo se sinta con-
fortável antes de começar. Uma das maneiras é contar 
uma história vagamente relacionada com o tópico an-
tes de começar a discutir a questão difícil.

Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura
Esta atividade é uma boa forma de promover a inter-
culturalidade na sua Casa da Juventude, porque usa 
jogos interculturais para desafiar os valores dos par-
ticipantes, e ao mesmo tempo olha para as diferenças 
culturais.

Possível acompanhamento da ati-
vidade
Os jogos e desportos de maior sucesso no seu workshop 
podem ser um ponto de partida para reunir jovens e 
organizar uma equipa, atividades de treino ou dias de-
dicados; são uma forma imediata e eficaz de envolver 
aqueles, especialmente os mais jovens, mais relutantes 
em atividades teóricas que podem preferir “praticar” a 
intercultura em vez de falar sobre ela.



116

F Y C I C



117

F Y C I C

Breve descrição da atividade  
Esta atividade pretende refletir sobre a criação de pre-
conceitos e estereótipos, fazendo com que os partici-
pantes os sintam na primeira pessoa. A atividade tem 
duas etapas:

• Uma atuação

• Um debate depois de ver um filme

Os dois passos são independentes e podem ser realiza-
dos juntos ou em separado, de acordo com o tempo dis-
ponível.

Criar preconceitos 
e estereótipos 
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Tópicos:
Numa sociedade multicultural e intercultural, é fundamental 
que os jovens reconheçam a importância do diálogo intercul-
tural, da integração e que ninguém seja melhor ou pior que 
o outro. Reconhecemos os direitos e responsabilidades em 
relação a nós mesmos e aos outros. A informação e a parti-
cipação ativa são cruciais para a eliminação de estereótipos, 
preconceitos e consequentemente dos atos de discriminação.

Materiais e local
Para a atividade 1 
Canetas e papéis
Para a atividade 2
Não é necessário qualquer custo específico. Apenas um espa-
ço onde a atividade decorrerá. Pode ser na Casa da Juventu-
de ou no café se pretenderem alugar um por algumas horas. 
Mas deve tornar o espaço mais agradável e acolhedor para 
os participantes. Podem também decorar o lugar com ima-
gens sobre (não)violência, des(igualdade), fluxos migratórios, 

fronteiras, barreiras, etc. que podem ser encontradas na inter-
net. Toda esta ajuda pode tornar mais fácil convidar os jovens 
a entrar na situação de forma mais realista. 

Duração:
1. ATUAÇÃO
 Duração 2 horas
2. VISUALIZAÇÃO DE UM FILME E DEBATE
 Duração 2 horas

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exigi-
das
A atividade pode ser organizada por especialistas neste tópi-
co, trabalhadores na área da juventude, outras pessoas que 
promovem a igualdade, a não discriminação. Dependendo 
do conhecimento e capacidade de trabalho social e trabalho 
com jovens, é necessário ter pessoas responsáveis. Uma pes-
soa pode orientar a atividade praticamente toda sozinha ou 
com a ajuda, não necessariamente, de um assistente.

Criar preconceitos e estereótipos 
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1. Atuação
Duração 2 horas

Antes: 

Escreva nos diferentes papéis os seguintes papéis/ce-
nários:

1. Imagina que és um refugiado. Devido à guerra, és 
forçado a fugir e acabas num país estrangeiro, en-
tre pessoas que são naturais desse determinado 
lugar. Isso significa que o teu estatuto te torna me-
nos privilegiado. 

2. Tu és uma mãe solteira. As pessoas olham para ti 
de lado, eles estão cheios de preconceitos sobre a 
tua educação, o teu estatuto. Tu explicas-lhes por-
que é que ficaste sozinha e tomaste conta dos teus 
filhos. As pessoas podem compreender, mas irão te 
julgar frequentemente de forma injustificada. 

3. Tu estás a testemunhar violência física. Três meno-
res de idade estão a bater num rapaz porque ele é 
gay. O que é que fazes? 

4. Tu apaixonas-te por um homem preto. Tu queres 
introduzi-lo aos teus pais, mas não sabes como? 

5. Na escola, reparas que um aluno muçulmano reza 
duma forma diferente da que estás habituado. 
Como reages?

Durante

Divida os participantes em grupos pequenos

De acordo com o número, distribua por cada grupo um 
papel com um papel/cenário que foi previamente pre-
parado:

Dê aos participantes alguns minutos para inventar 
uma situação partindo daquela que foi dada e depois 
peça para eles a interpretarem em frente aos outros 
grupos. 
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Incentive os outros grupos a comentar sobre a perfor-
mance vista: a atuação promove a reflexão dos pre-
conceitos e estereótipos que temos. Por meios de dis-
cussão, os participantes estarão cientes de qualquer 
preconceito/estereótipo que eles possam ter. 

2. Visualização de um filme e debate
Duração 2 horas

Antes da atividade

De acordo com o número de participantes, prepare pa-
péis/cartas de cores diferentes (branco, preto e amarelo) 
igualmente distribuídos.

Arranje o filme (Die Welle by Dennis Gansel, 2008) do-
brado ou legendado numa língua em que a audiência 
possa compreender

Durante a atividade

Explique aos participantes quanto tempo o workshop 
durará e qual o seu objetivo.

Projete o filme. 

Depois de ver o filme, dividirá os alunos aleatoriamente 
em três grupos. O primeiro grupo recebe folhas brancas, 
o segundo amarelas e o terceiro pretas. Pergunte aos 
participantes como é que eles se sentiram durante o fil-
me. Apenas os alunos questionados podem responder. 
No início peça só aos alunos com folhas brancas, depois 
inclua os que têm folhas amarelas para ajudar o primei-
ro grupo com as respostas. O terceiro grupo está excluí-
do e não pode participar.

Com a ajuda deste tipo de trabalho, os participantes 
irão aprender, de uma forma concreta, mais sobre dife-
renças, preconceitos, discriminação (diferenciação, ex-
clusão, limitação ou colocação numa posição desigual) 
com base na etnia, cor de pele (panfletos brancos, ama-
relos e pretos).
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Aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura
Esta atividade ajuda a promover a intercultura através 
da compreensão do conceito de preconceito, estereó-
tipo, discriminação por meio de exemplos concretos, 
encenações, trabalho de equipa. Percebendo como a 
falta de informação e o desconhecimento do contexto 
podem enquadrar os nossos pensamentos e como isso 
pode nos levar a criar preconceitos e estereótipos. Reco-
nhecendo as diferentes formas de discriminação como 
uma consequência dos estereótipos e preconceitos.

Os próprios participantes vivenciam e aprendem sobre 
os sentimentos que ocorrem quando são discriminados. 
Conscientização de que os preconceitos podem levar a 
consequências trágicas (mesmo quando só se cria ru-
mores ou se evita estar na presença de outros podemos 
causar muitos danos; identificando-nos com a maio-
ria, um instinto hormonal). Aprendizagem, tolerância, 
aceitação das diferenças, desenvolvimento de empatia 

("exercer papéis diferentes"). Estabelecer uma atitude 
positiva em relação à sua própria cultura e a outras cul-
turas (apresentando a própria cultura em casa com um 
power point).

O que fazer e o que não fazer
O tópico é muito sensível e pode levar a discussões pro-
fundas sem fim, portanto, a pessoa responsável/mentor 
deve assumir o controlo e encerrar esse tipo de discus-
são de maneira educada.
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Breve descrição da atividade
É frequente que os jovens imigrantes vindos de vários e 
diferentes lugares do mundo tenham um conhecimen-
to específico, mas não conseguem entrar no mercado 
de trabalho com ele, pois pode estar desatualizado, 
não ser profissional o suficiente ou simplesmente não 
ter nenhum tipo de conhecimento, pois não tiveram 
formação adequada no seu país de origem. 

O workshop de costura é uma grande oportunidade 
para realizarem o seu desejo de ganhar experiência de 
trabalho enquanto podem praticá-la em casa. Por es-
tarem num grupo com moradores locais, eles podem 
criar contactos e amizades, ao mesmo tempo que são 
educados interculturalmente.

Workshop de costura
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Tópicos:

O objetivo do workshop é ensinar aos participantes como 
criar roupas modernas baseadas no princípio da combina-
ção das peças de roupas usadas, que vão refletir a cultura na 
qual eles cresceram. Ao fazer isso, queremos estimular a sua 
criatividade, individualidade, reconhecimento de estilo pes-
soal enquanto pesquisam os diferentes estilos, peças de rou-
pa e a cultura de outras pessoas. Ao mesmo tempo, o méto-
do de ensino de costura é uma ótima maneira de aprender 
a língua local (como numa típica aula de línguas) de uma 
forma muito relaxante. Os participantes podem desafiar-se 
de várias maneiras: habilidades de costura, habilidades de 
aprendizagem, habilidades de linguagem e a descobrir as 
competências e o potencial que eles têm, mas que nunca ti-
nham descoberto antes.

Duração:

Um workshop completo pode durar até 100 horas, dividida 
em: Noções básicas de costura (8 horas), Ajuste de roupas 
(20 horas), Costura criativa (20 horas), Transformação de 
vestuário em novas peças de roupa (20 horas), Eteno-dimen-
são do vestuário como um novo estilo (32 horas).

Custos:

Os custos dos materiais descritos e quanto se pode obter 
por via de doações ou patrocínios dependem do país.

Local:

Numa sala específica ou noutro lugar fechado onde haja 
energia elétrica disponível e espaço suficiente para 10 pes-
soas praticarem costura ao mesmo tempo. A este ponto, 
lembre-se de que o material ocupa muito espaço. É melhor 
que as máquinas de costura fiquem num lugar sem as mo-

Workshop de costura
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ver durante todo o tempo de execução da workshop, pois 
isso irá causar muita confusão e é difícil mover sempre as 
coisas para dentro e para fora. 

Materiais:

Máquinas de costura, 

Linhas de cores diferentes, 

Agulhas de várias dimensões e tamanhos, algumas tesou-
ras, 

Giz,

Ferro e tábua de engomar, energia elétrica, várias peças de 
roupa diferentes que seriam deitadas fora (os participantes 
podem trazer as suas de casa, ou comprar numa loja de se-
gunda mão. Lembre-se de usar aquelas que estão estraga-
das ou que já não são utilizáveis). 

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas:

TProfessor. Uma pessoa que tenha conhecimentos de costu-
ra será necessária para ensinar competências básicas porque 
a maioria das pessoas não devem ter sequer o conhecimen-
to básico sobre isso. Essa mesma pessoa irá continuamente 
orientá-los durante o desenvolvimento do workshop.

Mediador social. Pode ser preciso porque irá haver mulheres 
com diferentes origens e culturas que poderão não se com-
preender e aceitar umas às outras. A nossa organização teve 
esses problemas com pessoas albanesas e pessoas ciganas, 
portanto é bom ter alguém capaz de mediar a situação du-
rante todo o workshop.
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Participantes envolvidos:

O grupo-alvo deverá ser um grupo misto composto por mi-
grantes e pessoas locais, homens ou mulheres. Este último 
pode ajudar os migrantes com a necessidade de assistência 
com o procedimento de documentação, partilhando o co-
nhecimento sobre tradições e gastronomia locais, dos peri-
gos e das belezas locais, etc.

Eles podem ser jovens ou de meia-idade. No geral, a maioria 
das pessoas que permanece sem emprego no país de aco-
lhimento/comunidade local, são recém-chegados e com o 
desejo de alargar os seus conhecimentos, criar amizades e 
serem mais sociais.
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Etapas:
Antes - Convidar possíveis participantes

Em primeiro lugar, sem participantes o workshop não 
faz sentido, por isso convidar é extremamente impor-
tante. Procure na comunidade local pessoas com o 
hobby de costura, alfaiates reformados ... para além 
de migrantes com alguma paixão, experiência e/ou es-
pecialização no assunto. Comece com os participantes 
das aulas de línguas, caso organize algum. 

• Definir um lugar. Depois de encontrar participantes 
e definir o início do workshop, está na hora de defi-
nir o lugar. Isto significa escolher o local onde será 
realizado o workshop e equipar o local com todo 
o material de costura e prepará-lo para o início da 
atividade. Neste ponto, é útil que o professor esteja 
com o coordenador para que o professor possa ve-
rificar tudo de novo, se o local é adequado para a 
prática da costura etc. Portanto, o melhor é ter um 
profissional disponível o tempo todo.

Durante - Conversa

É extremamente importante antes da realização da 
costura, que o professor e o coordenador que orienta 
todo o processo conversem com os participantes para 
ter uma ideia de quanto conhecimento de costura eles 
já têm e o que é que eles desejam criar. Em seguida, a 
explicação do professor e as regras são dadas de acor-
do com o conhecimento pré-existente. O profissional 
sabe mais sobre isso.

• Fornecer informações sobre a máquina de costura. 
É muito provável que haverá participantes que não 
possuem conhecimento algum sobre costura e é 
extremamente importante ensiná-los sobre a pró-
pria máquina, para esta etapa estão programadas 
8 horas. O horário poderá se adaptar dependendo 
do ritmo de aprendizagem dos participantes.

• Fazer grupos. 10 pessoas por grupo. A ideia é fazer 
3 grupos, mas depende das pessoas que estão a 
participar. Toda a gente terá a sua própria máquina 
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de costura. .

• Comece pelo básico através do método de apren-
dizagem prática. A maioria dos participantes irão 
aprender bastante rápido devido ao facto de o tra-
balho não ser muito exigente.

• A implementação do workshop através da costura 
de coisas novas a partir de materiais usados (aqui, 
o coordenador terá de incentivar os participantes a 
trazer o maior número de material que tiverem em 
casa ou que conseguirem trazer de casa de amigos. 
Podem ser meias femininas, camisas, calças de 
ganga, vestidos, roupa interior, fatos de banho etc.)

Por implementação entende-se alguns etapas: alfaia-
taria (corte de alfaiataria, cortar, coser, costurar, acabar 
as roupas), costura criativa (aprender as características 
de cada tipo de material, a possibilidade de combinar 
diferentes tipos de material, adicionar aplicações, me-
lhorar a costura manual e à máquina, combinar com 
outras peças manuais (ligar, fazer crochê, tricô, uso de 

técnica de patchwork), transformar roupas em novas 
peças de vestuário (uso de peças de roupa velhas de 
novas maneiras, aprender sobre diferentes técnicas e 
abordagens criativas), dimensão ética do vestuário de 
uma maneira moderna (uma visão geral da estilística 
e outras características da cultura do vestuário e moda 
de cada país dos participantes, a escolha de símbolos 
especiais, como transferir roupas éticas para peças de 
roupas modernas? Como adaptar o modo de produ-
ção, levando em conta o patrimônio cultural?)

Depois

Oferecer o produto final aos amigos e familiares. Orga-
nize juntamente com os participantes um evento para 
vender os produtos criados durante as atividades.
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O que fazer e o que não fazer
Apesar da costura ser vista como uma “atividade femi-
nina ou para donas de casa”, lembrem-se de que é ape-
nas uma visão parcial sobre o que é realmente um tra-
balho praticado quer por homens quer por mulheres. 
Sublinhe esse aspeto com os participantes, de modo 
a combater estereótipos de género nesta atividade. A 
criação de um grupo misto de participantes poderá ser 
útil para esta questão.

Não há nenhuma especificação em que os participan-
tes ou a equipa tenha de ter em atenção. O trabalho 
com uma máquina de costura não é exigente. Os par-
ticipantes terão de ser rigorosos se eles pretenderem 
que o produto final seja bom. Há, porém, uma coisa que 
o coordenador e a organização precisam de ter cuida-
do: a relação entre os participantes. 

Não se deve esquecer que quando há um grupo de 
nacionalidades e tradições mistas existe uma possibi-

lidade ainda maior de haver desentendimentos e con-
sequentemente situações indesejadas. Por este moti-
vo, um mediador é bem-vindo. Poderá também haver 
o problema da compreensão linguística, por isso seria 
ótimo encontrar um tradutor voluntário. 

Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura 
Esta atividade ajuda a promover a intercultura ao fa-
zer os participantes descobrirem novas culturas, adap-
tando aos diferentes hábitos, numa atmosfera muito 
relaxante. Pode-se usar este workshop principalmen-
te para facilitar a criação de novos contactos e ami-
zades enquanto se desenvolve novas habilidades. De 
um modo geral, os participantes irão gastar tempo a 
promover a sua própria cultura, a ensinar aos outros 
os seus próprios hábitos e a conversar sobre os desejos 
de como podem transferir os seus hábitos tradicionais 
para o novo local onde se encontram. Costurar coisas 
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novas com materiais reciclados é um ótimo método 
para apresentar essa associação de trazer o tradicio-
nal para um mundo novo e mais moderno, não esque-
cendo a sua casa e tradição, mas envolvendo-os numa 
nova esfera. 

Possível acompanhamento
Quando o grupo estiver confiante com os fundamentos 
da costura e tiver desencadeado uma dinâmica positiva 
de troca de conhecimento dentro dele, pode-se pensar 
em replicar a atividade, tendo os participantes da pri-
meira edição como professores da nova edição, numa 
lógica de educação por colegas.

Vídeos, links e recursos externos
https://anietnomacija.org/za-zenske/
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Fórum cultural Breve descrição da atividade
Além de uma identidade pessoal única, cada ser hu-
mano pertence a diferentes culturas e/ou grupos, como 
família, amigos, religião ou grupo étnico. Esta atividade 
tem como objetivo identificar-se por meio de conver-
sas e ações com pessoas de outras origens. Pode-se re-
conhecer a sua própria identidade através do nível de 
compreensão de outra cultura e tradições.
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Tópicos:

A identidade é a estrutura pessoal única de cada indivíduo. É 
exatamente o que o humano é e com o que se identifica, o define 
e o que o torna especial em relação aos outros. É um processo 
inconsciente com base no qual criamos os nossos pensamen-
tos, sentimentos e ações. Portanto, a identidade pode ser pes-
soal, mas também pode ser comum. Por identidade comum, 
pensamos em vários grupos, como família, amigos, religião ou 
grupos étnicos. Cada ser humano pertence a um grupo parti-
cular e através disso criamos sentimentos, descobertas, factos 
e pensamentos particulares. Esta identidade comum vem da 
cultura. Enquanto nação, nos conectamo-nos rapidamente ao 
que é tradicional, comum à nossa nação. 

Com esta atividade pretendemos descobrir como é que a nos-
sa identidade se constrói, se é baseada numa cultura particu-
lar, reconhecer que o comportamento pode colocar em risco o 
diálogo intercultural e, por último, obter algumas ações ade-

quadas para o sucesso do diálogo intercultural. A metodologia 
utilizada deve ser participativa.

Duração:

A atividade é adaptável de acordo com as possibilidades da 
implementação do jogo. 

A atividade inteira pode demorar até 7 horas. Se for dema-
siado longa para um dia, as fases de jogo podem ser dividi-
das por dias diferentes ao longo de 1 ou 2 semanas. 

Custos:

Nenhum custo em particular. Todo o material necessário 
costuma estar à disposição de uma Casa da Juventude.

Local:

O melhor lugar seria algures na natureza ou qualquer espa-
ço ao ar livre, mas perto da cidade. Pode ser um local como 
um parque infantil, prado, jardim ou no geral, em algum local 

Fórum cultural
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onde o grupo tenha possibilidade de se reunir sem fatores 
perturbantes. Um local fechado também é possível, desde 
que o local não tenha fatores perturbantes. Para o resto da 
atividade é importante estar perto de outras pessoas, pois a 
pesquisa precisa de ser feita com a ajuda de outras pessoas 
locais.

Materiais:

OUma câmara por grupo, 

um computador portátil por grupo (não é necessário, porém 
é recomendado), projetor (não é necessário, porém é reco-
mendado), dois filpcharts por grupo, canetas e tintas, cola, 
tesouras, balões, post-it de cores diferentes para votar.

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exi-
gidas:

É preciso pelo menos 2 coordenadores para organizar a ati-

vidade, mas não são exigidas quaisquer aptidões especiais. E 
alguém para ajudar os autores a editar o vídeo. 

Participantes envolvidos:

Entre 15 a 30 participantes. 
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Etapas:
Antes 

Preparação do material, definir o local.

Durante  

Os participantes dividem-se em grupos. O coordena-
dor prepara um saco cheio de pequenos papéis de co-
res diferentes onde cada participante pode escolher a 
cor. O coordenador divide-os em 3 – 6 grupos por co-
res. Poderá deixar isto a cargo dos participantes. 

Criar uma identidade.  Cada grupo tem 30 - 50 minutos 
para criar uma identidade do seu grupo. Eles são deixa-
dos sem qualquer limite. Quanto mais criativos forem 
com as suas ideias, melhor é. Eles podem decidir qual é 
a sua cultura e o seu comportamento. O coordenador 
dará as seguintes regras aos participantes:

• Têm 30 - 50 minutos para criar uma cultura e criar 
a vossa cultura e a vossa identidade.

• Decidam o nome do grupo, a sua origem e era.

• Que tipo de organização é o vosso grupo: ex. Comu-
nitária, individual etc.

• Qual a vossa religião, crença, filosofia?

• Quais os vossos maiores feriados e como celebrá-los?

• Como é que negoceiam, se é que o fazem? Têm di-
nheiro ou as trocas são feitas de outra forma?

• Como é que se comportam no dia-a-dia: sauda-
ções, comunicação, regras.

• Criem símbolos que representam a vossa cultura – 
bandeira, costumes ou qualquer outra coisa.

• Mas infelizmente vocês não têm população su-
ficiente, por isso criem um método de promoção 
que irão usar para tentar convencer os outros a se 
juntarem a vocês. Para isto têm 6 minutos para se 
apresentarem, obviamente da vossa própria ma-
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neira, e ter novos participantes.

Passada uma hora eles irão se encontrar num lugar, o 
‘fórum cultural’, e o coordenador apresenta o inter-es-
paço onde todas as culturas se conhecem e são apre-
sentadas.

Fórum cultural. Quando todos os participantes se 
reunirem num fórum cultural, um dos coordenadores 
cumprimenta os participantes e diz-lhes que eles estão 
reunidos para a entrega do prémio de melhor apresen-
tação sobre cultura nativa e identidade. A ordem é a 
seguinte: em primeiro lugar, o coordenador escolhe o 
grupo que vai apresentar primeiro e esse grupo esco-
lhe o grupo seguinte. Cada grupo tem 10 minutos para 
a apresentação. Depois das apresentações têm 20 mi-
nutos para debater, abra o debate com perguntas, dê 
opiniões, etc. O coordenador modera todo o processo. 
Se não houver questões, pode ignorar este passo.

Votação e anúncio dos resultados. O coordenador ex-
plica o sistema de votação. Cada indivíduo tem um 

post-it onde ele/ela pode votar colando-o no flipchart 
preparado para isso. Os membros de cada grupo têm 
post-its da mesma cor. Não é permitido um participan-
te do grupo votar no seu próprio grupo. As cores dos 
post-its são para prevenir batota. Os coordenadores 
contam os votos e anunciam os resultados. Os coorde-
nadores tentam fazê-lo o mais solenemente possível e 
preparam um prémio simbólico relacionado com o tó-
pico. Talvez um produto do comércio local. De seguida 
há um intervalo.

Depois- conversa em grupos. O coordenador faz os 
grupos, diferentes dos da criação da cultura. O coor-
denador explica as regras: eles têm 10 minutos para 
discutir em grupos:

• O que foi mais interessante para mim? 

• Foi difícil viver o papel? Porquê? 

• O que é que eu sei agora sobre as nações que eu 
não sabia antes?
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• Que descobertas é que me surpreenderam mais?

• O que mudarias se fizesses outra vez a mesma ati-
vidade?

• O que foi difícil de pesquisar? O que foi fácil? Porquê?

Criação de posters. Apresentar as descobertas mais 
interessantes do dia num flipchart para criar o poster. 
O coordenador convida agora os participantes a an-
darem à volta de cada poster para ler as descobertas 
e tirarem novas ideias para eles próprios. O coordena-
dor estabelece as regras para os próximos 20 minutos 
para fazer o poster:

• Quais foram as descobertas mais importantes?

• O que é que vos surpreendeu mais nos outros grupos? 

• O é que eles descobriram que o vosso grupo não?

• Como é que vemos os membros das outras culturas?

• Acham que todos os habitantes que vivem aqui são 
iguais? Eles têm a mesma cultura?

A conversa plenária é organizada por um dos coorde-
nadores que tem de orientar a conversa de modo a não 
permitir insultos e criar um diálogo construtivo. Esta 
conversa é importante para ter uma imagem da outra 
cultura. Tiveram outras ideias e descobertas ao lerem 
os outros posters, o que aprenderam? O que é que cria 
a cultura, a identidade de uma nação em particular? 
Alguém deseja mudar as suas ações? Se sim, como e 
porquê? 

O que fazer e o que não fazer
Não é fácil fazer parte de um grupo que pensa diferen-
te, e não é fácil aceitar como as outras pessoas olham 
para si. Algumas pessoas (como os dois participantes) 
têm a oportunidade de experimentar culturas diferen-
tes. Alguns deles são respeitadores e outros não. Como 
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o staff continua a observar o comportamento do jo-
vem, os seus sentimentos, nível de aceitação e quando 
sente ou vê que algo não está a ir na direção certa, pare 
um pouco e pare todo o cenário para quebrar a irregu-
laridade, desrespeito, impaciência etc.

Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura
Ao dar aos jovens a possibilidade de vivenciar direta-
mente diferentes costumes, culturas e tradições, esta 
atividade é uma ferramenta poderosa para a promo-
ção da interculturalidade. Para se colocar na pele de 
uma determinada cultura e ao mesmo tempo conhe-
cer várias culturas, mas também dar espaço suficien-
te aos jovens para criarem a sua própria cultura e ver 
deste modo o que é realmente importante para eles, 
qual o aspeto que mais os incomoda ou que é mais sig-
nificativo.

Possível acompanhamento
É um bom ‘energizer’, um bocado mais longo, um jogo 
consciente, workshop para qualquer evento, ou uma 
atividade de intercâmbio juvenil, onde a igualdade, di-
ferenças culturais, aceitação e semelhanças são o as-
sunto. Abre várias ideias e coloca todos os envolvidos 
na pele de outra pessoa.

Bibliografia
Toolkit ‘Do you speak interculturally?’ by Alenka Blazin-
sek, Saso Kronegger, CNVOS, Ljubljana 2008.
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Barreiras linguísticas Breve descrição da atividade
A atividade representa a simulação dos problemas dos 
refugiados durante o processo de pedido de asilo. Os 
tópicos destacados são os seguintes: frustração e fa-
tores emocionais que os refugiados enfrentam, ultra-
passagem das barreiras linguísticas, discriminação no 
processo de pedido de asilo. Com esta atividade, esta-
mo-nos a focar no direito ao asilo e à não discriminação.
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Tópicos:

Discriminação, segurança humana, educação e xenofobia. 
Os objetivos da atividade são conscientizar sobre os tipos de 
discriminação que as instituições competentes enfrentam no 
processo de pedidos de asilo, para demonstrar o significado 
da língua e da aprendizagem intercultural e desenvolver em-
patia através da consciência da frustração que os refugiados 
enfrentam ao pedir asilo.

Duração:

30 minutos.

Custos:

Nenhum custo, exceto o das cópias e dos lápis.

Local:

De preferência em ambientes fechados, numa sala que tam-
bém pode ser minúscula e desconfortável para aumentar os 

efeitos do resultado da atividade. Esta sala pode fazer parte 
de uma Casa da Juventude ou em qualquer outro lugar.

Materiais:

Uma cópia do questionário ‘O pedido de asilo’ por participan-
te e lápis. Poderá criar o pedido como desejar. Certifique-se 
de que está escrito em alguns idiomas que são incompreen-
síveis e não semelhantes aos dos participantes. Por exemplo: 
se tiver participantes espanhóis, não deverá escrever a ins-
crição em espanhol, italiano ou português, que é o mesmo 
ou semelhante ao espanhol, use árabe, hindi, alfabeto chinês 
ou esloveno, que são completamente diferentes. 

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas:

Um coordenador e um assistente que possam entregar o 
material aos participantes. Na primeira fase, é preferível 
envolver apenas o coordenador que irá entregar o material 

Barreiras linguísticas
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aos participantes e proceder às candidaturas. Um assistente 
pode ficar ao lado da sala e observar o procedimento. Pos-
teriormente, quando a simulação termina e a discussão co-
meça, o assistente pode entrar na conversa. É bom, se pelo 
menos o coordenador tiver um conhecimento amplo sobre 
o direito ao asilo e sobre os direitos humanos no geral, para 
prosseguir com a discussão final de acordo com os direitos 
humanos. 

Participantes envolvidos:

Ilimitados, mas de preferência até 20 pessoas para prosse-
guir com a discussão com um prazo razoável.
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Etapas
Antes – preparação do local/espaço. O espaço deve 
ser preparado dum modo que permita ao coordenador 
sentar-se à volta da mesa e agir como um funcionário 
burocrático estrito.

Durante - quando os participantes chegarem à sala, 
finja não reconhecer a sua presença. Não lhes diga o 
que vai acontecer. Depois de alguns minutos distri-
bua as fotocópias do ‘pedido de asilo’ e os lápis. Expli-
que-lhes que demora cinco minutos para preencher 
o formulário. Seja bem silencioso e ignore todas as 
perguntas e possíveis protestos que possam surgir. Se 
realmente precisar de comunicar, converse com eles 
numa linguagem incompreensível (que você mesmo 
pode criar no momento) e use gestos. Reduza todas as 
comunicações ao mínimo e lembre-se - os problemas 
dos refugiados não são os seus problemas. O seu tra-
balho é apenas controlar os pedidos e após 5 minutos 
recolhê-los. Se alguém chegar tarde, deixe isso claro 

nas suas palavras (por exemplo: "Tu estás atrasado. 
Aqui está o teu formulário, e preenche-o rápido. Só tens 
um minuto para o fazer!") Quando passarem 5 minu-
tos, recolha todos os formulários. Seja pontual e evite 
qualquer contacto pessoal ou qualquer comunicação. 
Sente-se atrás da sua mesa e chame cada candidato 
pelo apelido, um por um. Olhe para um formulário e 
crie uma história ou imagine algo irreal sobre o pedi-
do (por exemplo: 'Não respondeste à 8ª pergunta' ou, 
'Vejo que respondeste não à 6ª pergunta. O teu pedi-
do foi recusado.') Não comece nem permita qualquer 
negociação e chame imediatamente outro candidato, 
para prosseguir rapidamente com esta etapa. Repita 
esta ação algumas vezes/com poucas pessoas. Você 
não precisa verificar todas as candidaturas. Continue a 
repetir esta simulação desde que todos os candidatos/
participantes entendam o que está a acontecer. Por 
fim, pare a simulação e peça aos participantes para 
se sentarem ao redor da sua mesa para discutir sobre 
esta situação que está a acontecer com eles.
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Depois - primeiro, pergunte aos participantes sobre os 
seus sentimentos em relação à atividade, e depois co-
mece uma discussão sobre o que aconteceu e o que 
eles aprenderam.

Pergunte-lhes: Compreendem a diferença entre 
migrante, refugiado e pessoa à procura de asilo? Ver as 
definições disponíveis em 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-wedo/
networks/european_migration_network/glossary_
search/migrant_en

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/
networks/european_migration_network/glossary_
search/refugee_en

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/
networks/european_migration_network/glossary_
search/asylum-seeker_en

• Como se sentiram quando tiveram que preencher 
um formulário que não compreenderam? 

• Acham que esta simulação é a realidade que pes-
soas à procura de asilo enfrentam? 

• Acham que as pessoas à procura de asilo recebem 
um tratamento melhor no vosso país?

• Porque? Porque não?

• Quais são as consequências para a pessoa cujo pe-
dido de asilo foi recusado?

• Pergunte aos participantes se eles já passaram por 
uma situação em que se depararam com uma au-
toridade do estado (polícia, por exemplo) e não fa-
laram na sua língua. 

• Como se sentiram nesse momento?
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O que fazer e o que não fazer
A atividade é muito simples. Não é preciso muito mate-
rial, nem dinheiro para criá-la. Porém, há uma coisa que 
é necessária para o jogo funcionar com sucesso, que é 
ser "forte" o suficiente enquanto desempenha o seu pa-
pel e sendo o mais rígido e burocrático possível. Caso te-
nha migrantes a participar na atividade, tenha cuidado 
porque eles podem estar emocionalmente fracos e sob 
um stress considerável. O seu objetivo é usar esta ativi-
dade para promover o direito de asilo enquanto um di-
reito humano e, portanto, é preciso reconhecer que eles 
precisam ser tratados de maneira humana. Além disso, 
esteja ciente dos conflitos que podem ocorrer e tenha 
cuidado com os tópicos que acha que podem levar os 
participantes a uma situação de conflito.

Aqui estão alguns exemplos do formulário de pedido 
de asilo em línguas diferentes. Escolha aquele que se 
adequa melhor ao seu grupo de participantes.



SURNAME:____________________SURNAME AT BIRTH:______________________FIRST NAME:____________________DATE OF BIRTH:__________________

PLACE OF BIRTH:_________________________COUNTRY OF BIRTH:_________________________CURRENT NATIONALITY:_________________________

NATIONALITY AT BIRTH, IF DIFFERENT:______________________________________OTHER NATIONALITIES:______________________________________

SEX: MALE FEMALE        |         CIVIL STATUS: SINGLE MARRIED DIVORCED SEPARATED REGISTERED PARTNERSHIP WIDOW OTHERPARENTAL 

AUTHORITY/ LEGAL GUARDIAN (IN CASE OF MINORS):_____________________________________________________________________________________

NATIONAL IDENTITY NUMBER WHERE APPLICABLE:________________________________________________________________________________________

TYPE OF TRAVEL DOCUMENT:______________________________________NUMBER OF TRAVEL DOCUMENT:_______________________________________

DATE AND PLACE OF ISSUE:________________________________________________VALID UNTIL:_________________________________________________

PERSONAL DATA OF THE FAMILY MEMBER WHO IS AN EU, EEA OR CH CITIZEN IF APPLICABLE:___________________________________________________

FAMILY RELATIONSHIP WITH AN EU, EEA OR CH CITIZEN IF APPLICABLE: SPOUSE CHILD GRANDCHILD DEPENDENT ASCENDANT REGISTERED PARTNERSHIP 

APPLICANT  HOME  ADDRESS:__________________________________________________OCCUPATION:____________________________________________

NUMBER OF ENTIRIES REQUESTED:______________________________________________________________________________________________________

COST OF TRAVELLING AND LIVING DURING THE APPLICANT’S STAY IS COVERED:______________________________________________________________

Date and place signature

ASYLUM APPLICATION FORM



APELLIDO:____________________ APELLIDO AL NACER:_____________________NOMBRE:__________________FECHA DE NACIMIENTO:_______________

LUGAR DE NACIMIENTO:________________________PAÍS DE NACIMIENTO:_________________________NACIONALIDAD ACTUAL:____________________

NACIONALIDAD DE NACIMIENTO, SI ES DIFERENTE:___________________________OTRAS NACIONALIDADES:______________________________________

SEXO: MASCULINO FEMENINO       |       ESTADO CIVIL: SOLTERO CASADO DIVORCIADO SEPARADO UNIÓN REGISTRADA VIUDA/VIUDO OTRO AUTORIDAD 

AUTHORITY/ LEGAL GUARDIAN (IN CASE OF MINORS):_____________________________________________________________________________________

PARENTAL/TUTOR LEGAL (EN CASO DE MENORES):______________________________________NÚMERO DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD, 

EN SU CASO:__________________________________________NÚMERO DE DOCUMENTO DE VIAJE:_______________________________________________

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN:_________________________________________VÁLIDO HASTA:_________________________________________________

DATOS PERSONALES DEL MIEMBRO DE LA FAMILIA QUE ES CIUDADANO DE LA UE, EEE O CH, SI CORRESPONDE:___________________________________

RELACIÓN FAMILIAR CON UN CIUDADANO DE LA UE, EEE O CH, SI CORRESPONDE: CÓNYUGE, HIJO/HIJA, NIETO/NIETA, DEPENDIENTE, ASCENDENTE, UNIÓN 

REGISTRADA

DOMICILIO DEL SOLICITANTE:________________________________________________OCUPACIÓN:_______________________________________________

EL COSTO DE VIAJAR Y VIVIR DURANTE LA ESTADÍA DEL SOLICITANTE ESTÁ:__________________________________________________________________

CUBIERTO:___________________________________________________________________________________________________________________________

Fecha y lugar                                                          Firma

ASYLUM APPLICATION FORM



NACHNAME:__________________ NACHNAME BEI DER GEBURT:___________________VORNAME:_________________GEBURTSDATUM::_______________

GEBURTSORT:_______________________GEBURTSLAND:_________________________DERZEITIGE STAATSANGEHÖRIGKEIT:_________________________

NATIONALITÄT BEI DER GEBURT, FALLS UNTERSCHIEDLICH________________________________ANDERE NATIONALITÄTEN:__________________________

GESCHLECHT: MÄNNLICH WEIBLICH     |     ZIVILSTATUS: LEDIG VERHEIRATET GESCHIEDEN GETRENNT EINGETRAGENE PARTNERSCHAFT WITWE/WITWER SONSTIGE

ELTERNBEHÖRDE / ERZIEHUNGSBERECHTIGTER (BEI MINDERJÄHRIGEN):____________________________________________________________________

NATIONALE IDENTITÄTSNUMMER, FALLS ZUTREFFEND:____________________________________ART DES REISEDOKUMENTS:_______________________

NUMMER DES REISEDOKUMENTS:______________________________________________DATUM UND ORT DER AUSSTELLUNG:_______________________

GÜLTIG BIS:_________________________________________________PERSONENBEZOGENE DATEN DES FAMILIENMITGLIEDS, DAS GEGEBENENFALLS 

EU-, EWR- ODER CH-BÜRGER IST:_______________________________________________________________________________________________________

FAMILIENBEZIEHUNG MIT EINEM EU-, EWR- ODER CH-BÜRGER, FALLS ZUTREFFEND: EHEPARTNER KIND ENKELKIND ABHÄNGIGER ASZENDENT 

REGISTRIERTE PARTNERSCHAFT
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NACIONALIDAD DE NACIMIENTO, SI ES DIFERENTE:___________________________OTRAS NACIONALIDADES:______________________________________
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DOMAČI NASLOV PROSILCA:_____________________________________________POKLIC:________________________________________________________
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Datum in kraj                                                           Podpis
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NACIONALIDADE ATUAL:______________________________________NACIONALIDAD DE NACIMIENTO, SI ES DIFERENTE:____________________________

OTRAS NACIONALIDADES:______________________________________________________________________________________________________________
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AUTORIDADE PARENTAL / RESPONSÁVEL LEGAL (NO CASO DE MENORES):____________________________________________________________________

NÚMERO DE IDENTIDADE NACIONAL, SE FOR O CASO:_______________________________TIPO DE DOCUMENTO DE VIAGEM:_______________________

NÚMERO DO DOCUMENTO DE VIAGEM:__________________________________________________________________________________________________

DATA E LOCAL DE EMISSÃO:______________________________________VÁLIDO ATÉ:___________________________________________________________

DADOS PESSOAIS DO FAMILIAR QUE É CIDADÃO DA UE, EEE OU CH, SE APLICÁVEL:____________________________________________________________
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ENDEREÇO RESIDENCIAL DO REQUERENTE:_________________________________________OCUPAÇÃO:___________________________________________

ŠTEVILO ZAPROŠENIH VSTOPOV:________________________________________________________________________________________________________

O CUSTO DA VIAGEM E DA VIDA DURANTE A ESTADIA DO CANDIDATO É COBERTO:____________________________________________________________
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NASKIĜLOKO:________________________________________________LANDO DE NASKIĜO:______________________________________________________

NUNA NACIECO:_________________________________________NACIECO ĈE NASKIĜO, SE MALSAME:_____________________________________________

_SEKSO: VIRA INO       |        CIVILA STATO: UNUNURA EDZIĜINTA DISIGITA REGISTRITA PARTNERECO VIDVINO/VIDVO ALIAJ

GEPATRA AŬTORITATO/JURA KURATORO (EN KAZO DE NEPLENAĜULOJ):_____________________________________________________________________

NACIA IDENTA NUMERO, KIE APLIKEBLAS:________________________________________________________________________________________________

TIPO DE VOJAĜDOKUMENTO:_____________________________NOMBRO DE VOJAĜDOKUMENTO:________________________________________________

DATO KAJ LOKO DE LA ELSENDO:_________________________________________VALIDA ĜIS:____________________________________________________

PERSONAJ DATUMOJ DE LA FAMILIANO, KIU ESTAS EU, EEA AŬ CH-CIVITANO, SE KONVENE:____________________________________________________

FAMILIO RILATO KUN EU, EEA AŬ CH CIVITANO SE APLIKEBLA: GEEDZO INFANA NEPO DEPENDA ASCENDANT REGISTRITAJ PARTNERECO

HEJMA ADRESO DE LA KANDIDATO:__________________________________________OKUPO:____________________________________________________

NOMBRO DE ENIROJ PETITAJ:___________________________________________________________________________________________________________

KOSTO DE VOJAĜO KAJ VIVADO DUM LA RESTADO DE LA PETANTO ESTAS KOVRITA:___________________________________________________________

Dato kaj loko                                                           Firmao



COGNOME:___________________COGNOME ALLA NASCITA:____________________NOME:_____________________DATA DI NASCITA:_________________

LUOGO DI NASCITA:_________________________PAESE DI NASCITA:______________________________NAZIONALITÀ ATTUALE:______________________

NAZIONALITÀ ALLA NASCITA, SE DIVERSA:_______________________________________ALTRE NAZIONALITÀ:______________________________________

SESSO: MASCHIO FEMMINA     |         STATO CIVILE: SINGLE   SPOSATO/A     DIVORZIATO/A     SEPARATO/A    UNIONE CIVILE    VEDOVO/VEDOVA    ALTRO

AUTORITÀ PARENTALE / TUTORE LEGALE (IN CASO DI MINORI):______________________________________________________________________________

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE NAZIONALE OVE APPLICABILE:_______________________________________________________________________________

TIPO DI DOCUMENTO DI VIAGGIO:___________________________________NUMERO DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO:________________________________

DATA E LUOGO DEL RILASCIO:__________________________________________VALIDO FINO A:__________________________________________________

DATI PERSONALI DEL FAMILIARE CHE È CITTADINO UE, SEE O CH SE APPLICABILE:_____________________________________________________________

RELAZIONE FAMILIARE CON UN CITTADINO UE, SEE O CH, SE APPLICABILE: CONIUGE   FIGLIO/FIGLIA    NIPOTE    ASCENDENTE    UNIONE CIVILE

INDIRIZZO DI RESIDENZA DEL RICHIEDENTE:_______________________________________________OCCUPAZIONE:_________________________________

NUMERO DI ELEMENTI RICHIESTI:________________________________________________________________________________________________________

IL COSTO DEL VIAGGIO E DEL SOSTENTAMENTO DURANTE IL SOGGIORNO DEL RICHIEDENTE È COPERTO DA:______________________________________

Data e luogo                                                  Firma                             

ASYLUM APPLICATION FORM
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Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura
Respeito pelos direitos humanos é um dos aspetos mais 
importantes quando se fala desta instituição. Respeitar 
o direito ao asilo significa reconhecer que a lei respeita 
a intercultura, igualdade independentemente da raça, 
cor, religião e género. Significa que quando alguém tem 
o direito de pedir asilo, o país que a recebe tem de ser 
respeitador e aberto a aceitar novas culturas e pessoas 
com origens diferentes. A intercultura e igualdade es-
tão a ser respeitados ao permitir que essa pessoa ex-
prima a sua necessidade de pedir asilo. Por este motivo, 
a atividade é uma ferramenta poderosa para dar aos 
participantes uma experiência bastante empática em 
primeira-mão sobre os aspetos delicados acima refe-
ridos. 

Possível acompanhamento ou liga-
ção com outras atividades 
Esta atividade é uma ferramenta poderosa para fazer 
com que os participantes, principalmente os locais, se 
coloquem no lugar dos outros, daqueles que não têm 
os mesmos meios para enfrentar a burocracia devido 
às barreiras linguísticas. Poderão replicar esta ativida-
de com outros formulários a serem preenchidos, as-
sim que receber os seus modelos de formulários - por 
exemplo, na sua câmara municipal - e fornecer algu-
mas versões traduzidas de acordo com o seu público.

Esta atividade pode ser seguida pela atividade Dicio-
nário Internacional.
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Caça à baleia pela 
tribo Makah

Breve descrição da atividade 
Vivemos numa sociedade multicultural com diferentes 
costumes e tradições e é por isso que é tão importante 
promover um diálogo intercultural eficaz. Esta atividade 
envolve trabalho entre grupos pequenos, representa-
ção, discussão e criação de consenso sobre as questões 
dos direitos das pessoas à sua cultura e desenvolvimen-
to, o direito de participar na vida cultural, o direito das 
pessoas de dispor livremente das suas riquezas naturais, 
o direito ao desenvolvimento e utilização dos recursos 
naturais, o uso sustentável dos recursos marinhos.
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Tópicos:

Os tópicos abordados por esta atividade são o meio ambiente, 
a globalização, os direitos humanos, as diferenças culturais, o 
diálogo intercultural e a solidariedade. Os objetivos da atividade 
são explorar os conflitos entre o direito ao desenvolvimento e a 
vida cultural e a proteção do meio ambiente, para desenvolver 
aptidões interculturais e refletir sobre o preconceito, desenvol-
ver atitudes de abertura às diferenças culturais, incentivar um 
diálogo intercultural e o respeito pelos direitos humanos e dife-
renças culturais.

Duração:

150 minutos

Custos:

Nenhum custo, exceto para os papéis, cópias (material de 
leitura) e canetas.

Local:

De preferência um local fechado. Algures onde os jovens se 
possam focar e participar. 

Materiais:

Material de leitura, papéis e canetas. 

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exi-
gidas:

Esta atividade pode ser orientada por 1 ou 2 coordenadores que 
têm conhecimento sobre o assunto (conhecimento sobre os Ín-
dios Makah, Comissão Baleeira Internacional (CBI) e alguma 
informação detalhada sobre direitos humanos, cultura e o am-
biente). O coordenador tem de distribuir o material pelos partici-
pantes e também entrar na conversa caso seja necessário. 

Caça à baleia pela tribo Makah
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Participantes envolvidos:

14 ou mais participantes. Jovens ou qualquer pessoa que 
goste do tema e queira conhecer novas perspetivas. A com-
plexidade das questões abordadas nesta atividade significa 
que ela é mais adequada para um grupo maduro com boas 
capacidades de discussão. Há muitas informações a assimi-
lar e o texto nos cartões com os papéis pressupõe um certo 
nível de conhecimento dos direitos humanos e da termino-
logia ambiental. Pode querer considerar realizar a atividade 
em duas sessões e dar aos grupos um tempo entre elas para 
ler os cartões com os seus papeis e pensar sobre as ques-
tões.
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Etapas:
Antes:

Leia todos os folhetos para se familiarizar com as in-
formações sobre as questões. Você poderá então atuar 
como uma pessoa de recurso, caso necessário.

Faça cópias dos cartões com os papéis para cada grupo. 
Cada participante deve ter o seu próprio cartão com o 
seu papel. Preparação do local, da sala com os materiais 
necessários (papéis, cópias dos cartões com os papéis e 
canetas). Explicar aos participantes quanto tempo leva-
rá o workshop e qual é o seu objetivo. Pode ser necessá-
rio verificar se os participantes compreenderam total-
mente o significado de alguns dos termos e conceitos 
introduzidos nos cartões de funções. Por exemplo: Povos 
Indígenas, O Princípio da Precaução, Sustentabilidade 

Durante

A atividade está dividida em duas partes: a parte 1 (30 

minutos) é uma introdução à atividade e as questões 
ambientais e culturais envolvidas, e a parte 2 (90 mi-
nutos) é uma reunião simulada para discutir o pedido 
da tribo Makah à Comissão Baleeira Internacional (CBI) 
para retomar a caça às baleias. Certifique-se que deixa 
algum tempo após a atividade para discussão, debrie-
fing e avaliação.

Parte 1. Introdução às questões ambientais e cultu-
rais (30 minutos)
Explique que esta atividade é sobre direitos ambientais 
e culturais. Ela é sobre um pedido da nação Makah à CBI 
para retomar a caça às baleias e a oposição a isso por 
parte de conservacionistas e outros.

• Conte ao grupo acerca dos Makah. (ver os panfletos)

• Introduza as questões abordadas por esta atividade. 
Peça às pessoas para indicar as suas respostas para 
as seguintes perguntas com “alto ou baixo”:

• Leia as seguintes afirmações uma de cada vez: "Os 
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costumes das pessoas devem ser respeitados, des-
de que não violem os direitos humanos." “Devemos 
respeitar o direito de as pessoas serem livres para 
escolher o que comer; serem vegan, vegetarianas 
ou comer carne”. "Os alimentos que comemos de-
vem ser produzidos através do uso de métodos 
ecológicos." "A criação de animais não deve incluir 
métodos cruéis, como criação intensiva ou formas 
cruéis de abate." "As tradições culturais são muito 
importantes para as pessoas e devem ser respei-
tadas." "As baleias não devem ser caçadas, mesmo 
que seja apenas para fins culturais."

Parte 2. Uma reunião simulada para discutir o pedi-
do da tribo Makah à Comissão Baleeira Internacio-
nal (CBI) para retomar a caça à baleia. (90 minutos)
Lembre ao grupo que a tribo Makah pediu à Comissão 
Baleeira Internacional (CBI) para retomar a caça às ba-
leias e que vários grupos ambientalistas se opõem a 
isso. Esta atividade é uma simulação de uma reunião 

de uma organização imaginária chamada CREST (Cul-
tura, Direitos, Ambiente, Sustentabilidade e Diálogo). A 
CREST é uma organização independente que trabalha 
para trazer uma perspetiva de direitos humanos para 
as questões ambientais. Eles estão empenhados em 
promover o entendimento por meio do diálogo. A si-
mulação é uma reunião da CREST entre quatro grupos 
- cada grupo pode fazer uma bandeira, roupas, pintu-
ras faciais ou algo que os torne reconhecíveis:

a) A tribo Makah que deseja apresentar o seu caso 
para retomar a caça às baleias. 

b) High North Alliance, uma organização central que 
representa caçadores de baleias e de focas. A HNA 
está comprometida a trabalhar pelo futuro das cul-
turas costeiras e pelo uso sustentável dos recursos 
dos mamíferos marinhos. A HNA apoia os Makah. 

c) Sea Shepherd, uma organização que investiga e do-
cumenta violações de leis, regulamentos e tratados 
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internacionais que protegem espécies de vida selva-
gem marinha. Eles opõem-se ao pedido do Makah..

d) Greenpeace, ativistas ambientais que se opõem à 
caça às baleias. 

O papel da CREST é de fazer a mediação entre os gru-
pos. A discussão irá focar-se em quatro questões:

• A caça à baleia deve ser permitida?

• Existe um caso especial para a caça à baleia como 
parte de uma tradição cultural?

• Se a caça à baleia for levada a cabo, a que nível é 
que deverá ocorrer?

• Que tipo de regimes de gestão são necessários?

Peça a dois voluntários para representar a CREST e di-
vida os restantes em quatro grupos pequenos e iguais. 
Distribua os cartões com os papéis. Os grupos têm 30 
minutos para discutir as informações e para se prepa-

rarem para defender as suas posições sobre o pedido 
dos Makah. Quando os grupos estiverem preparados, 
convoque-os para o plenário. Peça à dupla que repre-
senta a CREST para organizar o encontro simulado, que 
deve durar cerca de 60 minutos. O objetivo da reunião 
é trocar informações e discutir as questões, e chegar a 
um acordo sobre as quatro questões. A CREST abre a 
reunião com uma breve declaração sobre os direitos hu-
manos e a estrutura ambiental das discussões. A tribo 
Makah começa por apresentar o seu caso. Em seguida, 
a discussão começa. No fim da discussão, passe para o 
debriefing e avaliação.

Depois

Peça aos grupos para refletir sobre o processo da dis-
cussão e se foi possível chegar a um consenso. Termine 
a sessão com outra ronda de “alto ou baixo” para ver 
se as pessoas mudaram as suas atitudes em relação à 
questão da caça da baleia. Repita as mesmas questões 
que perguntou na parte 1.
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O que fazer e o que não fazer
Pode ser necessário verificar se os participantes com-
preenderam totalmente o significado de alguns dos 
termos e conceitos introduzidos nos cartões com os 
papéis. A complexidade das questões abordadas nesta 
atividade significa que ela é mais adequada para um 
grupo maduro com boas habilidades de discussão.

Existe bastante informação para assimilar e o texto 
nos cartões com os papéis assume um certo grau de 
conhecimento sobre os direitos humanos e a termino-
logia ambiental. 

Podem realizar a atividade ao longo de duas sessões 
e dar aos grupos tempo entre eles para ler os cartões 
com os papéis e pensar sobre as questões.

O tema da atividade é muito sensível e pode levar a 
discussões profundas com comportamentos conflituo-
sos e/ou atitudes negativas, por isso o papel do staff/
coordenador é muito importante. Ele ou ela deve orien-

tar a discussão de uma forma que não seja prejudicial. 
Pode ser interessante também adaptar esta atividade 
de representação ao ambiente local e às questões que 
surgem dentro dele.

Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura e 
Esta atividade confronta os jovens com as limitações das 
suas próprias perspetivas culturais e permite-lhes recon-
siderar as suas atitudes em relação ao uso sustentável da 
vida selvagem. A caça às baleias é uma questão muito 
emotiva para muitas pessoas e sobre a qual muitas vezes 
têm opiniões muito fortes. Isso torna-o num tópico desa-
fiante - mas também difícil de trabalhar. Com um traba-
lho de grupo, representação e discussão, os participantes 
tomam consciência das diferenças culturais e dos direi-
tos das pessoas à sua cultura por meio de um exemplo 
concreto. Ao aceitar papéis diferentes, os participantes 
podem experimentar diferenças que podem ajudá-los 
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a aceitar culturas diferentes da sua. Ao criar uma tribo, 
também queremos abordar outras questões, como o 
meio ambiente e as mudanças climáticas. É importante 
compreender os diferentes efeitos no nosso ambiente e 
por que é que enfrentamos esses problemas. Para além 
disso, diferentes culturas podem ter visões diferentes em 
relação às questões ambientais.

Possível acompanhamento
Depois da atividade, será possível escrever e publicar os 
artigos sobre questões ambientais, como a extinção de 
alguns animais em várias redes relevantes. Este tipo de 
sensibilização pode atingir muitas pessoas publicamente 
e fazê-las pensar na importância da interculturalidade.

Vídeos, links e recursos externos 
High North Alliance web site: www.highnorth.no, 

The Sea Shepherd International: www.seashepherd.com, 

International Whaling Commission www.iwcoffice.org,

Conservation Makah Nation web site: 
http://content.lib.washington.edu/aipnw/renker/con-
temporary.html , 

Greenpeace web site: www.greenpeace.org

Bibliografia

http://arhiv.zofijini.net/zofijini.org/Drzavljanska%20
vzgoja%20in%20etika%20-%20metoda%203.pdf

Brander Patricija, idr., Kompas. Priročnik za učenje mla-
dih o človekovih pravicah, DZS, založništvo in trgovina, 
d.d.
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Encenação Breve descrição da atividade 
Esta é uma atividade teatral que incentiva as pessoas a 
rever as suas perceções gerais sobre os direitos huma-
nos e procurar diferentes formas de representar essas 
perceções. É uma apresentação por mímica onde os 
participantes têm de apresentar diferentes direitos hu-
manos de um modo em que seja compreensível para 
pessoas de diferentes culturas e que possam falar di-
ferentes línguas. Não é permitido usar quaisquer pala-
vras, apenas gestos.
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Tópicos:

Os tópicos abordados por esta atividade são os direitos huma-
nos gerais, a cidadania, as diferenças culturais, o diálogo inter-
cultural. A atividade pretende rever aquilo que os participantes 
sabem sobre direitos humanos, desenvolver habilidades inter-
culturais e comunicativas, desenvolver a cooperação e criativi-
dade entre participantes e incentivar um diálogo intercultural

Duração:

90 minutos 

Custos:

Existem pequenos custos para comprar os acessórios como 
papel, marcadores de cor, lápis de cera, cola, corda e cartão. 
Também depende de quanto material é possível obter através 
de doações ou patrocínios. 

Local:

É preferível um local fechado. Um lugar onde os jovens se pos-

sam focar e participar. .

Materiais:

• Acessórios: trajes e fatos para vestir, brinquedos, uten-
sílios domésticos, etc.

• Papel e marcadores de cor, lápis de cera.

• Cola, corda e cartão.

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exi-
gidas 

A atividade pode ser orientada por 1 ou 2 coordenadores/faci-
litadores com conhecimento sobre o tópico (informação básica 
sobre direitos humanos e cultura). O coordenador tem de distri-
buir o material pelos participantes.

Participantes envolvidos

9 ou mais participantes. Jovens ou alguém que goste do tópico 
e queira aprender novas perspetivas. 

Encenação
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Etapas: 
Antes

Preparar o lugar, uma sala com o material necessário. 

Explicar aos participantes quanto tempo levará o 
workshop e qual é o seu objetivo.

Explique que o objetivo do exercício é apresentar uma 
representação teatral da ideia ou conceito geral dos di-
reitos humanos que seja compreensível para pessoas de 
culturas diferentes e que possam falar línguas diferen-
tes.

Explique as regras da atividade: que eles não poderão 
usar palavras, eles só podem usar gestos. Esta deve ser 
uma apresentação simulada. No entanto, os grupos po-
dem fazer uso de alguns dos materiais ou adereços, se 
desejarem.

Peça às pessoas para formarem grupos pequenos de 4 

a 6 pessoas, e dê a cada grupo uma folha de papel gran-
de e um conjunto de lápis de cera / marcadores.

Durante

Dê 10 minutos ao grupo para que possa debater todas as 
suas ideias sobre direitos humanos e para identificarem 
a seguir duas ou três ideias-chave que eles gostariam de 
trazer à tona com mais força na mímica.

Agora dê 30 minutos aos grupos para criarem e ensaia-
rem a sua mímica. Explique que este deve ser um esforço 
em grupo e que todos devem ter um papel na produção.

Após 30 minutos, reúna os grupos para que todos pos-
sam assistir às apresentações uns dos outros.

Dê alguns minutos depois de cada apresentação para 
feedback e discussão.

Peça aos espectadores para apresentarem as suas inter-
pretações sobre o que acabaram de ver e tentar identi-
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ficar as ideias-chave que a performance tentou retratar.

Em seguida, dê ao próprio grupo a chance de explicar de 
forma breve quaisquer pontos que não surgiram durante 
o feedback. Repita para cada uma das apresentações.

• Estratégias e horas para o envolvimento dos partici-
pantes e da comunidade local

• O que preparar, horas e maneiras de organizar a ati-
vidade e as melhores condições para a sua realização.

Depois

• Rever a atividade em si:

• O que é que as pessoas sentiram nesta atividade? Foi 
mais ou menos difícil do que aquilo que imaginaram 
inicialmente? Quais foram os aspetos mais difíceis, ou 
as coisas mais difíceis de representar?

• As pessoas aprenderam alguma coisa nova sobre os 
direitos humanos?

• Quais foram as semelhanças ou diferenças entre os 
grupos? Houve alguma discordância acerca da ideia 
de direitos humanos? Porquê?

O que fazer e o que não fazer 
Deixe claro que o objetivo é retratar “os direitos humanos 
em geral”, em vez de ilustrar um ou mais direitos huma-
nos em específico. Eles podem decidir escolher um direi-
to específico para trazer pontos gerais, mas eles devem 
lembrar-se que estão a tentar mostrar o que é comum 
aos diferentes direitos humanos. No fim da sessão, os es-
pectadores deverão ser capazes de (ou começar a) res-
ponder à pergunta, “o que são direitos humanos?” 

Não deixe que aqueles que se considerem fracos na re-
presentação deixem de desempenhar um papel ativo. 
Explique que há muitos papéis para todos e que deve ser 
algo que faça o grupo todo se sentir feliz em apresentar. 
Alguns acessórios incomuns podem dar vida às perfor-
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mances e ajudar a despertar ideias criativas - qualquer 
coisa, desde panelas, carrinhos de brinquedo, chapéus, 
almofadas, pedras, uma tampa do caixote de lixo...

Também é possível levar a cabo esta atividade como um 
exercício de desenho onde cada grupo apresenta um 
poster – novamente, sem usar palavras – para exprimir 
as ideias principais sobre direitos humanos. 

Aspetos inovadores para a promoção da intercultura  

Os participantes têm de apresentar os diferentes direi-
tos humanos de um modo em que seja compreensível 
para pessoas de diferentes culturas e que possam falar 
diferentes línguas. Não é permitido usar quaisquer 
palavras, apenas gestos. Eles aprendem que as pessoas 
com origens culturais diferentes têm os mesmos direi-
tos humanos. Os direitos humanos aplicam-se a todos 
nós. Esta atividade oferece uma abordagem diferente e 
inovadora para a compreensão dos direitos humanos e 
da importância do diálogo intercultural.

Vídeos, links e recursos externos
Bibliografia

Brander Patricija, idr., Kompas. Priročnik za učenje mladih 
o človekovih pravicah, DZS, založništvo
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O que me faz ser eu? Breve descrição da atividade
O Stop motion foi criado devido a uma necessidade de 
contar uma história. Aplica-se a vários grupos de dife-
rentes pessoas, quer jovens ou adultos migrantes, am-
bos a precisar de serem ouvidos, que contam a história 
ou o seu processo migratório através da realização de 
um vídeo de animação com desenho e fotografia pela 
técnica de stop motion.
A atividade é muito mais eficaz se os moradores locais 
também forem incluídos entre os participantes para 
levar uma aprendizagem eficaz e uma troca de expe-
riências a partir do processo criativo de fazer uma ani-
mação em stop-motion juntos.
Neste contexto, pretendemo-nos focar nos migrantes 
no sentido amplo da palavra – migrantes económicos, 
requerentes de asilo, ou alguém que tem um histórico 
de migração. 
Definition of migrant is available at https://ec.europa.
eu/home-affairs/what-wedo/networks/european_
migration_network/glossary_search/migrant_en 
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Tópicos:

O objetivo da atividade é criar um vídeo de animação apre-
sentando as histórias conforme foi descrito acima, para au-
mentar a consciência sobre a vida que os jovens migrantes 
enfrentam quando vêm para o exterior, para quebrar os 
estereótipos, para capacitar novos jovens que vêm para o 
exterior, promover trabalho com jovens que ajuda os jovens 
migrantes a se integrarem. O filme de animação nasceu da 
necessidade de contar uma história. O objetivo é transferir a 
experiência e a história dos migrantes para os habitantes lo-
cais. Este método é uma ótima maneira de contar a história 
para quem tem barreiras linguísticas. Isto cria uma atmosfe-
ra confiável para falar através de fotos e cria um ambiente 
seguro para trabalhar em equipa, porque todos partilham 
a mesma experiência. Acima de tudo e o mais importante 
é que esta atividade envolve jovens de diferentes culturas, 
estabelecendo um ambiente criativo e que de alguma forma 

os torna mais autoconfiantes.

Duração:

Este workshop está previsto para durar cerca de 4 semanas, 
dependendo do tamanho do grupo (número de participan-
tes) e do tempo de edição. Focando-se na história, tempo de 
preparação de uma semana (escrever o cenário, brainstor-
ming e mapa mental), um dia para filmar e de um ou dois 
dias para montar o vídeo (como produto final). 

Local:

Pode ser realizado em qualquer local, onde haja a possibili-
dade para trabalho criativo e possibilidade de usar um com-
putador. 

Materiais:

Papel, canetas (materiais de desenho), outros objetos que 
poderão ser usados para uma história animada (ex. legos), 

O que me faz ser eu?
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câmara fotográfica, computador portátil. 
Também podemos fornecer outros materiais para os ajudar 
com uma expressão mais fácil da sua história tais como rou-
pas em segunda mão, mochilas, sacos de plástico, coberto-
res, tendas, sapatos estragados e coisas semelhantes. 

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exi-
gidas:

Um mentor para a escrita e outro mentor para a realização 
do vídeo. Um trabalhador na área da juventude, para expli-
car o objetivo e preparar um contador de histórias para con-
tar a história.
Um bom fotógrafo (recomendado, mas não necessário) para 
tirar fotografias de alta qualidade. 

Participantes envolvidos:

O contador de histórias precisa de estar envolvido em todos 
os níveis de participação, escrever uma história/cenário (com 

a ajuda de um trabalhador na área da juventude caso neces-
sário), fazer os desenhos e fazer uma animação. Dependen-
do das habilidades que a pessoa que conta a história tenha, 
ela pode fazer todo o trabalho ela própria ou com a ajuda de 
um mentor/professor de animação.
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Etapas:
Antes

Participação. Envolva as pessoas com experiência mi-
gratória no grupo de participantes. Pode ser um mi-
grante real ou um habitante local com histórias de 
migração do seu passado. Prepare o local onde imple-
mentará a atividade. Pode ser uma Casa da Juventude, 
uma escola, ou talvez até em centros de asilo ou lares 
para migrantes. Mais importante, no caso de ser um 
contador de histórias migrante, certifique-se de que a 
dimensão e o objetivo da atividade sejam totalmente 
e claramente compreensíveis e que tenha a permissão 
dele, devido aos tópicos muito delicados envolvidos.

Pesquise sobre as necessidades. Pense no que preci-
sam para fazer um vídeo de animação de qualidade. 
Além do participante e do material descrito acima, po-
derá precisar de mais assistentes, ou precisará de alu-
gar uma sala ou ter a ideia de fazer um vídeo ao ar livre 

(dependendo do contador de histórias). Faça conversas 
individuais. Depois de ter assistentes, participantes, um 
mentor, um professor, um fotógrafo, jovens e assisten-
tes sociais, divida as tarefas entre todos para criar um 
produto de qualidade e de sucesso.

Faça um workshop a apresentar o método. Poderá 
criar um pequeno workshop que o ajudará a reunir 
toda gente e a trabalhar na apresentação do método, 
dos objetivos. Nessa etapa, é importante avisá-los que 
os migrantes são um grupo vulnerável de pessoas e 
precisam ser tratados com cuidado. Conscientize-os de 
até que ponto podem ir com as perguntas que desejam 
fazer e crie uma barreira em algum ponto, devido às 
restrições pessoais e ao respeito aos direitos humanos.

Durante

Escrever. Escreva uma história e todo o cenário. Isso 
deve levar cerca de 2 horas. Em termos gerais, quere-
mos nos concentrar na história que conta o que torna 
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o contador de histórias no que ele é agora. Para fazer 
isso, pode perguntar ao contador de histórias:

• Qual é o principal objetivo da sua situação?

• Como é que você enfrentou a situação? O conta-
dor de histórias precisa de ser exato e criativo para 
aumentar a sentimentalidade do vídeo. Respeite as 
suas decisões.

• Qual é o cenário e quando é que se começou a sen-
tir livre da situação em que não se sentia bem?

• Quais são os planos para o futuro? É importante 
incentivar o contador de histórias a ter confiança. 
Com a sua história, podemos encorajar outros..

Dica: pode ser mais fácil em primeiro lugar escrever 
um enredo básico. É assim que podemos ter a ideia 
principal da história. Depois, podemos nos concentrar 
nos detalhes e a ajudar a expressar mais ao fazer-lhe 
perguntas tal como foi sugerido acima.

Dica: O contador de histórias conta a história de acor-
do com o cenário anterior. Enquanto que o fotógrafo 
tira fotos e filma para poder ser usado depois.  

Dicas para tirar fotos: O enquadramento deve aca-
bar com o desenho. Fotos tiradas muito de perto. 
Concentre-se no movimento principal. Isso deve levar 
aproximadamente 1 hora.

Edição e montagem: O animador digital montará en-
tão as imagens. Se você não tiver um profissional para 
fazer isso, pode usar o Photoshop Lightroom gratuito, 
Stop Motion Studio, Stop Motion Maker, Stop Motion, 
PicPac Stop Motion + TimeLapse, iMotion, I Can Ani-
mate. Pode facilmente fazer o download dessas apli-
cações no computador ou até mesmo no telemóvel. O 
vídeo deve ter no máximo 3 minutos. Decida com os 
participantes se deve haver legendas ou uma descri-
ção no início dos vídeos para explicar o vídeo. 

Aqui estão os links com as instruções de como usar a 
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aplicação Stop Motion Studio:

• https://www.cateater.com/

• https://www.cateater.com/support/en/stopmo-
tion/stopmotion-main.html

Depois

Apresentação. É melhor fazer upload da versão final 
para o Youtube para que várias pessoas tenham acesso 
ao vídeo (outra vez, cuidado com o RGPD e a permissão 
do contador de histórias para o publicar), apresentan-
do-o na vossa Casa da Juventude e para outras ONGs, 
publicando-o em meios de comunicação social (RGPD). 

Discussão e feedback. Discuta com os participantes e 
trabalhadores na Casa da Juventude e crie um docu-
mento no Google Forms para avaliação. 

• https://www.makeuseof.com/tag/10-advanced-
-tips-tricks-for-google-forms/

• https://zapier.com/learn/google-sheets/how-to-
-use-google-forms/

A avaliação pode ser formada pelas seguintes per-
guntas:

• Foi difícil falar sobre experiências pessoais? 

• Como te sentiste ao falar sobre isso?

• O que achaste do produto final?

• Achas que a tua história pode mudar a opinião 
das pessoas?
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O que fazer e o que não fazer
Ter cuidado com o RGPD e a aprovação dos participan-
tes. A pessoa que faz o vídeo tem que tapar o seu rosto 
caso seja necessário.

Este método desperta a criatividade e a liberdade. É 
muito simples e pode ser aplicado a quase todas as si-
tuações para jovens de todas as idades. Pode ser usa-
do também para quaisquer outros fins educativos. Os 
jovens podem abrir-se melhor e exprimir os seus sen-
timentos enquanto desenham e usam a tecnologia. 
É muito importante ter em mente que, ao fazer uma 
animação em stop motion, os participantes têm de sa-
ber um pouco mais sobre como usar um computador e 
estar confortáveis com a tecnologia.

Dado que o assunto é muito complexo, lembre-se de 
respeitar a sensibilidade dos contadores de histórias 
em todas as etapas, e de respeitar as limitações pes-
soais e não ser muito pessoal com as perguntas.

Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura
Esta é uma atividade muito criativa e ampla. Pode in-
cluir muitas histórias pessoais que podem ser contadas 
de muitas maneiras diferentes. Isto significa que a pes-
soa pode falar sobre a sua cultura e contexto, desenhá-
-la, narrá-la ou retratá-la. A pessoa pode apresentar 
a sua tradição cultural, hábitos e costumes, também é 
possível mostrar vestuário tradicional, danças folclóri-
cas, comida, modos de vida, enfim, tudo que dê valor à 
sua identidade e riqueza pessoal. Também significa que 
uma pessoa pode imaginar hábitos e talentos que tal-
vez sejam feitos de outra forma noutro lugar. Por viver 
na era visual, a animação pode ser usada como uma 
ótima ferramenta para alcançar publicidade, divulgar 
a mensagem da tolerância dentro da interculturalida-
de e causar impacto na comunidade local. Aspetos ino-
vadores podem ser vistos na metodologia da recolha 
de ideias (seis chapéus do pensamento), brainstorming, 
aprendizagem prática e melhorar as aptidões digitais..
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Possível acompanhamento ou 
ligação com outras atividades 
Para além da criatividade e da prática do direito à li-
berdade, a atividade pode levar a potenciais conver-
sas sobre aceitação de diferenças, conscientização da 
igualdade e semelhantes. Para além disso, os vídeos 
produzidos na atividade podem ser reproduzidos e di-
vulgados em diversas redes, jornais online, como uma 
forma de propaganda de um determinado evento a 
abordar o tema da migração e liberdade.
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Exibição de arte Breve descrição da atividade
A exposição é uma mostra de trabalhos artísticos em 
formato de quadros, esculturas ou fotografias, entre 
outros. A exposição tratará de temas que têm a ver 
com a intercultura, ou com a abordagem de realidades 
de diversas culturas.
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Tópicos:
Fornecer uma visão artística de culturas que não são as nos-
sas.
Quebrar os estereótipos sobre o trabalho artístico ou criativo 
em grupos de migrantes.
Valorizar o meio artístico como uma linguagem comum entre 
pessoas e culturas.
Prevenir a discriminação
Melhorar a coexistência
Lutar contra preconceitos negativos contra estrangeiros
Gerir a reflexão sobre a questão da interculturalidade
O método é a exibição artística. Arranjo de peças artísticas 
num espaço de modo a poder visitar e gerar reflexão sobre o 
conteúdo e o meio artístico.

Duração:
1 mês

Local:
O sua Casa da Juventude

Materiais
• PC para fazer o trabalho de organização.
• PC e câmaras para fazer o trabalho de comunicação. 
• Material de montagem da exibição (Sistemas de anco-

ragem, ferramentas, broca, etc.) 

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exigidas: 
1 pessoa a coordenar a atividade e o trabalho de comunica-
ção: São necessárias aptidões básicas de gestão. Capacida-
des e conhecimentos sobre os média locais e como escrever 
comunicados de imprensa. Gestão de câmara fotográfica ou 
câmara de filmar. Conhecimentos sobre o modo de funciona-
mento das redes sociais. Conhecimentos sobre ferramentas 
(para a montagem da exibição). 

Participantes envolvidos:
Pessoas que vêm ver a exibição. 

Exibição de arte
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Etapas: 
Etapa 1: Procurar um artista em associações de pes-
soas de diferentes origens ou em grupos de migrantes. 
É também possível organizar uma convocatória. Or-
ganize uma reunião convidando o artista e as comu-
nidades migrantes da área para reunir ideias e discutir 
sobre como é que exibição deve ser. 

Etapa 2: Falar com o artista para aprender mais so-
bre a sua proposta. Sobre o que é que a exibição trata, 
quais os tipos de trabalho que serão exibidos no espa-
ço, como é que os trabalhos serão adaptados e que lu-
gares são os mais convenientes para cada um deles. 
Nesta etapa é muito útil ter um plano do espaço da 
Casa da Juventude no qual a exibição decorrerá, e ser 
capaz de rever o plano, tendo em conta o tamanho dos 
trabalhos, com o artista.

Etapa 3: montagem. Estamos a falar de uma peque-
na exposição, que decorrerá numa sala. Um dia para a 

montagem deve ser suficiente, porém isso depende do 
tipo de obras que serão expostas. Supondo que sejam 
quadros ou fotografias: a montagem será simples, po-
dem ser feitas entre o coordenador e o próprio artista. 
Só será necessário perfurar as paredes depois de de-
cidir o layout das obras e pendurar as molduras com 
âncoras.

Etapa 4: quando a exposição for montada, é aconse-
lhável tirar uma foto, até mesmo um vídeo da artista 
a explicar o seu trabalho. Esse material será muito útil 
para divulgar nas redes sociais e incentivar as pessoas 
a virem ver a obra. Também é aconselhável escrever 
um comunicado de imprensa para enviar aos média 
locais e divulgar a exposição.

Quando o projeto acabar, dedique algum tempo para 
avaliar como é que a atividade correu. Como os par-
ticipantes se sentiram, se eles aprenderam algo novo, 
etc. Também o artista, como é que ele/a se sentiu, se foi 
uma experiência interessante para ele/a, etc. Reveja o 
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trabalho realizado para detetar o que poderia ter sido 
feito melhor.

O que fazer e o que não fazer
Preste atenção ao trabalho no plano. O arranjo prévio 
das obras, sabendo bem o tipo que são antes de as le-
var para o espaço, pode poupar muito trabalho ao ser 
mais eficaz. 

Aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura 
Esta atividade promove a intercultura porque apresen-
ta uma visão artística pouco frequente no nosso meio. 
Uma exposição de arte de artistas de diversas origens 
ou experiências migratórias. A representatividade des-
sas pessoas é importante, também a nível artístico. 
Convida-nos a refletir sobre os estereótipos que atri-
buímos a pessoas de diferentes culturas e a ultrapas-
sá-los.
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Breve descrição da atividade
O Cinema Sobre Migração é um projeto que consiste 
em projetar filmes ou curtas metragens que têm um 
tema em comum: migração. Podem ser filmes de qual-
quer país, a escolha irá depender da organização da 
atividade, tendo em conta a disponibilidade do filme, 
o layout do distribuidor e o orçamento da organização 
que irá regulamentar o programa. 

Cinema Sobre 
Migração
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Tópicos:

Aumentar o valor da diversidade enquanto riqueza.
Evitar boatos e agir contra preconceitos em relação a pessoas 
de diversas culturas e migrantes.
Trabalhar a empatia em relação às experiências e realidades 
dos migrantes.
Promover a consciência e responsabilidade europeias para com 
os movimentos migratórios atuais num contexto pós-colonial.
O método usado para tentar alcançar os objetivos é a dissemi-
nação audiovisual desses valores. Através de trabalhos artísti-
cos que lidam com questões relacionadas com a migração, é 
gerada uma reflexão sobre o assunto.

Duração:

A duração desta atividade tem duas partes. A primeira é a com-
pilação de filmes. O tempo dedicado a este trabalho depende 
de fatores externos tais como o layout dos distribuidores. Pode 

ser atribuída uma duração indicativa de um mês. A segunda 
fase é o ciclo em si: uma semana em que quatro filmes serão 
projetados. 
Outra forma de fazer a atividade é usar curtas metragens em 
vez de filmes longos. Desse modo, podemos encurtar a ativida-
de e fazê-la num dia.

Custos:

O custo da atividade depende dos filmes escolhidos para as 
projeções. Dependendo do tamanho do filme e do distribuidor 
que gere os direitos de projeção variam. Supondo que sejam fil-
mes pequenos e independentes. Portanto, os direitos custarão 
em volta dos 100-300 euros. 

4 direitos de projeção de filmes: 800€

Local:

É necessário que o local em que a atividade se realizará tenha 

Cinema Sobre Migração
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equipamento de som e projeção. Também que seja espaçoso o 
suficiente para acomodar o número calculado de pessoas que 
irão assistir ao ciclo.

Materiais:

Organização: PC e contactos com distribuidores de filmes.

Para o ciclo de cinema.

Projetor e equipamento de som. PC

Um espaço suficientemente grande com cadeiras para ver o 
filme. 

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exigi-
das:

Duas pessoas para a organização da atividade. Não é necessá-
ria nenhuma habilidade específica, apenas gestão e organiza-
ção, recursos de busca de informações e referências de festivais 
de cinema e produtores de cinema.
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Etapas: 
Etapa um: verifique se tem um espaço grande o sufi-
ciente para uma projeção para cerca de 20 pessoas. Se 
não tiver um espaço com essas características, o públi-
co pode ser reduzido. Também será necessário procu-
rar um projetor e equipamento de som para a projeção. 
Tente definir uma data para o espaço escolhido.

Etapa dois: se sabe que tem um espaço adequado 
para fazer o ciclo de filmes, pode começar a procurar 
quais filmes farão parte do ciclo. Recomenda-se es-
colher um filme com cerca de 90 minutos para poder 
dedicar pelo menos 30 minutos ao debate. Para além 
disso, se quiser fazer uma projeção para crianças, ten-
te pesquisar desenhos animados que falem sobre esse 
assunto.

Procure referências: em pequenos festivais de cine-
ma social ou com temáticas semelhantes ao ciclo que 
pretende organizar. Controle os seus filmes, procure 

aqueles que tem interesse em exibir e, quando tiver se-
lecionado alguns, entre em contato com os distribuido-
res de cada filme. Os distribuidores irão informá-lo do 
preço do direito de projeção e os documentos necessá-
rios serão tratados consigo.

Algumas referências aqui:
Festivais de cinema relacionais com os direitos 
humanos 
http://caostica.com/gizazinea/

h tt p s :// w w w. z i n e m a e ta g i za e s k u b i d e a k .
eus/2020/

http://zinegoak.com/

Film examples:
“MR GAY SYRIA” (AyşeToprak)

“SITIO DISTINTO” (Davide Cabaleiro)

“DESIERTO” (Jonas Cuaron)
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Exemplo de email para contactar distribuidores de 
filmes: 

Caro sr. ou sra.:

Estamos a escrever por parte  da associação xxxx em 
xxxx. Estamos a organizar um festival de cinema para 
promover a interculturalidade e os direitos humanos 
na nossa cidade. É um festival sem fins lucrativos e 
não cobramos bilhete nas exibições.

Estamos interessados em incluir o filme xxxx na 
programação do festival.

Gostaríamos de saber quais seriam os requisitos para 
exibir o filme no nosso espaço.

Obrigado,

Base de dados de filmes rela-
cionados com a migração: 
https://www.zinemaetagizaeskubideak.
eus/2020/index.php?option=com_conten-
t&view=article&id=56&Itemid=53&te-
ma=Inmigraci%C3%B3n&lang=es
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Etapa três:  agora pode publicar a atividade. Crie uma 
imagem que represente a atividade e divulgue-a por 
meios digitais ou analógicos (médias locais, redes so-
ciais, etc.)

Etapa quatro: quando a semana do ciclo de cinema 
começar, prepare o espaço para a vinda do público. O 
ficheiro do filme digital deve ser previamente verifica-
do, protegido, e também o PC e o sistema de som. Ar-
rume as cadeiras ao redor da tela para que o público se 
possa ajustar e ver o filme.

Etapa cinco: Depois de cada exibição, organize dis-
cussões sobre o tema do filme. Um voluntário ou um 
trabalhador na área da juventude pode fazer algumas 
perguntas para melhorar a reflexão. Quando a ativida-
de acabar, é um bom momento para pedir aos partici-
pantes para preencher o questionário. Depois de ver o 
filme, pode não ter muito tempo para discussão. Reco-
menda-se escolher um filme com cerca de 90 minutos 
para poder dedicar pelo menos 30 minutos ao debate. 
Algumas perguntas que ajudam a orientar o debate:

Qual é a mensagem do filme? 
Como é que podemos passar para a realidade o que o 
filme nos conta?  
Oferece-nos alguma aprendizagem? 
Ele ajudou a ver certas situações de uma nova perspe-
tiva? 

O momento de debate e discussão pode ser uma boa 
ocasião para confrontar o facto de o grupo de espec-
tadores estar deprimido por causa do filme ou do seu 
tema. Antes de iniciar o debate, podemos falar sobre 
isso, sem ignorar o facto de que as nossas emoções nos 
afetam quando temos empatia com outras realidades, 
mas sem deixar que essa emoção tome conta do nosso 
pensamento. Podemos fazer uma ronda para que uma 
pessoa exprima como é que se sentiu e, juntos, tentar-
mos direcionar essa emoção para a reflexão crítica.

Vamos pensar: o que é que me afetou pelo que vi? Tal-
vez eu tenha testemunhado uma injustiça? O que po-
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deríamos fazer para mudar essa situação?

Depois

Quando o ciclo acabar, avalie como é que a atividade 
correu. Quantas pessoas participaram, qual o tipo de 
público (idade, etc.) e analise o trabalho realizado para 
detetar o que podia ter sido feito melhor.

É sempre aconselhável fazer um pequeno registo fo-
tográfico do público e da atividade, para fazer upload 
para as redes ou enviar a jornais ou publicações locais, 
juntamente com um comunicado de imprensa.

Exemplo de formulário de avaliação:
Quantas pessoas participaram
Qual é a faixa etária:
Os participantes conversaram após o filme:
Sobre quais questões é que eles falaram:
Eles revelaram interesse na área:
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Não exiba filmes cujos direitos de exibição não com-
prou (a menos que sejam filmes com uma licença gra-
tuita).

Aspetos inovadores para a promoção da intercultura 

A interculturalidade é promovida a partir da geração 
da reflexão sobre a situação e a experiência dos mi-
grantes. Conhecer as histórias de pessoas de diferentes 
origens culturais ajuda-nos a enfrentar a questão da 
interculturalidade através da sua perspetiva mais pre-
sente e urgente no nosso contexto: a migração.

Vídeos, links e recursos externos
Referências do nosso meio para descobrir filmes com 
temas migratórios, interessantes para o nosso ciclo de 
cinema. Procure referências semelhantes no seu con-
texto. 

http://caostica.com/gizazinea/
https://www.zinemaetagizaeskubideak.eus/2020/

O que fazer e o que não fazer
Faça uma seleção cuidadosa de filmes, mostrando di-
versas realidades. É sobre romper estereótipos sobre 
experiências migratórias; O mais aconselhável é optar 
por filmes que abordem o tema a partir de histórias e 
protagonistas de tipos diferentes. Também para mos-
trar a realidade do seu ambiente local: talvez o seu ter-
ritório tenha passado por migrações tanto de entrada 
quanto de saída, se houver algum filme ou documen-
tário que mostre isso, escolha-o. Se não houver, tente 
falar sobre isso na discussão depois do filme.

Esta é uma atividade que se poderá encaixar num pro-
jeto maior em que está a trabalhar na sua Casa da 
Juventude. Talvez esteja a trabalhar o mês de sensi-
bilização para as realidades migratórias, ou o mês de 
trabalho sobre a interculturalidade através dos forma-
tos artísticos. Esta atividade junta-se a outras ativida-
des sob esses títulos que mostramos como exemplo, 
ou algo semelhante.
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Breve descrição da atividade
O Workshop de Música e Dança é uma oportunidade 
de aprender sobre expressões culturais de diferentes 
origens geograficas do mundo. Para tal, trata-se de or-
ganizar uma série de workshops dedicados a todas es-
sas culturas a partir da expressão artística da música 
e da dança. 

Workshop de 
Música e Dança



188

F Y C I C

Objetivos:

Procurar uma comunicação intercultural eficaz e fluida.
Despertar um interesse nos alunos através da música, da dan-
ça, do teatro ou da literatura, as relações interculturais da sala 
de aula serão favorecidas como uma ponte para a melhoria 
das relações sociais.
Romper com a crença e o estereótipo de que a cultura ociden-
tal é a única cultura ou a mais relevante.
Conhecer músicas e jogos de outras culturas.

Metodologia:

Um workshop para aprender ritmos e danças de diferentes 
culturas, que no final são executados na mesma representa-
ção, mostrando a semelhança entre diferentes manifestações 
culturais.
É importante apresentar as diferentes culturas e expressões 
culturais tentando valorizá-las todas, desde uma perspeti-
va horizontal epistemológica, entendendo a contribuição que 
cada uma dá ao conhecimento da humanidade. Abandonar 

estereótipos e preconceitos, contextualizando bem cada cultu-
ra, com uma pequena introdução sobre a sociedade e a história 
da geografia que vamos conhecer, e a fazê-lo numa perspetiva 
de diversidade e heterogeneidade típica de todas as culturas.

Duração:

1 semana. 4 dias por semana. Cada dia será dedicado à música 
ou dança de uma cultura ou origem diferente. 
A sessão poderá durar duas horas todos os dias: meia hora pre-
viamente dedicada a apresentar a sociedade e o contexto da 
cultura que se vai conhecer e a próxima hora e meia será dedi-
cada à música e à dança. 

Custos:

Os custos de manutenção podem estar relacionados com a 
taxa do professor, caso seja preciso contratar alguém externo 
à sua organização

Local:
A vossa Casa da Juventude.

Workshop de Música e Dança
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Esta é uma atividade que tanto pode ser realizada no interior 
ou ao ar livre. Se o tempo e as condições permitirem, é sempre 
enriquecedor fazer atividades ao ar livre. 

Materiais:

Espaço para realizar os workshops. Um espaço vazio para pra-
ticar a dança e ouvir música. 
Pode ser útil ter material para enriquecer as explicações. Um 
projetor com material audiovisual sobre a cultura que se vai 
conhecer, ou um quadro preto onde possamos escrever e de-
senhar os aspetos mais importantes que se pretende destacar.
Equipamento de som.
PC para organizar as inscrições e fazer trabalhos de comunica-
ção nos meios de comunicação social. 
Câmara de filmar para gravar as atividades.

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exigidas:

Professor de música ou dança: conhecimentos sobre músicas 
e danças do mundo. Capacidade de conduzir um workshop de 

diferentes tipos de danças e de músicas de diferentes culturas.
É importante que o professor de música ou dança integre a 
perspetiva intercultural e se esforce para mostrar a abordagem 
horizontal do assunto.
Coordenador: não são necessárias habilidades específicas. 
Apenas aptidões básicas de organização e gestão.

Participantes envolvidos

Esta atividade pode ser abordada de diferentes formas para a 
tornar adequada a diferentes grupos. 
Pode ser organizada com crianças jovens, reforçando um tom 
brincalhão, tornando-a mais curta e apresentando explicações 
de uma forma mais divertida.
Se a organizarmos com grupos de jovens, a duração pode ser 
de 2 horas, e podemos tentar estender e aprofundar as expli-
cações. Incentive a reflexão e se os debates surgirem, guie-os e 
incentive-os. 
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Etapas:  
Etapa 1: Procure um espaço na sua Casa da Juven-
tude onde possa realizar a atividade. Idealmente, o 
workshop não deve ser para mais de 10 pessoas. O es-
paço deve ser livre e com acesso a um sistema de som 
onde se possa colocar música.

Etapa 2: Se já identificou o local, pode começar a pro-
curar um professor. Procure escolas de dança no seu 
contexto, escolas de música, etc. Um professor que 
conheça diferentes danças e músicas de diferentes 
culturas. Depois de combinar com ele os detalhes do 
workshop, poderá lançar a oferta para que as pessoas 
se inscrevam.

Etapa 3: lance a oferta do workshop nas redes sociais 
ou no seu site. Especifique bem a sua localização e as 
datas de início e fim. Pode fornecer o e-mail e o número 
de telefone para contacto para poder receber as ins-
crições. Forme um grupo com as primeiras 10 pessoas 

que se inscreveram.

Etapa 4: a atividade. Verifique com antecedência o 
funcionamento do equipamento de som e combine 
com o professor as músicas ou outros requisitos que 
possam existir. É aconselhável tirar fotos ou vídeos do 
workshop, com o consentimento dos participantes. Se-
rão 4 dias de workshop, esta etapa será repetida todos 
os dias.

Quando o projeto acabar, avalie como é que a ativida-
de correu: como os participantes se sentiram, se eles 
aprenderam algo novo, etc. Também o professor/a, 
como é que ele/a se sentiu, se foi uma experiência in-
teressante para ele/a, etc. Reveja o trabalho realizado 
para detetar o que poderia ter sido feito melhor.

Também é aconselhável fazer um comunicado de im-
prensa para enviar aos média locais, com fotos e vídeos 
do workshop.
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O que fazer e o que não fazer
Tente enviar a oferta do workshop a grupos de pessoas 
de diferentes origens, associações, grupos de jovens, 
grupos migrantes, etc. Juntos eles podem enriquecer o 
workshop. 

Evite usar estereótipos, explicações simplistas e apre-
sentar sociedades e culturas de forma homogénea e 
estática.

Aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura
Através dos recursos musicais variados de todas as 
culturas, acreditamos que uma comunicação intercul-
tural eficaz pode ser alcançada, pelo menos do ponto 
de vista da diversidade musical. A amplitude de cam-
pos que a música nos oferece: canções, danças, instru-
mentos, sons corporais, jogos e histórias, entre outros, 
têm constituído um conjunto de atividades para o início 

do conhecimento de algumas diferenças entre cultu-
ras, tal como o reconhecimento das múltiplas seme-
lhanças que existem entre elas.

Esta atividade pode ser inovadora se tentarmos evitar 
o olhar exótico e não nos limitarmos a uma aborda-
gem superficial das expressões culturais e culturas que 
conhecemos. Devemos ter em mente o objetivo de co-
nhecer a partir do respeito e valorizar culturas e ori-
gens que não sejam ocidentais. Este exercício envolve 
sempre tratar da hierarquia de saberes e culturas, é um 
exercício que nos leva a questionar o nosso lugar e po-
sição no mundo. É difícil, mas é o mais enriquecedor.
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Breve descrição da atividade
Esta atividade consiste numa reportagem fotográfica 
da cidade, onde os participantes são convidados a tirar 
fotografias das novas cores da cidade, diferentes da-
quelas que estão habituados a ver, ou produtos e itens 
vindos de fora do país. As fotografias podem ser em 
corpo inteiro ou de perto/em detalhe, podem ser fo-
tografias de vestidos, refeições, especiarias, anúncios… 
desde que elas retratem cores novas/estranhas na ci-
dade. As fotografias tiradas podem ser em seguida im-
pressas e mostradas numa exibição pública. 

A cidade cresce 
com novas cores/
O mundo formou a 
minha cidade
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Tópicos:
Conhecimento das diversidades 

Objetivos e metodologia:
O objetivo da atividade é refletir sobre as diversidades, vendo 
como as nossas cidades mudam e crescem graças às pessoas 
e aos bens vindos de outros países. A atividade põe em causa o 
conceito de identidade cultural e a ideia de que é algo imutável 
e a ser preservado de contaminações culturais externas. Aqui, 
a linguagem fotográfica é usada para estimular uma reflexão 
sobre a influência que as outras culturas têm sobre a nossa.

Duração:
A atividade tem fases diferentes, e a sua duração pode variar e 
acordo com o tamanho do grupo de participantes e a extensão 
da cidade onde a foto reportagem decorrerá.
Como indicação geral, a atividade tem três fases, com a seguin-
te duração:

1. Introdução, explicação da atividade: a primeira fase é dedi-

cada à explicação da atividade, divisão do grupo de partici-
pantes em subgrupos e à atribuição de uma área da cidade 
a cada grupo. 1 hora

2. Foto reportagem: Os participantes devem ter tempo su-
ficiente para explorar a cidade com precisão (nomeada-
mente entrar nas lojas, interagir com as pessoas ...), por isso 
é recomendado que dure duas horas mas esta atividade 
pode demorar até meio dia.

3. Debriefing Depois da reportagem fotográfica propriamen-
te dita, os grupos voltam-se a reunir, para recolher e apre-
sentar as fotos tiradas. Em seguida, um debriefing é reali-
zado para refletir sobre os resultados da atividade e o seu 
significado. Esta fase dura 1 hora e meia.

Acompanhamento e fases adicionais:
As melhores fotografias tiradas podem ser impressas em pai-
néis e mostradas numa atividade em separado, uma exibição 
pública onde os resultados da atividade podem alcançar uma 
audiência maior. 3 horas 

A cidade cresce com novas cores/O mundo formou a minha cidade
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Local:
Esta atividade pode ser realizada na sua Casa da Juventude ou 
nas escolas como um workshop. Como a segunda fase tem de 
ser obrigatoriamente ao ar livre, tente marcar a data da ativida-
de para um dia de sol. Ao escolher a data, leve em consideração 
os fatores que possam facilitar a tarefa dos participantes. Veri-
fique se há algum evento cultural a acontecer ao ar livre ou um 
dia de mercado, e estabeleça a data de acordo com isso.

Materiais:
• Mapas da cidade (papel)
• Mapas do mundo para afixar na parede (ver os anexos) 
• Computador, projetor, cabos para transferir dados de câ-

maras/telemóveis para o computador, ou, alternativamen-
te, um leitor universal de cartões SD. 

• Câmaras fotográficas, caso disponíveis, mas também é pos-
sível usar os telemóveis para tirar fotografias decentes. 

• Cartão preto como fundo das fotos impressas, fechos ou 
ganchos para pendurá-las na parede ou, se a exposição for 

ao ar livre, tripé para segurar os painéis

Participantes:
Esta atividade funciona melhor se tiver um grupo misto com-
posto por habitantes locais e pessoas estrangeiras.
Esta atividade não faz sentido se nenhum participante for um 
habitante local. 
Se o grupo for formado apenas por habitantes locais, concen-
tre-se na proveniência dos itens em vez das cores. Neste caso, a 
atividade poderá passar a chamar-se “O mundo formou a mi-
nha cidade”
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Etapas:
Antes:

Recrutamento e envolvimento dos participantes 

Uma vez planeadas as datas da atividade, é fundamen-
tal divulgá-las devidamente, de modo a garantir um nú-
mero adequado de participantes.

Para a tornar mais atrativa, pode ser promovida nas 
redes sociais da organização, apresentada como um 
concurso fotográfico ou uma exposição coletiva, onde 
as pessoas podem participar gratuitamente, mediante 
candidatura dentro do prazo estabelecido.

Também é importante ter parceiros locais para a fase 
de promoção e consequentemente a execução. Para 
isso, as escolas são estratégicas; o primeiro passo é en-
viar à escola uma comunicação formal da organização, 
apresentando a atividade, a sua finalidade e objetivos, 
e os benefícios que pode ter nos alunos em termos de 

incremento da criatividade e do senso cívico.

Durante uma próxima reunião presencial com os dire-
tores que deram uma resposta positiva, é aconselhável 
solicitar a nomeação de uma pessoa de referência na 
escola, a fim de agilizar e suavizar os próximos passos. 
Nesta reunião deverá ser entregue ao diretor uma des-
crição detalhada da atividade, horários, local, condições 
de participação e prazos, que deverão ser divulgados 
aos alunos através de um despacho na escola. 

Quando o grupo de participantes estiver definido, or-
ganize a sala onde a primeira fase ocorrerá, garantindo 
que haja: 

• Computador portátil

• Projetor

• Flip chart

• Mapas da cidade (tantos quantos os subgrupos que 
pretende criar a partir do grupo de participantes).
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Durante

Introdução, explicação da atividade
Dê as boas-vindas aos participantes e descreva-se 
brevemente a si e à sua organização. 10’

Deixe que os participantes se conheçam, usando jogos 
de nomes ou icebreakers. Poderá encontrar recursos 
úteis aqui: 

https://youthgroupgames.com.au/top-ten-ice-
breaker-games/ 10’

Assim que o grupo estiver pronto, comece a explicar a 
atividade e os seus objetivos. Explique aos participan-
tes que têm de caminhar pela cidade e, em grupo, es-
colher para a sua fotografia objetos que tenham cores 
estranhas e novas, que não estão habituados a ver. 
Sugira uma lista de objetos para eles começarem: ves-
tidos, refeições, especiarias, cores de cabelo ... Peça a 
cada grupo para tirar pelo menos 15 fotos diferentes. 
30’

Divida aleatoriamente o grupo em subgrupos e atri-
bua a cada um deles uma área da cidade e um mapa. 
Diga aos grupos para começarem a foto reportagem, 
recomendando que estejam de volta dentro de duas 
horas.10’

(Enquanto os grupos estão fora, prepare a sala para 
a próxima fase. Conecte o computador portátil a um 
projetor e um leitor de cartão SD ou um cabo. Prepare 
uma lista de questões para começar e dar vida à ses-
são de debriefing) 

Debriefing
Quando os grupos voltarem, peça a uma pessoa de 
cada grupo para enviar as fotografias tiradas para o 
computador. 

Peça aos habitantes locais para descrever o típico ha-
bitante desta cidade, em termos de hábitos, rotina diá-
ria, o que ele come, onde ele faz as compras… 
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Em seguida, peça a cada grupo para mostrar e descre-
ver as imagens no plenário

Comece e dê vida ao debriefing com as seguintes per-
guntas:

Qual foi a cor/coisa mais estranha que fotografaram?

Alguém sabe o que é isso e de onde vem?

Quem fotografou um objeto ou pessoa que interage 
ou influencia o quotidiano da pessoa descrita anterior-
mente? Eles também influenciam no vosso dia a dia? 
(por exemplo: ingredientes de uma refeição típica que 
comem, donos de lojas onde fazem as vossas compras, 
pessoas que realizam tarefas de utilidade pública ...)

Tentem numerar quantas nações/culturas diferentes 
influenciam direta ou indiretamente a vossa vida diária 
(na vossa comida, nas vossas roupas, no vosso tempo 
livre ...)

Peça aos participantes para contar quantos países 

encontraram e, portanto, quantas nações contribuem 
para fazer deles o que eles são.

Depois

AComo um acompanhamento da atividade, organize 
uma exibição fotográfica com os participantes na sua 
Casa da Juventude, chamada “A cidade cresce com no-
vas cores” ou escolha um nome mais apelativo junta-
mente com os participantes.

Peça aos participantes para escolherem as partes mais 
significativas em termos de influência de outras cultu-
ras na vida diária na cidade. Peça para eles recolherem 
informação sobre os objetos e pessoas fotografadas 
(quer na internet, quer a entrevistar essas pessoas). 

Para cada imagem escolhida escreva legendas a des-
crever o objeto e a importância que tem para contar a 
história da cidade. Monte a exposição imprimindo as 
imagens e legendas escolhidas e afixando-as nos car-
tões pretos. Pendure-os nas paredes da sua Casa da 
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Juventude ou em tripés caso a exposição seja ao ar livre.

Dicas para montar a exposição:

Afixe um mapa em branco numa parede (Anexo 0) Co-
loque uma etiqueta com o nome da cidade onde se 
encontra no mapa. Coloque as outras fotografias no 
país de origem correspondente. Conecte a cidade com 
as fotografias com fios/cordas coloridos para dar uma 
ideia de conexão com lugares muito distantes da cidade. 

Possível acompanhamento

Atividade adicional
No que toca aos mapas, os motivos para reflexão po-
dem surgir da cartografia. Antes de criar a exposição, 
ou logo depois disso, organize a seguinte sessão car-
tográfica. 

Sessão cartográfica (40 minutos)

Introdução
Os mapas que costumamos ver nas escolas e nos média 
baseiam-se numa projeção cilíndrica da terra introdu-
zida pelo cartógrafo Mercatore em 1569. Por projetar 
uma esfera no plano, apresenta necessariamente algu-
mas distorções. Por isso esta projeção tem sido criticada, 
pois representa - e justifica - uma visão do mundo “euro-
cêntrica”, que tende a diminuir o tamanho (e portanto a 
importância) do chamado mundo do Sul. Recentemen-
te, outras projeções do mundo têm sido feitas; entre elas, 
o de Arno Peters, historiador e cartógrafo alemão que 
em 1974 tentou realizar uma reprodução mais fiel do 
tamanho real dos continentes.

As representações do mundo feitas por Mercatore e Pe-
ters podem ser um motivo de reflexão para discutir com 
os participantes sobre a autopercepção de alguém no 
mundo e em relação a outros países, pessoas, culturas.
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Etapas:
Mostre um mapa do mundo (Projeção de Mercatore, 
Anexo 1). Peça aos participantes para identificarem o 
“centro do mundo” no mapa. Em seguida, mostre o Ane-
xo 2 e pergunte.

Definirias o teu país como o centro ou a periferia do 
mundo? 

Mostre a projeção de Peters e pergunte aos participan-
tes: (Anexo 3):

Vês algo de estranho no segundo mapa? O quê?

Mostre o anexo 4 e pergunte novamente aos partici-
pantes

E agora, definirias o teu país o como centro ou a periferia 
do mundo?

Quais são as diferenças entre o primeiro e o segundo 
mapa? Qual deles está correto? Porquê?

Mostre o anexo 5 com os dados da extensão dos conti-
nentes e destaque a inconsistência entre as proporções 
dos países no primeiro mapa e a sua extensão real.

Mostre o anexo 6 e explique que, em vermelho, a pro-
porção entre os continentes é respeitada, enquanto que 
em rosa podemos ver o tamanho “adicionado” pela pro-
jeção de Mercatore ao tamanho “real” dos continentes.

Em seguida, mostre o anexo 7: aqui os dois mapas (Mer-
catore e Peters) estão sobrepostos. Comente com os 
participantes as diferenças entre eles. Então pergunte:

Que mapa é que representa melhor o mundo na tua 
opinião? Porquê?

O que achas sobre a representação comum do mundo 
depois desta atividade? 

Explique que, como ambos os mapas são a projeção de 
uma esfera num plano, provavelmente não há um certo 
ou um errado. No entanto, é importante ter diferentes 
perspetivas para ver a realidade, e a forma como o mun-
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do nos é apresentado (pela nossa educação, cultura, 
média) influencia a forma como o interpretamos e como 
nos relacionamos com ele.

Ressalte a importância de procurar sempre dados ob-
jetivos e múltiplas fontes de informação ao nos apro-
ximarmos com outros países e culturas, pois quantas 
mais informações tivermos, mais poderemos entender 
o mundo que nos rodeia, a nossa posição nele, e a rela-
ção entre nações, pessoas e culturas.

Aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura
As pessoas, especialmente as mais jovens, estão fre-
quentemente mergulhadas no seu ambiente cultural e 
tendem-se a ver-se como totalmente definidos por este 
meio. Ao compreender-se a si próprio unicamente como 
um produto desse meio cultural, e não considerando 
que somos fruto da relação dinâmica entre diferentes 
culturas - que se influenciam mutuamente e com inten-

sidades diferentes - o contacto e o encontro com pes-
soas portadoras de diferentes culturas pode tornar-se 
conflituoso.

Por exemplo, quando um jovem napolitano se encontra 
com um jovem berlinense, ele tende a representar-se e, 
portanto, a comportar-se como um "napolitano" - ou 
como aquilo que ele acredita que ser napolitano signi-
fica - em oposição à representação que ele tem do seu 
colega de Berlim. Ao que tudo indica, essa atitude não dá 
espaço a nenhuma outra dinâmica de interação, como a 
troca, a negociação, e o próprio reconhecimento mútuo, 
enquanto sujeitos complexos, portadores de nuances 
que não se fossilizam em ser apenas um “napolitano” ou 
um “berlinense”.
Nesta atividade, as imagens são um ponto de partida 
para uma reflexão coletiva sobre as cidades em que 
vivemos, para além da sua representação estereotipa-
da. As cores da cidade são significativas para entender 
como as cidades em que vivemos mudam ao longo do 
tempo, graças à coexistência e à contaminação de dife-
rentes povos, culturas, hábitos, estilos de vida.



202

F Y C I C

Anexos 0

Anexos



203

F Y C I C

Anexos 1



204

F Y C I C

Anexos 2



205

F Y C I C

Anexos 3 Anexos 4



206

F Y C I C

Anexos 5



207

F Y C I C

Anexos 6 Anexos 7



208

F Y C I C



209

F Y C I C

Breve descrição da atividade
As visitas guiadas são passeios por projetos ou inicia-
tivas num âmbito que esteja relacionado com a inter-
culturalidade ou que celebram a riqueza cultural. Esta 
atividade pode ser realizada com diferentes públicos: 
pode ser aberta a qualquer pessoa que queira parti-
cipar, ou pode ser realizada num ambiente próximo, 
como projetos específicos, conferências, formadores, 
professores, para descobrir o tecido social ligado à in-
terculturalidade num contexto. Esta atividade pode ser 
um pretexto para começar a conhecer melhor as nos-
sas cidades ou bairros, conversar com as pessoas que 
trabalham e moram lá e aprender sobre o seu trabalho.

Visitas guiadas
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Tópicos:
Fornecer uma visão da vida das culturas que não são nossas. 
Quebrar estereótipos sobre o trabalho artístico ou trabalho 
criativo em grupos de migrantes.
Valorizar o meio artístico como uma língua comum entre 
pessoas e culturas.
Prevenir a discriminação.
Melhorar a coexistência.
Combater preconceitos negativos contra estrangeiros.
Gerar uma reflexão sobre a questão da interculturalidade.
A metodologia é uma visita guiada a diferentes espaços, 
grupos, associações que trabalham com migração, antirra-
cismo, etc. 

Duração:
1 manhã / tarde

Custos:
Nenhum custo. Uma possibilidade é comprar aperitivos e 
bebidas para tornar a visita mais agradável.

Local:
O seu contexto local. Diferentes espaços, locais de trabalho, 
associações, etc.

Materiais
• PC para organizar a atividade
• Câmara para documentar a atividade

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas :
1 pessoa a coordenar a atividade: competências de orga-
nização. Também conhecimento sobre o contexto, grupos e 
associações locais que trabalham com questões intercultu-
rais. 

Participantes envolvidos:
As pessoas que se inscreverem para a visita.

Visitas guiadas
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Etapas: 
Etapa 1: definir quais paragens seriam interessantes 
na visita. É uma fase de planeamento. Se quiser, essa 
fase de planeamento pode ser feita em conjunto com 
as pessoas que vão participar. Embora não conheçam 
as associações e os locais a visitar, pode decidir quais 
os interesses que todos têm: se preferem conhecer as-
sociações que se dedicam a uma ou outra tarefa, etc. 
Que associações e espaços teriam interesse em conhe-
cer, quais pessoas e de quais grupos seria interessante 
visitar para poderem explicar os seus projetos. Faça um 
passeio e comece a contactá-los para gerir a disponibi-
lidade, desejos, datas e horários. Se na sua região não 
houver nenhuma outra associação ou organização a 
fazer trabalho intercultural, pode fazer a visita a lojas, 
empresas, casas, etc.

Etapa 2: quando tiver a rota definida e os grupos e 
pessoas que poderão participar na visita, poderá lan-

çar a atividade. Anuncie nas redes sociais com todas 
as informações (data, horário, qual o máximo de pes-
soas que podem participar, ponto de encontro, etc.) e, 
se desejar, entre em contato com os média locais para 
divulgar as novidades. Deixe um e-mail e um número 
de telefone de contato para que as pessoas se possam 
inscrever.

Etapa 3: receber as inscrições.

Etapa 4: no dia da visita, comece com o grupo a partir 
do ponto de partida e não se esqueça de tirar fotogra-
fias e filmar com a câmara. Em cada paragem, tente 
explicar ou apresentar o local onde está e como eles 
trabalham em prol da interculturalidade e riqueza cul-
tural do contexto. Espalhe a palavra a uma pessoa da 
associação para que ela explique em primeira mão o 
que eles deverão fazer.

Quando a visita guiada acabar, avalie como é que a 
atividade correu. Quantas pessoas participaram, que 
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tipo de resposta tivemos e também das associações e 
grupos, como é que eles se sentiram, se foi uma expe-
riência interessante para eles. Reveja o trabalho reali-
zado para detetar o que poderia ter sido feito melhor. 
É sempre aconselhável fazer um pequeno registo fo-
tográfico do público e da atividade, para fazer upload 
para as redes ou enviar a jornais ou publicações locais, 
juntamente com um comunicado de imprensa para 
jornais ou publicações locais. Pode também perguntar 
aos participantes que outros lugares ou associações 
que trabalham com a interculturalidade conhecem, de 
modo a acrescentar esta informação para edições fu-
turas da atividade.

O que fazer e o que não fazer
Tente fazer uma visita variada: lugares que trabalham 
com arte, que trabalham com crianças, grupos femi-
nistas, etc. Expanda o espectro de representação de 
pessoas de diversas origens contra estereótipos.
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É possível que às vezes não haja uma linguagem co-
mum entre os participantes e as pessoas das asso-
ciações ou locais que iremos visitar. Se for o caso, 
certifique-se de que alguém pode fazer o trabalho de 
tradução.

Além disso, fale antecipadamente com as associações 
ou locais que vai visitar e combine com eles os horários 
mais convenientes para a visita: que haja atividade no 
local mas que os responsáveis possam recebê-los e fa-
lar sobre o seu projeto com facilidade.

Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura 
Esta atividade promove a intercultura porque permite 
promover o trabalho de grupos que tentam trabalhar 
em prol de questões relacionadas com a luta antirra-
cista, migração, convicção, etc. 
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Breve descrição da atividade
Esta atividade é sobre a perceção dos participantes em 
relação a uma história e para ver diferentes dinâmicas 
de grupo.

Joana
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Tópicos:
Tópicos: Inclusão Social, Antirracismo, Dinâmicas em Grupo, 
Gestão de Conflitos, Questões de Género. 
Esta atividade é sobre a perceção das pessoas em relação às 
situações e é uma maneira de ver como é que as diferentes 
culturas agiriam na mesma situação.

Duração:
60 minutos

Custos:
Apenas relacionado com materiais de impressão, o resto 
pode ser criado ou desenhado num flipchart ou quadr.

Local:
O ideal é ser uma sala, mas com a possibilidade de o grupo 
sair para o exterior e fazer uma discussão em grupos mais 
pequenos.

Materiais:
• 5 personagens (peças de madeira pintadas)
• 1 ponte (peça de madeira pintada)
• 1 barco (peça de madeira pintada)
• 1 papel com a história da Joana 
• papeis para preencher (depende do número de partici-

pantes)

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas:
1 facilitador, é recomendado que tenha experiência na lide-
rança de debates em grupo.

Participantes envolvidos
Número: 15-25 pessoas
Idade: 15-99 (porém, os tópicos de discussão podem ser 
adaptados à idade/perfil do grupo)

Joana
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Etapas:
Antes 

Tenha todos os materiais impressos e prontos para dis-
tribuir. Leia a história para que a saiba apresentar e es-
teja pronto para explicar qualquer parte que não seja 
bem compreendida pelos participantes.

Durante

Etapa 1: Ler a história da Joana ao grupo todo usando 
também as 5 personagens, 1 ponte e um 1 barco.

Etapa 2: Dê a cada participante 1 carta para preen-
cher e peça-lhes, individualmente, para enumerar as 
personagens (Joana, Mãe, Zé, Victor e Carlos) por or-
dem de quem acha que agiu pior, com a personagem 
que se comportou da pior maneira no topo da lista, e 
a mais bem-comportada no fundo da lista. Os partici-
pantes não devem falar com mais ninguém enquanto 
criam a sua lista. Máximo: 5 minutos.

Etapa 3: Divida os participantes em grupos peque-
nos (por exemplo, 5 participantes cada), equilibrados 
em termos de género e nacionalidade, e peça a cada 
grupo para discutir as diferenças e semelhanças das 
suas listas individuais. Cada grupo deve tentar fazer 
um acordo e criar uma nova lista comum para o grupo. 
Cada grupo deverá também decidir entre os membros 
do grupo quem será o seu representante mais tarde no 
plenário. Máximo: 15 minutos

Etapa 4: Reúna todos os grupos numa sessão plenária 
e peça ao representante de cada grupo para partilhar 
a sua lista no plenário e a seguir modere a discussão. 
Máximo: 20 minutos

Etapa 5: Debriefing. Máximo: 20 minutos

Depois: Reúna todos os grupos numa sessão plenária 
e peça ao representante de cada grupo para partilhar 
a sua lista no plenário e a seguir modere a discussão. 
Máximo: 20 minutos.
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Debriefing:
Pergunte porque é que o grupo escolheu aquela pes-
soa em particular, qual é a sua culpa/porque é que ela 
deveria ser culpada por isso. Faça o contraste entre as 
escolhas de cada grupo sobre porquê de um grupo não 
ter escolhido a pessoa que o outro grupo escolheu. Per-
gunte porque é que eles consideram a forma de agir de 
uma personagem pior do que a da outra. 
Disseminação:
Explique que culturas diferentes associam responsa-
bilidades diferentes à mesma pessoa, alguns podem 
considerar que a mãe deveria ter ajudado na decisão, 
enquanto outros não consideram isso relevante.

O que fazer e o que não fazer
Controle o grupo com firmeza e não deixe que o deba-
te se torne pessoal entre os participantes. Mantenha 
sempre o foco na história e diga que não há respostas 
certas ou erradas, é tudo uma questão de perspetiva.

Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura
Esta atividade permite aos participantes compreender 
melhor o ponto de vista de diferentes culturas, as suas 
prioridades e princípios ao dar a sua opinião sobre uma 
história específica.
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Anexos

História da Joana

Era uma vez uma rapariga muito bonita chamada Joana 
que vivia em Amarante com a sua mãe. Todos os dias ela 
atravessava a cidade pela única ponte (a de S. Gonçalo) so-
bre o rio Tâmega para se encontrar com o seu namorado, o 
Victor, que vivia na margem esquerda. Ela amava o Victor e 
eles estavam ambos muito apaixonados. Eles passeavam na 
rua de mãos dadas para que todos pudessem ver o quanto 
eles se amam um ao outro. 

Uma noite, uma grande inundação deitou abaixo a ponte de 
S. Gonçalo e na manhã seguinte os amantes estavam em 
lados opostos do rio Tâmega. Eles só conseguiam acenar um 
ao outro, mas eles estavam muito tristes por não se pode-
rem encontrar como sempre o fizeram. 

A Joana estava a chorar. Ela chorou, chorou e chorou porque 
ela queria muito ver o Victor, mas ia demorar meses para a 

construção de uma nova ponte e não havia outra maneira 
de atravessar o rio. Uns dias mais tarde, a Joana viu um pe-
queno barco (“guiga” na linguagem local) parado à frente do 
rio, e ela foi lá falar com o dono. “Por favor”, implorou a Joana, 
“leva-me para o outro lado para eu poder ver o meu Victor”. 
O dono do barco chamava-se Zé. Poucas pessoas falavam 
com ou conheciam o Zé. O Zé pensou sobre os problemas da 
Joana e aceitou ajudá-la. “Eu vou-te levar à outra margem”, 
disse o Zé, e a Joana sorriu, mas por pouco tempo porque o 
Zé disse a seguir “Eu vou-te levar para a outra margem, se tu 
dormires comigo uma noite”.  

O sorriso da Joana tornou-se rapidamente num grito e ela 
fugiu em lágrimas. Ela não sabia o que fazer. Ela queria mui-
to ver o Victor, mas ela não queria dormir com o Zé. A Joa-
na estava indecisa entre ver o seu namorado e ter de o trair 
com o Zé. Ela precisava de alguém para pedir ajuda e decidiu 
contar à mãe, que ouviu a sua história toda, e no final, a Joa-
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na esperou por um conselho da sua mãe. “Bem”, disse a mãe, 
“tu tens de tomar essa decisão sozinha, é uma decisão ape-
nas tua.” A mãe não deu nenhum conselho à Joana porque 
ela quis que ela tomasse essa decisão por ela própria. 

A Joana estava mais confusa do que nunca. Ela sentou-se 
num parque a pensar sobre todas as opções que ela tinha e 
decidiu que o que ela mais queria era ver o Victor … ele sabia 
o que fazer a seguir. Ela levantou-se e foi ter com o Zé. De-
pois de dormir com o Zé, ele cumpriu a sua palavra e levou-
-a para a outra margem. Quando a Joana chegou à outra 
margem, ela foi a correr atrás do Victor. Com lágrimas na 
sua cara ela bateu à porta do Victor e ele ficou chocado ao 
vê-la assim e quis saber porque é que ela estava a chorar. A 
Joana explicou ao Victor tudo que lhe aconteceu e quando 
ela disse que teve de dormir com o Zé para o ver, ele ficou 
fora de controlo. 

"O quê?" ele gritou “tu traíste-me com o… Zé”. A Joana tentou 
explicar, mas o Victor estava tão furioso que ele fechou-lhe 
a porta na cara e disse que nunca mais a queria voltar a ver.

A Joana chorou ainda mais, e ela nem sequer tinha a sua 
mãe para a consolar. Ela sabia onde é que morava o me-
lhor amigo do Victor, o Carlos, e foi falar com ele. Quando 
ela o encontrou em casa dele, ela contou-lhe a história toda. 
O Carlos convidou-a a entrar e tomar um chá para a acal-
mar e a tentar ajudar o mais que ele pôde. Enquanto a Joana 
explicava tudo que lhe tinha acontecido nesse dia, o Carlos 
ficou revoltado com o comportamento do seu melhor amigo 
Victor. Ele estava tão chateado que ele foi a casa do Victor e 
bateu-lhe por ter tratado tão mal a Joana. .

E assim, a história acaba!
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Lista individual
(1=mais culpado, 5= menos culpado)

Lista para grupos pequenos
(1=mais culpado, 5= menos culpado)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5
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Bibliografia
Adaptado da história da Abigail do kit de ferramentas da 
Salto por Miguel Pinto.
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Breve descrição da atividade
Equiano é uma atividade que permite aos participan-
tes explorar as suas perceções culturais e conscientizar 
sobre o relativismo cultural.

Equiano



224

F Y C I C

Tópicos:

Esta atividade fala sobre o relativismo cultural, estereótipos e 
preconceitos.

Ela usa partes de um livro verdadeiro escrito por um africa-
no, no século 18 e representam a sua primeira experiência da 
cultura europeia. Estas partes são apresentadas aos partici-
pantes e eles têm de fazer o perfil e identidade da pessoa que 
escreveu os excertos que são dados.

Duração:

1.5 - 2 horas

Custos:

 A atividade pode ser feita sem nenhum custo.

Local:

Uma sala com cadeiras e, se possível, um quadro preto ou um 
flipchart. É aconselhável ser uma sala segura para os partici-
pantes debaterem e fazerem o debriefing.

Materiais:

• Papéis e canetas para os participantes

• Flipchart, quadro preto ou quadro branco (opcional);

• Excertos do livro (impressos ou em forma digital).

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exigi-
das:

1 facilitador.

Participantes envolvidos:

6-25

Equiano



225

F Y C I C

Etapas: 
Antes

Estabelecer a atividade e o local

Prepare a sala de modo a que todos os participantes 
estejam de frente para o coordenador e que seja possí-
vel eles terem um lugar para escrever. Tenha os excer-
tos prontos para ler e se achar que é necessário tradu-
za-os, mas tenha em mente o modo como são escritos 
quando os traduzir, considerando que foi escrito no sé-
culo 18 e é normal que o modo com que as pessoas 
escreviam antes seja diferente do modo como escre-
vemos e falamos agora. Tente fazer com que as tra-
duções deem a mesma ideia e que soem como o texto 
original, sem revelar nenhum detalhe sobre o escritor.

Durante

Não explique o objetivo da atividade nem introduza a 
atividade como Equiano, caso contrário, os participan-

tes poderão adivinhar imediatamente o perfil do escri-
tor. Dê a todos os participantes um papel e uma ca-
neta. Diga-lhes que irá ler alguns extratos do diário de 
alguém. Diga que o texto foi originalmente escrito em 
inglês e que alguns dos termos usados no texto podem 
ser difíceis de compreender, por isso pode os explicar e 
dar-lhes palavras diferentes com o mesmo significado 
(essas palavras aparecem entre parênteses nos extra-
tos; os parênteses retos indicam palavras que foram 
omitidas do texto porque elas facilitariam demasiado 
a tarefa.). A sua tarefa é fazer o perfil desta pessoa (ida-
de, nacionalidade, onde é que ele estava quando escre-
veu o diário, profissão, o que ele fazia quando escreveu 
o diário, ano em que foi escrito, etc.) Diga-lhes que irá 
ler os extratos e poderá também mostrá-los aos par-
ticipantes ou escrevê-los no quarto ou num flipchart. 
Explique que as palavras entre parênteses são termos 
simplificados dos originais e que os parênteses retos se 
referem a partes do texto que foram removidas porque 
tornariam a tarefa mais fácil. Dê algum tempo entre os 
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extratos para eles pensarem sobre os textos e também 
clarificar algo que eles não tenham entendido sobre o 
texto e escreva algumas notas para fazer o perfil. Pode 
também permitir que eles partilhem algumas das suas 
ideias entre eles e que escrevam um perfil “geral” do 
escritor. Os excertos são os seguintes:

“I feared I should be put to death (killed), the […] people 
looked and acted, as I thought, in so savage a manner.”

“were we to be eaten by these […] men with horrible 
looks, […] faces, and loose hair?”

“I was amazed at their … eating with unwashed hands…”

“I was amazed at their … touching the dead.”

“… we were totally unacquainted with (we knew no-
thing about) swearing (bad language), and all those 
terms of abuse … which they use.”

“I could not help remarking (noticing) the particular 
slenderness (thinness) of their women … and I thought 

they were so modest (pure) as [our] women.”

Se ainda não partilhou as ideias dos participantes até 
agora, é um bom momento para o fazer. Pode pedir a 
um ou dois participantes para partilharem o seu perfil 
e perguntar aos outros se eles concordam/discordam. 
Depois de um pequeno debate, poderá apresentar 
mais um excerto.

“I was amazed at their not sacrificing or making any 
offerings…”

Agora pode perguntar se este excerto final mudou a 
sua visão. Depois disso, pode iniciar a fase de debrie-
fing.

Depois

Antes de revelar a verdadeira identidade do escritor 
deverá fazer algumas perguntas ao grupo. 
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Debriefing
Pergunte agora aos participantes sobre o perfil que fi-
zeram do escritor e tenha uma ideia de como se senti-
ram durante a atividade. 

Alguns exemplos são:

• Como é que viram essa pessoa? 

• De que século é que acham de que essa pessoa 
era?

• Encararam o escritor como europeu ou não euro-
peu?

• Qual é que acham que era o seu emprego?

Geralmente, mas nem sempre, os participantes de ori-
gens culturais europeias desenvolvem um perfil de um 
explorador europeu, missionário ou alguém semelhan-
te, que entrou em contato com culturas não europeias 
do passado. Depois de sentir que tem uma imagem 
bastante ampla de como o grupo via o escritor, conte-

-lhes a verdadeira identidade do escritor. 

O livro chama-se "A vida de Olaudah Equiano, ou Gus-
tavus Vassa, o africano", escrito em 1789. Olaudah 
Equiano pertencia a um dos maiores grupos étnicos ni-
gerianos, os Igbo. Quando ele tinha 11 anos, ele foi se-
questrado por um grupo de caçadores de escravos e foi 
escravizado. Ele foi comprado por um oficial britânico 
que o levou para Virgínia nos Estados Unidos e depois 
para a Inglaterra onde ele foi gozado e nomeado Gus-
tavus Vassa, o rei sueco. Ele foi usado como um mari-
nheiro e fez parte da guerra dos sete anos. Foi escravo 
até os 21 anos, quando conseguiu comprar a liberda-
de. Ele trabalhou como barbeiro em Londres e depois 
participou em expedições ao Nicarágua e ao Ártico. 
Em 1789 publicou a sua autobiografia onde conta sua 
história, antes, durante e depois de ser escravo e que 
contribuiu para o Ato Contra o Comércio de Escravos 
de 1807 que aboliu o comércio de escravos no Império 
Britânico.
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Depois disto pode fazer algumas perguntas sobre o im-
pacto da atividade.

• Ficaram surpresos ou chocados quando a identida-
de do escritor foi revelada?

• Identificaram-se com o escritor ou com aqueles 
que foram descritos?

• Ficaram surpreendidos por os europeus (ociden-
tais) serem interpretados/vistos desta forma? (Faça 
esta pergunta se tiver participantes de oriundos da 
europa ocidental)

• Porque é que achas que essas foram as vossas pri-
meiras impressões ou hipóteses sobre a origem do 
escritor?

• Com base em quê é que tiveram essas ideias?

• O que acham que é o relativismo cultural?

• Podem dar exemplos? (certifique-se de que o signi-

ficado deste conceito é claro)

Como é que podemos lidar com o relativismo cultural, 
estereótipos e preconceitos na nossa vida e no traba-
lho? (O relativismo é geralmente visto como nenhuma 
cultura ser superior a qualquer outra cultura quando se 
compara sistemas de moralidade, leis, política, etc. É a 
noção filosófica de que todas as crenças culturais são 
igualmente válidas e que a verdade em si é relativa, de-
pendendo do ambiente cultural.) 

O que fazer e o que não fazer
Esta atividade pode ser um tópico sensível e tornar-se 
emocional, por isso é importante manter o debate cal-
mo e aberto para todos os participantes. Se o grupo 
for diverso, por exemplo com participantes europeus e 
africanos, tenha muito cuidado para não ofender nin-
guém durante a atividade. Esta atividade é um desafio 
para a perceção das pessoas para as culturas e pode 
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ser difícil, e deve ser desafiante para os participantes, 
mas preste atenção às reações dos participantes de 
modo a não ir demasiado longe.

Aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura
Esta atividade promove a intercultura ao trabalhar 
com os nossos estereótipos e preconceitos sobre pes-
soas e culturas. Geralmente faz com que os partici-
pantes imaginem um perfil completamente oposto do 
verdadeiro e cria um choque na sua própria perceção. 
Permite que os participantes abram a sua mente para 
os problemas de outras pessoas, preconceitos e este-
reótipos e que eles podem estar completamente errados.

Possível acompanhamento e relação 
com outras atividades
Esta atividade pode ser realizada depois do concurso 
de contos anti rumor e antes da Joana. 

Bibliografia
“The life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa the 
African.”, 1789
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CAPÍTULO 4 
INTERCÂMBIO



232

F Y C I C



233

F Y C I C

Concurso de contos 
anti rumor

Breve descrição da atividade 
O projeto do concurso de contos anti rumor é uma ini-
ciativa para prevenir a discriminação, melhorar a coe-
xistência e combater preconceitos negativos contra 
estrangeiros. Para isso, é organizado um concurso de 
contos com o tema da interculturalidade, o combate 
ao racismo ou preconceito, a defesa da identidade e o 
respeito, bem como o valor da coexistência.
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

Prevenir a discriminação
Melhorar a coexistência
Combater preconceitos negativos contra estrangeiros
Gerar uma reflexão sobre a questão da interculturalidade
A metodologia é a escrita. Use a imaginação e a criatividade 
para inventar uma história onde as questões relacionadas 
com a interculturalidade como a migração e o antirracismo 
estejam presentes. 

Duração:

Quatro meses no total: fase de preparação da convocatória, 
outra fase mais longa para receber o trabalho dos partici-
pantes, outra fase para a decisão dos vencedores, e uma últi-
ma fase de encontro onde o prémio é entregue ao vencedor. 

Custos:

Os custos destas atividades estão relacionados com os pré-
mios a atribuir aos vencedores e os honorários dos jurados, 
caso eles não pertençam à sua organização.

Local:

Todas as etapas do projeto exceto a última serão feitas à 
distância. Para a apresentação dos vencedores do concurso, 
será necessário usar a Casa da Juventude. 

Materiais:

• PC para fazer o trabalho de organização.

• PC e câmaras para fazer o trabalho de comunicação. 

• Para a apresentação dos vencedores: equipamento so-
noro e visual. Também alguma comida e bebidas. Seria 
bom dar um prémio aos vencedores, para além de di-
nheiro (opcional). 

Concurso de contos anti rumor
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Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exigi-
das:

• 1 pessoa a coordenar a atividade: São necessárias compe-
tências básicas de gestão.

• 1 pessoa a fazer o trabalho de comunicação: Capacidade 
e conhecimento sobre média locais e redação de comu-
nicados de imprensa. Gestão de câmaras fotográficas ou 
câmaras de vídeo. Conhecimento de como funcionam as 
redes sociais.

• 3 jurados: uma possibilidade é envolver jovens escritores 
locais. São necessárias competências específicas: critérios 
literários e conhecimentos de escrita.

Participantes envolvidos:

Pessoas que querem participar no concurso de contos. Se esti-
ver interessado na participação de jovens de diferentes idades, 
pode limitar a participação. Por exemplo, dos 18 aos 25 anos.



236

F Y C I C

Etapas: 
Etapa 1: preparação da convocatória. Procure escre-
ver os requisitos de forma clara, para que todos as con-
sigam entender de forma simples. Que tipo de histórias 
procuramos, quem é convidado a participar, como se-
rão decididos os vencedores (é preciso saber com ante-
cedência quem serão os jurados), para onde devem ser 
enviados os textos, quais os prazos, qual a data de en-
trega do prêmio e valor do prêmio. Tudo isto deve estar 
claro. Podemos realizar a convocatória numa página 
web e divulgá-la nas redes sociais. Também é interes-
sante usar outros meios de comunicação: pode prepa-
rar um comunicado de imprensa e entrar em contato 
com os média locais para divulgar a convocatória. Pre-
pare e lance a convocatória: 2 semanas.

Etapa 2: receber os textos dos participantes. Será ne-
cessário rever numa primeira leitura se o que foi escri-
to corresponde aos requisitos que foram explicados na 

convocatória (formato e extensão, idade do redator, 
tema, datas, etc). Duração desta fase: 2 meses e 3 se-
manas.

Etapa 3: Deliberação dos jurados. As histórias serão 
enviadas ao jurado, que terá 3 semanas para escolher, 
por critérios de qualidade, originalidade e compromis-
so com questões anti rumor, os dois vencedores.

Etapa 4: Prepare a entrega do prémio. Será feito na 
data especificada na convocatória. O espaço deve ser 
preparado com equipamento de som para música e 
projeção, para mostrar as histórias do ato. É aconselhá-
vel oferecer bebidas e comida, algo pequeno para incen-
tivar. O responsável pela comunicação irá tirar fotos, e 
terá enviado previamente um comunicado à imprensa 
local para participar nesse dia para cobrir a cerimónia 
de premiação. Os jurados devem ter espaço para falar, 
mostrar os seus critérios e a sua opinião sobre as histó-
rias e dar a conhecer os dois vencedores. Eles receberão 
os prémios e o dinheiro.
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Depois

Quando o projeto acabar, avalie como é que a atividade 
correu. Quantas pessoas participaram, que tipo de res-
posta tiveram e rever o trabalho que foi feito para detetar 
o que podia ter sido feito melhor. É sempre aconselhável 
fazer um pequeno registo fotográfico do público e da ati-
vidade, para fazer upload para as redes sociais ou enviar 
a jornais ou publicações locais, juntamente com um co-
municado de imprensa.

O que fazer e o que não fazer
É muito importante escrever alguns requisitos bem claros 
no convite, para evitar dúvidas de pessoas que tenham 
interesse em participar.
É interessante abrir a participação em diferentes idiomas. 
Esta é uma forma de incentivar a participação de pessoas 
de outras origens. Nesse caso, o jurado precisa de ter os 
conhecimentos linguísticos necessários para avaliar as 
obras.

Aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura 
Esta atividade promove a interculturalidade através da 
literatura.

É uma maneira participativa e criativa de construir 
uma reflexão coletiva sobre a intercultura, racismo ou 
coexistência. Incentiva-nos a ouvir os outros, as suas 
experiências íntimas e ideias. 

Vídeos, links e recursos externos
https://www.facebook.com/BilbaoCiudadIntercultu-
ral/videos/804188109789451/
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O Passeio intercultural é uma atividade desportiva ao 
ar livre com o objetivo de partilhar com os participan-
tes os valores e as diferenças entre culturas. 

O Passeio intercultural consiste numa experiência gas-
tronómica de caminhada, com o máximo de 10 parti-
cipantes.

A caminhada de 10 ou 5 km (nível fácil) começa num 
lugar (pode ser a sua Casa da Juventude ou associa-
ção) e faz um percurso com 4 diferentes paragens: 1 
entradas, 2 pratos principais, 3 sobremesas, 4 bebidas.

Passeio 
intercultural 
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Tópicos:

inclusão social, participação ativa da comunidade, conscien-
tização, trabalho de equipa, antidiscriminação, aprendiza-
gem intercultural. 

Objetivos: 

• promoção da inclusão social através de atividades des-
portivas (caminhada, dança, etc.);

• expressão de diferentes culturas através de comida, 
arte, dança, workshops, pelo caminho; 

• incentivar a participação ativa das pessoas na sua co-
munidade 

• acessibilidade para os grupos alvo mais fracos (por 
exemplo: pessoas deficientes e com menos oportunida-
des, refugiados, migrantes, pessoas à procura de asilo) 

Metodologia:

• atividades desportivas e ao ar livre (caminhadas, dança, etc.) 

• workshops (por exemplo: Yoga, artesanato com garra-
fas de plástico recicladas, etc.)

• ações de sensibilização (por exemplo: não ao discurso 
de ódio,)

• gastronomia

Custos:

Organizar um passeio envolve custos, que devem ser avalia-
dos e distribuídos com cuidado.
Para começar, pode se inspirar noutros eventos semelhan-
tes: pesquise e considere os custos.
Estabeleça um orçamento, que deverá incluir todas as des-
pesas a incorrer.
A melhor forma de se financiar é arranjar patrocinadores: 
procure-os com tempo e não por acaso, mas sim por asso-
ciações, empresas, que tenham alguma relação com o pas-
seio e com o objetivo a que se propôs.
A melhor forma seria chegar o mais longe possível no seu 

Passeio intercultural 
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próprio município.

O custo geralmente está relacionado com: 
Comida;
material promocional (por exemplo panfletos)
atividades culturais

Dica:
Para poupar dinheiro nos funcionários que o ajudarão a im-
plementar o passeio gastronómico, procure convidar volun-
tários. Abra uma convocatória para os voluntários para pre-
parar todo o grupo de voluntários a tempo.

Local

Esta atividade pode ser perfeitamente implementada num 
contexto urbano e rural. Em ambos os casos, irá precisar de 
prestar muita atenção ao caminho que os participantes te-
rão que seguir:

Escolha-os cuidadosamente e prepare pelo menos duas dis-
tâncias diferentes a serem percorridas, um caminho mais 
curto e outro mais longo, de forma a ser acessível a todos os 
participantes com diferentes níveis de preparação e capaci-
dade física.
Caso queira oferecer um trajeto mais curto e fácil, também 
pode considerar a utilização de transportes locais (autocar-
ro, partilha de bicicletas, etc.), principalmente num ambiente 
urbano.
Obviamente, deverá verificar a segurança do caminho com o 
máximo cuidado, garantindo a segurança dos participantes 
(na prática não deve haver obstáculos, áreas perigosas, bu-
racos, adversidades, etc.).
Se implementar num contexto urbano certifique-se de que 
em todo o caminho existem passadeiras, passeios, etc.
Materiais
Material necessário para a implementação da iniciativa 
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para os organizadores: 

O passeio gastronómico deve ocorrer de acordo com a legis-
lação em vigor na sua cidade e obedecendo às normas que 
estabelecem a realização dos eventos coletivos.
Isto significa que deverá obter a cobertura de seguro neces-
sária, que só terá informando-se a tempo sobre as conces-
sões ou autorizações de que necessita e sobre o tipo de se-
guro médico e/ou de responsabilidade.
Eventualmente, entre em contato com a Polícia, os Bombei-
ros, o Departamento de Obras Públicas e a Câmara Muni-
cipal e os proprietários dos terrenos que estarão envolvidos 
na caminhada.

Materiais:

• declarações e/ou autorizações (ver acima) 

• pacote informativo sobre a iniciativa

• sinal do itinerário

• bancas para as paragens gastronómicas 

• cadeiras

• tendas e/ou guarda-chuvas para fazer sombra e usar 
em caso de chuva 

• louça e talheres (ecológicos!)

Material necessário para os participantes:

• roupas confortáveis de acordo com o clima 

• bilhete de identidade 

• calçado apropriado para uma caminhada de 5-10 km 

• garrafa de água

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exigidas 

• equipa de segurança: dependendo da lei nacional

• Coordenadores: 1

• Comunicação e design: 1
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• Bancas (comida): 4 pessoas responsáveis e as suas pró-
prias equipas de apoio 

• Eventos (arte, teatro, desporto, dança, workshops, etc.): 
mínimo 7

• Equipa de apoio (apoio antes e durante o passeio): 3 vo-
luntários

Participantes envolvidos

• Tamanho do grupo: De 5 a 15.

• Grupo alvo: aberto a todos os grupos alvo 

Dicas: 

Especifique na descrição do evento o tipo de rota (fácil, mé-
dia, difícil) e mostre a rota num mapa. 
No caso de querer abrir a iniciativa a toda a comunidade, es-
pecifique no formulário de inscrição para preencher em qual 
itinerário o participante se deseja inscrever (fácil, médio, difícil). 
Com a participação de pessoas com dificuldades física (por 

exemplo, pessoas em cadeiras de rodas), crie uma opção 
adequada a este tipo de pessoa (transportes especiais, ata-
lhos pelos caminhos, etc.).
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Etapas: 
Antes

1. Escolher o objetivo principal do Passeio Intercultu-
ral. Depois de identificar uma causa para apoiar, 
escolha um nome para o evento, certificando-se 
que tem um significado e que é fácil de se lembrar. 
Informe-se sobre todas as normas e regulamentos 
a serem seguidos para começar a planear a via-
gem gastronómica.

2. Decida a data e o local. Se o evento for realizado 
num local bastante popular, talvez seja necessário 
considerar outra data e local de reserva. Selecione 
uma rota e meça as distâncias com precisão. Prepa-
re uma versão curta e uma longa da viagem para 
que o evento se possa adaptar a participantes com 
diferentes níveis de preparação física. Fique atento 
a obstáculos, adversidades ou riscos à segurança 
que possam existir ao longo do caminho e planeie 

adequadamente.

3. Faça um orçamento para o evento. Faça uma pes-
quisa sobre eventos semelhantes para estimar os 
custos relacionados às várias atividades que pode-
rá incluir na caminhada. Determine como é que o 
evento será financiado e quanto custará.  Calcule 
quanto dinheiro será preciso ter e identifique algu-
mas soluções para arrecadar os fundos, incluindo 
estimativas de quanto espera obter de cada fonte 
de financiamento. Se pretende obter contribuições 
importantes de outras associações, patrocinadores 
e entidades, comece por falar com os representan-
tes da empresa o mais cedo possível, pois este tipo 
de negociação muitas vezes requer algum tempo

4. Informar-se sobre as permissões e autorizações 
necessárias.

5. Promover e lançar o evento. Use panfletos, posters, 
sinais, folhetos e comunicados de imprensa para di-
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vulgar a iniciativa. Tome proveito das redes sociais 
para criar entusiasmo nos websites onde promo-
veu a caminhada. Também pode ser boa ideia abrir 
um blog ou website para promover o evento e par-
tilhar informação para atualizar os apoiantes.

6. Compre ou peça emprestado o equipamento para 
o evento. Isto inclui todas as paragens gastronómi-
cas (louça, talheres, cadeiras, bancos, tendas, guar-
da-chuvas, música, palco de dança, tapetes, etc.), 
contentores e/ou sacos do lixo. Lembre-se de um 
presente para agradecer aos voluntários. 

7. Contacte e convide vendedores, lojas, produtores 
locais, restaurantes ou associações locais para se 
juntarem à atividade e fazer alguma iniciativa des-
portiva, cultural ou gastronómica em cada para-
gem. Explique-lhes que isto é uma oportunidade 
para conscientizar sobre um tópico específico (por 
exemplo direitos humanos) e para criar mais visi-
bilidade da sua missão para a comunidade local 

e para as pessoas recém-chegadas (por exemplo 
um grupo de refugiados que vive há pouco tempo 
numa cidade, etc.). Certifique-se que partilha com 
eles o valor máximo dos custos que pode reembol-
sar e peça para apresentar as suas propostas sobre 
o que eles vão implementar no dia de modo a evi-
tar uma surpresa inconveniente durante e depois 
da realização. 

Durante

1. Chegue o mais cedo possível e faça um teste ge-
ral da rota e da logística. Assegure-se de que não 
ocorram mudanças inesperadas, riscos à seguran-
ça, obstáculos ou qualquer outra coisa que possa 
afetar negativamente a iniciativa.

2. Prepare uma lista para verificar todos os aspetos 
a serem lidados. Com base nas necessidades da 
lista, estabeleça as tarefas para cada voluntário / 
funcionário e garanta que cada um deles saiba que 
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responsabilidades terão durante o evento.

3. Examine os detalhes finais com a polícia ou outras 
autoridades que possam estar presentes.

4. Prepare o material a ser distribuído e prepare-o 
para entregar aos participantes antes do evento 
começar.

Depois

1. Limpe o lugar onde se realizou o evento. Assegu-
re-se que o deixou nas condições em que o encon-
trou. 

2. Planeie uma reunião de avaliação com as partes 
que apoiaram a iniciativa (voluntários, interessa-
dos, associações, etc.).

3. Assegure-se de que a operação de limpeza foi eficaz.

4. Coloque todo o equipamento e materiais nos luga-
res onde pertencem. 

5. Conclua todas as transações financeiras resultan-
tes do evento.

6. Envie mensagens de agradecimento aos patrocina-
dores e voluntários. Use as mesmas redes sociais, 
comunicados de imprensa ou artigos de jornais lo-
cais para agradecer publicamente aos participan-
tes, patrocinadores e voluntários. 

7. Planear uma AVALIAÇÃO.
      Pode considerar: quem veio? O grupo foi constituí-

do pelas pessoas que procurava? Eles gostaram do 
evento?. De modo a medir estes dados, pode enviar 
aos participantes um questionário depois do pas-
seio.

8. Planeie a avaliação também com todos os interes-
sados, associações e voluntários que apoiaram a 
iniciativa.
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Disseminação: 

1. Partilhe os resultados da avaliação usando as mes-
mas redes sociais, comunicados de imprensa ou ar-
tigos de jornais locais e nacionais. 

2. Partilhe vídeos e imagens da iniciativa usando as 
mesmas redes sociais 

3. Convide todos os participantes da iniciativa (fun-
cionários, voluntários, comunidade, etc.) para par-
tilhar a publicação nos seus canais sociais.

O que fazer e o que não fazer 
• Manter a comunicação entre todas as partes en-

volvidas.

• Conhecer o seu público

• Respeitar o seu orçamento

• Criar uma lista para confirmação

• Ter a certeza de que todos os membros da equipa, 
chefs e voluntários têm uma linha de tempo dos 
eventos detalhada e que tiveram uma boa prepa-
ração quanto às suas tarefas

• Ser amigo do ambiente sempre que possível

• Não enviar convites/publicidade demasiado tarde 

• Não se esquecer do serviço de limpeza do lixo 
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• Não ignorar a visita ao local

• Não esperar demasiado tempo até fazer uma reu-
nião para se organizar (autorizações, alugar equi-
pamento, organizar os passos dos cozinheiros, etc.).

Aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura 
Em primeiro lugar, o passeio intercultural permite pôr 
em prática dinâmicas que facilitam encontros positivos 
e trocas interculturais, por exemplo, entre a interação 
de muitos tipos diferentes de grupos (pessoas locais e 
internacionais, crianças, deficientes, etc.). Graças a esta 
iniciativa, é possível promover a participação igualitá-
ria e ativa de habitantes locais com as diferentes co-
munidades no desenvolvimento da sua própria cidade, 
dando voz e visibilidade a todas elas. O Passeio Inter-
cultural pode ser considerado uma atividade informal, 
que facilita a comunicação entre os participantes sobre 
aquilo que desejam interagir e trocar, facilitando um 

relacionamento mais natural e espontâneo. Aqui a co-
mida funciona como uma linguagem universal criando 
um ambiente agradável e um pretexto para partilhar, 
interagir e integrar.
Além disso, oferece espaço para pessoas que desejam 
participar numa base de voluntariado oferecendo des-
portos e ações de conscientização ou de cultura duran-
te toda a caminhada.
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Breve descrição da atividade
O dicionário internacional é uma ferramenta simples 
de usar no próprio espaço (centro cultural, Casa da Ju-
ventude, espaço público, etc.) que permite a interação 
e participação de todos os usuários do espaço em que 
está inserido. É útil, é divertido, é para todos! O dicioná-
rio internacional é uma tabela que convida os clientes, 
usuários e participantes de um espaço a traduzir as 
frases da primeira linha para a sua própria língua.

Dicionário 
internacional
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Tópicos. Objetivos e metodologia

Esta ferramenta tem o objetivo de estimular o sentido de par-
ticipação e partilha por parte da comunidade onde é aplicada.

Os objetivos principais são:

• promover a diversão e amizade com outras línguas

• Motivar o sentido de partilha de atitudes 
• promover a inclusão 

Duração

Esta ferramenta só tem uma data de início. Isto significa que a 
partir do momento da sua instalação, apenas irá precisar que 
as pessoas interajam com ela.
Pode decidir remover a instalação até as frases em inglês te-
rem sido traduzidas em todas as línguas do mundo ou quan-
do achar que quer mudar as línguas a serem traduzidas.

Custos:

Os custos desta instalação são muito baixos.

Porém, vai depender do tamanho da tabela e do material 
usado. 
Geralmente, o custo calculado é menos de 30€.

Local:

Para facilitar a interação das pessoas com a instalação, 
é melhor pensar sobre os locais mais frequentados de um 
determinado espaço. Se estiver a pensar num espaço ao ar 
livre, lembre-se de pedir permissão e autorização para o uso 
de espaço público.

 Materiais:

O material a usar depende muito da sua criatividade e ima-
ginação.

O formato básico é:

• marcadores de cores diferentes
• lápis e borracha
• régua e medidor

Dicionário internacional
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• rolo de papel (1,5 metros de altura)
• fita cola

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exi-
gidas:

Para a produção da tabela, são precisas 2 a 4 pessoas.
 Participantes envolvidos:
Não é possível calcular as pessoas que irão interagir com o 
instrumento.



252

F Y C I C

Etapas: 
Antes  

Primeiro de tudo lembre-se de pedir ajuda. A tabela 
que irá produzir será grande, por isso será mais fácil se 
trabalhar com um mínimo de 2 pessoas e um máximo 
de 4 pessoas.

Preparação:

Com o grupo de pessoas que o apoiarem, crie um de-
sign da tabela e depois escreva a lista de materiais que 
serão usados para a sua criação.

Crie também as frases (em inglês) que pretende que 
sejam traduzidas. Pode criar frases relacionadas com 
um tema específico (por exemplo: direitos humanos) 
ou com o espaço. O importante é que as frases sejam 
curtas e fáceis de perceber.

Crie instruções claras para o uso da ferramenta.

Produção:

Antes de começar verifique se tem o material todo.De-
pendendo do design e do material que usar, procure 
um local onde se possa trabalhar de forma confortá-
vel. Divida as tarefas entre o grupo que o está a aju-
dar (quem faz as colunas, quem escreve, quem fará as 
linhas, quem irá medir, etc.). Lembre-se de escrever as 
instruções numa folha de papel. Coloque as instruções 
da preparação ao pé da mesaColoque um marcador 
ao pé das instruções para que as pessoas o possam 
usar sem ter de pedir por ele.

Durante

Depois do momento da instalação, não é preciso fazer 
muito mais. Lembre-se de promover nas suas redes 
sociais e de convidar as pessoas a preencher. Atualize 
ocasionalmente a promoção com fotos atualizadas do 
dicionário.
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Depois

O dicionário não tem um prazo para terminar, poderá 
decidir quando o acabar.

Disseminação: 

Depois de decidir acabar a instalação, aproveite a 
oportunidade para agradecer publicamente a todas 
as pessoas que participaram nas traduções. Se o dicio-
nário for baseado num tema específico, aproveite para 
conscientizar sobre ele. Conclua com um artigo, uma 
publicação nas suas redes sociais e pense na próxima 
edição do dicionário!

O que fazer e o que não fazer
Fazer:

• deixar espaço para várias traduções

• colocá-lo num local acessível
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Não fazer:

• esquecer-se de o promover

Esta ferramenta, com esta simplicidade, estimula as 
pessoas a entrarem num modo de partilha com as 
suas próprias comunidades, lutando contra o espíri-
to individualista e permitindo que elas criem aptidões 
para uma melhor compreensão dos outros.

É uma ferramenta que ajuda a criar um contexto de 
solidariedade e partilha cultural.
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Breve descrição da atividade
O jogo dos matraquilhos já é jogado em vários países. 
O uso do jogo dos matraquilhos com uma dimensão 
humana como uma ferramenta para a aprendizagem 
intercultural auxilia a reflexão sobre a tradição, cultura 
e desporto.

Matraquilhos 
humanos
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Tópicos. Objetivos e metodologia:
Metas:
• Compreender as diferenças culturais através de um 

jogo.
• Sentir os desafios enfrentados no trabalho internacio-

nal. 
• Criar uma dinâmica em grupo; os participantes com-

preenderem a importância do trabalho de grupo, em-
patia, etc..

Objetivos:
• Usar um desporto para compreender como é que as 

pessoas reagem quando existe competição. Dê aos par-
ticipantes a oportunidade para se desafiarem. 

• Vivenciar as questões envolvidas em ser uma “equipa” e 
gerar a criação de equipas.

• Fair play sem a necessidade da comunicação verbal.

Aspetos inovadores para a promoção da intercultura:
Os aspetos principais de aprendizagem estão ligados com a 
dimensão intercultural que é uma ferramenta para desafiar 
os valores dos participantes de modo a influenciar resulta-
dos profissionais e individuais (e neste caso numa dimensão 
internacional).
Além do mais, este jogo é capaz de animar o grupo e em 
grupos com barreiras linguísticas significativas estimula o 
intercâmbio intercultural também numa situação onde a 
comunicação verbal não é possível. Isto permite incentivar a 
cumplicidade e o senso de compreensão comum entre dife-
rentes culturas. Adicionalmente, os matraquilhos humanos 
criam também uma ponte entre diferentes gerações, por-
que é aplicável a quase todos os grupos-alvo, especialmente 
quando há a necessidade de misturar diferentes idades.

Duração 
Total: 1h30 / 2h 

Matraquilhos humanos
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Custos:
Os custos estão relacionados com os seguintes materiais:

Materiais:
2 balizas
4 cordas (com 8 metros de comprimento) 
Cordas para marcar o campo de jogo (2 de 7M e 2 de 13M) 
papéis com uma grelha de observação e 2 canetas

Local:
Jogar matraquilhos numa escala humana requer uma mar-
gem de um metro – os espectadores também podem repre-
sentar os limites.
O campo tem 7 metros de largura e 13 metros de compri-
mento (pode ter mais caso seja necessário, mas não menos).
No caso de não haver um local grande, tenha em mente que 
o número de jogadores precisa de ser menor àquele que foi 
indicado de modo a dar condições justas à atividade.

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas:
1 facilitador
2 observadores
Eles precisam de ter conhecimento sobre:
Observação, fair play, empatia, autogestão, competências 
linguísticas (sobre desporto), trabalho de equipa, adaptabi-
lidade, habilidades de negociação
 Participantes envolvidos 
2 equipas de 7 ou 8 participantes
No caso de não haver um local grande, tenha em mente que 
o número de jogadores precisa de ser menor àquele que foi 
indicado de modo a dar condições justas à atividade.

Participantes envolvidos 
2 equipas de 7 ou 8 participantes

No caso de não haver um local grande, tenha em mente que 
o número de jogadores precisa de ser menor àquele que foi 
indicado de modo a dar condições justas à atividade.



260

F Y C I C

Etapas:
Os jogadores ficam numa linha com as suas mãos 
amarradas com uma corda.

As equipas/jogadores:
2 equipas de 7 ou 8 participantes amarrados com uma 
corda: dois guarda-redes para cada lado, 3 jogadores 
na linha da frente, 3 jogadores na linha de trás e um 
observador. Traga as equipes para a área de jogo e 
prenda-as com uma corda em 3 numa linha, deixando 
1,5 m entre elas (como num jogo verdadeiro de matra-
quilhos), e cada linha com 2,5 metros de comprimento.

Os observadores são colocados à volta do campo para 
parar a bola, com uma folha de observação. Cada equi-
pa deve administrar a tática do jogo e decidir quem vai 
à frente ou fica na defesa.

Primeira ronda:
Os jogadores só se podem mover em linha (não para 

trás ou para a frente), da direita para a esquerda e da 
esquerda para a direita.
O objetivo é ter o maior número de pontos/golos num 
tempo e espaço para movimento limitados. 

Segunda ronda:
O nível de dificuldade é aumentado ao amarrar a per-
na esquerda e direita de dois jogadores diferentes.

Tempo: 
2 rondas de 15 minutos; depois da primeira ronda eles 
trocam de lado e pode-se mudar os jogadores entre as 
equipas.

Possíveis adaptações:

O facilitador pode considerar trocar os jogadores du-
rante o jogo se o jogo se estiver a tornar muito com-
petitivo. Fazer isto vai diminuir o espírito de competi-
tividade e aumentar o espírito de fair play e trabalho 
de equipa. Também dá a chance de estabelecer uma 
nova comunicação entre os participantes que não ti-



261

F Y C I C

nham tido a oportunidade de estar juntos. Em lugares 
mais pequenos, liberte um dos jogadores da linha Caso 
as equipas tenham participantes com diferentes níveis 
de preparação e habilidades físicas, o facilitador deve 
adaptar as regras e localização de forma a facilitar a 
participação deles. Por exemplo, este grupo alvo pode 
ter uma pessoa a apoiar ou a distância entre as balizas 
pode ser menor. Antecipe as regras e penalidades para 
estimular a estratégia em equipa e quando o espírito 
agonista tende a prevalecer.

Perguntas para o debreafing:

• Digam uma palavra para descrever como se senti-
ram durante o jogo.

• O que acharam da vossa forma de jogar? E sobre 
os vossos poderes de observação?

• Ainda sobre a vossa função: tentaram respeitar as 
vossas regras/papel? Disseram aos outros o que 
fazer?

• Ao jogar… o que fizeram? Adaptaram-se? Negocia-
ram? Ficaram nervosos? Divertiram-se? 

• Acham que este jogo tem algo em comum com 
o trabalho com jovens e projetos internacionais? 
Com a aprendizagem intercultural?

• Qual o comportamento relacionado com xxx?

• O desporto é uma ferramenta útil para a aprendi-
zagem intercultural? 



262

F Y C I C

1ª fase 2ª fase

Dinâmica do 
grupo

Líder (capitão 
da equipa)

Sentimento 
geral

Táticas

Cooperação

Frustrações

Outros
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13 meters

Team 1

Team 2

7 m
eters



264

F Y C I C



265

F Y C I C

Breve descrição da atividade
As aulas de culinária são muito importantes para o apoio 
individual, construção de uma comunidade e para criar 
um ambiente que tem bastante valor para eles. A comi-
da é uma linguagem universal, e é algo que toda a gente 
adora, e que as pessoas podem partilhar. É uma manei-
ra fácil de manter as pessoas em contacto umas com as 
outras. Portanto, as aulas de culinária fornecem um fun-
damento informal para qualquer outra forma de apren-
dizagem prática ou apenas para aprender uma língua 
estrangeira, habilidades culinárias, hábitos saudáveis…

Objetivos

Juntar pessoas de diferentes origens culturais para parti-
lharem as suas tradições culturais, mas também para ter 
conhecimento das tradições da comunidade em que eles 
se encontraram (estrangeira/país de acolhimento onde 
eles vivem agora). A culinária é uma atividade relaxante, 
porém educativa com fins de integração. 

Atividade de 
culinária
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Tópicos. Objetivos e metodologia:
A ideia principal é unir o grupo, encontrar pontos em comum, 
partilhar hábitos, tradições, aprender sobre hábitos saudá-
veis, aprender novas competências, produzir um ambiente 
relaxante onde os estrangeiros se possam sentir bem-vin-
dos. Esta também é uma atividade de construção de con-
fiança, portanto um dos objetivos será criar um tempo e 
lugar onde as pessoas possam partilhar as suas histórias, 
acontecimentos diários e um lugar onde se possa pedir aju-
da e apoio. Esta também é uma ótima maneira de ajudar os 
imigrantes a se ajustarem e compreenderem facilmente as 
diferentes formas de vida e de como as coisas funcionam. 
Um dos métodos utilizados seria ter esta atividade numa 
Casa da Juventude, convidando mães de crianças peque-
nas que possam vir visitar a Casa da Juventude, ou encon-
trar mulheres imigrantes noutras ONGs e convidá-las para 
essa atividade. Por outro lado, podemos criar uma atmosfe-
ra agradável para esta atividade em casa. Por exemplo, um 
dos funcionários pode convidar algumas famílias e cozinhar 

a comida para elas. Depois disso, os participantes podem in-
centivar e convidar outras famílias a fazerem o mesmo para 
outras. Podemos chamar essa versão da atividade culinária 
de ''atividade rápida ''. Cada vez que diferentes famílias de 
diferentes lugares do mundo cozinham para outras e parti-
lham as suas tradições, conhecimentos, ideias, elas conec-
tam-se entre si. A ideia também é boa do ponto de vista de 
nos ajudarmos uns aos outros. Algumas famílias podem vi-
ver no país há anos e, portanto, conhecer vários habitantes 
locais, enquanto que outras podem ter chegado recente-
mente e sentirem-se ainda fora do seu lugar. É ótimo unir-se 
e trocar contactos enquanto se desfruta da comida. Outra 
metodologia que pode ser utilizada, é preparar a atividade 
culinária na Casa da Juventude e em vez de a partilhar entre 
si, a Casa da Juventude pode organizar um evento ou par-
ticipar num já existente, onde a comida e a cultura dos imi-
grantes possam ser promovidas.

Atividade de culinária
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Duração:
1 hora e 30 minutos por semana.

Local:
Este processo pode decorrer em qualquer lugar: desde uma 
cozinha na Casa da Juventude até feiras, escolas, restauran-
tes e cozinhas particulares. 

Materiais:
Depende da receita, pode ser muito simples, qualquer coisa 
que encontrar numa loja pode ser usada para o prato tradi-
cional que pretende cozinhar. 

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas:
Será ótimo se o workshop todo for orientado pelos partici-
pantes. Claro, também é ótimo se um indivíduo que seja um 
cozinheiro profissional ou habilidoso possa participar oca-
sionalmente e ajudar orientando e dando feedback.

Participantes envolvidos:
Máximo de 10-12 por grupo, os grupos podem também ter 
géneros mistos. Ou se a atividade culinária for para famílias, 
até 4 famílias com o máximo de 5 membros por família é óti-
mo.
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Etapas:
Antes

Partilhar receitas. Uma reunião na Casa da Juventude 
antes da atividade para conversar sobre as receitas que 
deseja partilhar. Os funcionários também podem forne-
cer informações sobre se é ou não possível obter todos 
os ingredientes necessários para um determinado pra-
to, porque às vezes algumas culturas têm ingredientes 
muito específicos, como especiarias, que podemos não 
encontrar em todas as cidades europeias. Então, de-
pende do método que desejamos aplicar. Se quisermos 
fazer um evento para receber imigrantes cozinhando os 
pratos para os habitantes locais, então a equipa pre-
cisa de incentivar as pessoas para o fazerem e talvez 
até mesmo pedir para elas cozinharem em casa e tra-
zerem a comida para o evento. Ou se quisermos fazer 
uma atividade em forma de 'jantar rápido', precisamos 
de decidir quem vai cozinhar o quê para que não haja 

semelhanças. E, se os pratos forem difíceis de preparar, 
a equipa precisa de estar pronta para os ajudar, talvez a 
trazer os pratos, guardanapos e outras coisas do género.

• Apresentação. É ótimo se toda a gente apresen-
tar a sua comida nesta fase, talvez pelo menos os 
ingredientes que foram usados para o caso de al-
guém que seja alérgico ou intolerante esteja ciente 
disso. No entanto, não fale muito sobre o prato e 
as tradições nesta fase, se quisermos organizar um 
"jantar rápido". Haverá tempo suficiente para dis-
cutir sobre isso enquanto se prepara o jantar.

• Aprender sobre hábitos alimentares, ingre-
dientes, pratos tradicionais e festas: Há culturas 
que por exemplo podem não usar talheres, ou que 
não se sentam à volta da mesa, mas em vez disso, 
preferem adotar uma forma diferente de comer. 
Portanto, é ótimo ensinar às pessoas que quer aco-
lher quais os hábitos alimentares que têm para que 
eles possam mergulhar em certas tradições.  
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Durante

Aprender novas receitas. Trocar receitas. Algumas pes-
soas podem gostar tanto da comida que gostariam 
de ter a sua receita. É a oportunidade perfeita para as 
partilhar. 

• Aprendizagem prática. Envolver toda a gente no 
processo de preparação da comida. Esta é uma óti-
ma forma de juntar as pessoas, criando confiança 
entre elas, encontrando uma língua em comum e 
promovendo a igualdade e não discriminação. Ao 
ter todos os participantes envolvidos, eles também 
podem aprender diferentes hábitos, valores e co-
nhecimentos. Talvez alguns saibam melhor como 
cozinhar, alguém que saiba preparar bebidas, outro 
para limpar e pôr a mesa. Diferentes capacidades 
criam uma boa atmosfera para alcançar os objeti-
vos do projeto. 

• Praticar, desenvolver. Pessoas diferentes fazem 

comida diferente e têm diferentes habilidades, por-
tanto cada uma delas traz a sua habilidade que 
poderá desenvolver nas receitas e unir ainda mais 
o grupo. 

Depois

Promover, participar e apoiar. Em seguida, pode ser 
promovido e apoiado ao espalhar a palavra desta di-
ferente cozinha e cultura particular, o que é bom para 
promover a igualdade e a não discriminação. 

O que fazer e o que não fazer
Os participantes que não tem autoconfiança ou habili-
dades suficientes podem talvez fazer outra tarefa para 
os fazer ganhar mais confiança, como ir às compras ou 
decorar as mesas e o espaço… 
Apoie sempre uma atmosfera informal e a possibilida-
de de mudar possíveis planos, como cozinhar no exte-
rior em vez de cozinhar no interior, se for possível.
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Aspetos inovadores para a pro-
moção da intercultura
Quando as pessoas chegam a outro país, a maioria 
não tem nenhuma rede social, amigos e contactos. Eles 
também encontram várias dificuldades com a língua e 
encontram-se isolados. Esta atividade oferece oportu-
nidades para praticar e desenvolver competências de 
forma informal. Os participantes podem enriquecer o 
seu conhecimento, mas também a herança cultural de 
outras pessoas, ao partilhar várias receitas de todo o 
mundo. Podemos dizer que é um diálogo entre dar e re-
ceber experiências. O diálogo intercultural que convida 
ao entendimento, ajuda mútua, colaboração e socie-
dade diversa. Os benefícios das aulas de culinária são 
ganhar experiência de trabalho, confiança, habilidades 
de liderança e organização, habilidades interculturais 
e de comunicação, bem como, e mais importante de 
tudo, a interação entre os habitantes locais e os recém-
-chegados.

Esta atividade promove atividades interculturais por-
que cria algo em comum para a compreensão mútua 
das pessoas, que é o amor pela comida. Também aju-
da as pessoas a descobrirem diferenças e semelhan-
ças. Enquanto cozinham, os participantes são capazes 
de superar diferentes preconceitos e estimular a dis-
cussão e a criação de um ambiente intercultural não 
apenas ao escrever novas receitas, mas também ao se 
entenderem. O que torna esta atividade inovadora é a 
possibilidade de rever como é que as pessoas pensam 
e entendem as diferenças. Para além disso, a impor-
tância da alimentação, hábitos e cultura na construção 
de novos processos. Ao promover práticas intercultu-
rais positivas e relações intergrupais, também estimu-
lamos os processos locais, processos intergeracionais e 
a participação juvenil. 



271

F Y C I C

Breve descrição da atividade
A feira da juventude é uma atividade que conecta fa-
cilmente as Casas da Juventude locais e associações e 
os grupos de juventude informais existentes de modo a 
criar uma feira ao ar livre num dia de sol, com o objeti-
vo da cooperação e interligação entre Casas da Juven-
tude e associações que trabalham em diferentes áreas 
com diferentes grupos de jovens. 

O objetivo é dar a oportunidade às organizações ju-
venis de divulgarem o seu trabalho, apresentarem as 
suas atividades, trocarem boas práticas e, no geral, di-
vulgarem a sua existência entre a juventude local. 

O mercado será criado ao ar livre tendo para cada or-
ganização uma barraca onde podem introduzir o seu 
trabalho usando material promocional, expor equi-
pamentos inovadores caso os usem nos seus centros 
e fornecer informações escritas ou apresentando-as. 
Tudo isso não deve ser feito apenas para as próprias 

Feira da juventude
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Casas da Juventude e associações, mas por outro mo-
tivo importante que é apresentar a sua existência e 
trabalho aos jovens que se desejam envolver nas suas 
atividades. Alguns alimentos são preparados por or-
ganizações líderes ou outras organizações juvenis par-
ticipantes, porque a comida é uma ótima ferramenta 
para aproximar as pessoas. No nosso caso, tratava-se 
de comida vegan, uma vez que queríamos apresentar 
comida amiga do ambiente e novos estilos de hábitos 
alimentares. 

Metas

A representação para os jovens é uma das principais 
finalidades da feira da juventude. Muitos jovens podem 
não conhecer os centros juvenis e as organizações que 
trabalham com jovens como uma oportunidade para 
eles se envolverem ativamente no trabalho local ou 
participarem em atividades para jovens. Esta é uma 
ótima oportunidade para as conhecer e se envolver 
nas atividades juvenis. O networking, a promoção da 

cidadania ativa, a promoção da interculturalidade, da 
igualdade, da igualdade de género e tópicos seme-
lhantes é o principal objetivo da atividade.
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Tópicos. Objetivos e metodologia.

De modo a encontrar Casas da Juventude e associações e 
convidá-las a participar na feira da juventude, os métodos 
a serem utilizados são o envio de e-mails, telefonemas e 
encontros pessoais. Esta é a parte mais importante da or-
ganização porque quando temos os parceiros (Casas da 
Juventude e associações) em mãos, tudo o resto vai correr 
bem. Os tópicos a serem apresentados são de vários tipos, 
dependendo do trabalho das Casas da Juventude e associa-
ções. Pode ser culinária, voluntariado, desporto, campismo, 
cultura, teatro etc. Todos se representam no contexto que 
desejam. Eles podem usar vários métodos diferentes para 
se representarem, visto que o objetivo é que quantas mais 
ideias houver no "palco", melhor será o resultado. Bastante 
espaço e autonomia são dados às Casas da Juventude e as-
sociações particulares. Outra coisa importante é ser ecoló-
gico ao longo do projeto. Isso significa usar pratos e copos de 
madeira para servir a comida, caso o faça. A comida pode 

ser em porções pequenas e pretende ser uma forma de aco-
lher os jovens. Também, a seleção da comida é baseada na 
promoção intercultural, experimentando diferentes méto-
dos e gostos culinários. O principal objetivo é dar mais au-
tonomia aos jovens, animadores de jovens e divulgar assim 
a sua importância em relação à comunidade local. Quanto 
mais diversificados forem, melhor será o resultado da feira 
da juventude. Irá acolher diferentes grupos de jovens e pro-
mover diferentes modalidades e atividades para que cada 
jovem se consiga integrar. 

Duração:

No fim de semana quando a maioria dos jovens estão em 
casa, sem obrigações. A partir das 9 da manhã até às 3 da 
tarde, mas pode ser adaptado. Cerca de 6 a 8 horas. 

Custos:

Os custos podem ser bastante baixos dependendo do patro-
cínio. Pode pedir patrocínio a representantes governamen-

Feira da juventude
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tais e locais, e também supermercados. Pode ir lá pessoal-
mente ou então escrever um e-mail à pessoa responsável e 
pedir uma doação. A doação não é necessariamente dada 
em dinheiro, pode ser comida que deseja partilhar em ten-
das, tendas que normalmente precisaria de alugar, panfle-
tos para a promoção da feira da juventude, folhas ou outras 
coisas usadas para decorar a tenda, etc. No nosso caso, nós 
pedimos as tendas emprestadas à câmara municipal. Todos 
os materiais têm de ser trazidos por cada associação/Casa 
da Juventude. Porém, o total dos custos pode rondar os 300 
euros, dependendo do país, da quantidade de material usa-
do, etc. A comida e os pratos onde a comida é servida são 
comprados. Tal como foi descrito, a comida é servida mais 
numa forma de buffet. 

Local:

Ao ar livre, em frente à Casa da Juventude que a organiza, na 
praça central, num local desportivo ou qualquer outro lugar 
ao ar livre onde os jovens se costumam reunir.

Materiais:

Tendas. O resto do material depende das necessidades e 
desejos da organização apresentada, que também é trazi-
da por eles mesmos, ou então poderão ser fornecidos por 
patrocinadores. Podem ser decorações, comida, tesouras, 
torneiras, tintas, copos, pratos, panfletos, presentes (se a or-
ganização em particular pretender oferecer), balões etc.

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas:

Dependendo de quantas Casas da Juventude e associações 
são apresentadas, será necessário um certo número de pes-
soas. No entanto, pelo menos 2 pessoas devem estar pre-
sentes na tenda. Eles podem organizar o mercado ao coor-
denar, gerir e comunicar. Porém, se uma associação desejar 
apresentar atividades que necessitem de mais pessoas para 
a sua assistência e o seu desempenho, é necessário um nú-
mero maior de funcionários de acordo com esse fator. As ta-
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refas na própria feira podem ser divididas dependendo das 
capacidades pessoais e disponibilidade. 

Participantes envolvidos:

8-10 Casas da Juventude e associações presentes, com pelo 
menos 2 participantes em cada tenda. 
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Etapas:
Antes

Comunicação. Convidar organizações de juventude 
através de chamadas, mensagens, publicações, redes 
sociais, chamadas abertas no website, e-mails ou pes-
soalmente, explicando-lhes todas as regras e informa-
ções que eles precisam de saber. Isto é, o maior objeti-
vo da feira de juventude, a autonomia para apresentar 
qualquer coisa na feira, mas também perguntar-lhes o 
que é que eles precisam para a sua apresentação e que 
não podem trazer eles próprios (por exemplo, eletrici-
dade, palco, etc.). 

• Gestão. Depois da comunicação a organização 
responsável precisa de administrar todo o evento, 
desde obter as permissões por parte dos locais ao 
ar livre para a atividade. Isso pode incluir negocia-
ções com a câmara municipal ou outras autorida-
des, dependendo do local que deseja pedir/alugar. 

Em seguida, precisamos da autorização deles para 
ter música ao vivo ou tocar em locais públicos. Isso 
é extremamente importante no caso de ser proibi-
do tocar música sem qualquer pagamento adicio-
nal ao município. Depois, a preparação do palco e 
tendas, contactando possíveis patrocinadores, or-
ganizando o local, preparando o local com tendas, 
eletricidade etc., certifique-se de que os participan-
tes tenham tudo o que precisam na hora do even-
to e que esteja tudo sob controlo. Isto aplica-se à 
fase antes e durante o evento. Normalmente, estas 
coisas são muito caras, então é ótimo se conseguir 
obter patrocínios das lojas, estúdios, empresas de 
TIC relevantes, etc.

• Preparação. A organização anfitriã é responsável 
por fornecer tendas e todo o material necessário 
para a realização da feira, incluindo eletricidade, 
palco e equipamentos TIC se forem necessários. 
Depende de quantas organizações convidar, mas 
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é ótimo se a organização anfitriã puder organizar 
uma reunião preparatória para todas de uma vez 
num lugar para dar e obter todas as informações. 
Se não, enquanto organização anfitriã, faça um 
esforço e visite cada organização individualmen-
te com o objetivo de realizar uma reunião prepa-
ratória. Nesta fase, deve obter informações sobre 
que material eles podem precisar que forneça, que 
equipamento de TIC eles podem precisar de levar 
emprestado, quais atividades e/ou workshops eles 
desejam apresentar. Eles também podem que-
rer informá-lo sobre algumas coisas que deve es-
tar ciente, portanto nunca deixe de ouvir e esteja 
aberto a sugestões e ideias. Depois de ter todas 
as informações recolhidas num só lugar, poderá 
definir a agenda para as atividades. Isso é ótimo 
para visitantes/jovens que serão informados com 
antecedência sobre os acontecimentos do even-
to. Por exemplo, às 9h, aula de dança na tenda 1 
e workshop de criatividade na tenda 5, etc.) Pode 

tornar este evento muito grande ou muito peque-
no. Isso não importa. O importante é que todas as 
organizações participem ativamente. 

• Promoção do evento/atividade e incentivá-la 
entre os parceiros. Promover a feira da juventu-
de à volta da comunidade local, em áreas públi-
cas usando panfletos, nas redes sociais das asso-
ciações, website, entre parceiros das associações 
através da divulgação de lembretes, etc.

Durante

A feira em si é apresentada. Em primeiro lugar, as ten-
das precisam de ser colocadas no local em que con-
cordou realizar a atividade. O evento/atividade é con-
duzido por cada associação/Casa da Juventude. O 
processo da atividade depende de quantos visitantes 
ela recebe e de quantas associações/Casas da Juven-
tude ativas há. Outra coisa que pode ser acrescentada 
a cada organização é a lista dos jovens recém-che-
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gados. Se perceber que os jovens estão interessados 
na sua atividade, deverá pedir o seu contato para que 
possa entrar em contato para futuros trabalhos na sua 
associação. Portanto, certifique-se que prepara a lista. 
Esta lista pode ser preparada pela associação organiza-
dora ou apresentadora.

Depois 

Limpar o local. A associação anfitriã deve limpar o local 
por conta própria ou pode pedir a parceiros, solicitando 
as associações e Casas da Juventude e os seus partici-
pantes para os ajudar com a limpeza para um processo 
mais fácil e agradável. 

Avaliação entre organizações presentes/envolvidas. 
A organização anfitriã deve avaliar o evento. A avaliação 
é feita tanto entre as associações e casas da juventude 
apresentadas quanto entre os jovens que as visitaram. 
Para as associações apresentas, a avaliação pode ser 
feita com base na pergunta: gostaram do evento? O vos-

so palco e apresentação foram bem-sucedidos? Se sim, 
de que maneira? Gostariam de participar novamente 
na feira de juventude? Se não, porquê? Quais foram os 
prós e contras da feira da juventude que observaram?

Este formulário de avaliação pode ser enviado às orga-
nizações presentes via Google form depois do evento (a 
forma mais económica e ecológica). 

É difícil de avaliar cada jovem enquanto eles andam 
pela feira, mas enquanto associação anfitriã, poderá ob-
servar os seus comportamentos, e criar uma lista com 
indicadores tais como:

• tempo que eles passaram em cada ou em todas as 
tendas

• as expressões deles que observou durante o tempo 
da feira, 

• número de jovens que visitaram a feira



279

F Y C I C

a avaliação das associações e Casas da Juventude que 
participaram, as suas observações sobre a satisfação 
dos jovens.

O que fazer e o que não fazer  
Ter cuidado: é preciso ter cuidado para que não haja 
nenhum grande evento ao mesmo tempo, para que os 
jovens apareçam na feira da juventude, de modo a fa-
zer com que a atividade tenha sucesso. Várias culturas 
e hábitos culturais diferentes são representados, o que 
significa que irá haver alguma intolerância. Uma pessoa 
(geralmente a associação ou Casa da Juventude que or-
ganiza ou lidera) tem de ter cuidado com isso durante o 
evento/atividade. 

Aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura 
À medida que diferentes organizações, métodos e tra-

balhos são apresentados em tendas por várias orga-
nizações e centros, o foco é dado à diversidade. Vários 
jovens na área são migrantes (quer economicamente ou 
socialmente, tais como estudantes, etc.) a quem é dada 
a possibilidade de ser apresentado a uma nova cultura.

Por outro lado, algumas organizações trabalham com 
migrantes e outros estrangeiros que apresentam o seu 
trabalho e culturas diferentes por meio de atividades e 
workshops. Estas atividades e workshops poderão fazer 
parte da sua representação na tenda. Pode-se organizar 
o workshop em frente à tenda ou na praça do mercado 
caso haja num determinado horário. Esta é uma ótima 
maneira de partilhar a interculturalidade e a diversidade.

Video, links and external resources
https://www.lokalno.si/2011/09/25/67678/aktualno/
FOTO_Prva_Novomeska_mladinska_trznica/
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Breve descrição da atividade 
O mês criativo é dedicado a workshops criativos para 
todas as crianças numa comunidade. Isto significa que 
certas organizações oferecem programas criativos 
que podem durar de 2 a 4 semanas – o contexto dos 
workshops deverá ser; usar materiais reciclados, ma-
teriais diferentes a partir do papel, cartão, cores, areia, 
pedras, barro, fio, etc. de modo a permitir às crianças 
que vivenciem e aprendam como trabalhar e criar 
usando diferentes tipos de materiais.

Mês criativo
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

Objetivos: unir o grupo, encontrar aspetos em comum, 
aprender novas competências, elaborar uma atmosfera 
relaxante, sensibilizar, desenvolver capacidades criativas, e 
criar um momento agradável. Esta também é uma ativida-
de para criar uma comunidade, enquanto que a organização 
e as pessoas que trabalham com imigrantes podem apre-
sentar as suas atividades, sensibilizar e motivar as pessoas a 
participarem e se voluntariarem. 

Isto também ajuda a estimular a criatividade, ajuda as 
crianças a socializar e a passar as férias longe da TV e dos 
computadores. Um dos focos mais importantes é envolver a 
comunidade local, trabalhadores na área da juventude, vo-
luntários e pessoas de diferentes origens para trabalharem 
e se voluntariarem nestes workshops. O envolvimento de 
diferentes membros da comunidade neste workshop ajuda 
voluntários, trabalhadores na área da juventude e imigran-

tes/migrantes a adquirirem diferentes competências, tais 
como: trabalho em grupo, trabalho em equipa, trabalho com 
crianças de diferentes idades e necessidades, trabalhar com 
os seus pais, criar confiança,  competências de linguagem 
e criatividade e competências sociais importantes, conhe-
cer a própria comunidade e criar contactos. O mês criativo 
também deve ajudar a organização a apresentar e mostrar 
à comunidade as suas atividades, trabalhos, boas práticas e 
resultados. Também é uma ótima maneira de mostrar à co-
munidade que a Casa da Juventude é, na verdade, um centro 
cultural que oferece atividades diferentes e acolhedoras. 

Duração:

Os workshops deverão durar 2 horas por dia, porque as 
crianças precisam de ter tempo suficiente para se divertirem 
e aprenderem enquanto criam. 

Local:

Um dos objetivos principais destes workshops é que eles 

Mês criativo
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também são produzidos ao ar livre, uma vez que as crianças 
devem estar longe de computadores e telemóveis. O melhor 
local será um parque ou uma área com vários tons naturais. 
No caso de chuva, no período do verão, os workshops devem 
decorrer num local fechado.  

Materiais:

Dependendo do workshop, todos os tipos de materiais de-
vem ser usados; desde naturais e reciclados, a materiais es-
colares. Isto inclui: papel, pedras, areia, água, folhas, lã, tinta, 
lápis de cor, diferentes tipos de papel, cartão, plásticos…

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas:

Antes do início do mês criativo, é necessário que todos os 
professores e voluntários passem por uma pequena apre-
sentação de preparação. É desejável que os voluntários e 
professores tenham alguma experiência prévia no trabalho 
com crianças.

Participantes envolvidos:

Já que este evento é o evento de abertura, o número de 
participantes deverá ser limitado de acordo com o número 
de professores e voluntários que estarão a ajudar. No nos-
so caso, o número médio de professores foi, distribuindo-os 
pelas idades das crianças, de 14 a 18, o número médio de 
voluntários também entre 14 a 18, e o número médio de 
crianças entre 100 a 150 por dia. 
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Etapas:
Antes 

Fazer uma pesquisa sobre os workshops apropriados 
a crianças entre os 3 e os 15 anos. Esta pesquisa deve 
incluir workshops que utilizam diferentes tipos de ma-
teriais e desenvolver diferentes competências artísti-
cas. Isto significa, trabalhar usando tesouras, tintas de 
cor, papel, cola, desenvolver competências motoras e 
disponibilizar espaço para o tempo criativo. A pesquisa 
pode ser feita recolhendo ideias do Pinterest ou de di-
ferentes páginas web. Depois de ter planeado o núme-
ro de workshops e aqueles que considera apropriados, 
comece a pedir e recolher o material.

• É muito importante promover estes workshops, 
tente enviar os convites a outras ONGs, escolas, in-
fantários, Cruz Vermelha, e a administração da co-
munidade local caso necessite de ajuda financeira.

• Convide os seus usuários, professores e voluntários 
para se juntarem ao mês criativo como voluntários..

• O próximo passo será preparar outros professores 
para realizar esses workshops, isto significa, que 
aquele que esteve a preparar os workshops cria-
tivos deve ensinar os outros professores em como 
fazer o workshop e explicar às crianças os passos 
para obter o seu produto final.

• Quando toda a parte da organização estiver feita, 
a organização deve pensar sobre o local onde eles 
podem pôr as mesas e cadeiras, que seriam coloca-
das e limpas todos os dias durante várias semanas. 

Durante 

preparar o local com todo o material que pretende 
usar para os workshops. 

• Depois de começar finalmente os workshops, cer-
tifique-se que tem 2 professores e pelo menos um 
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voluntário a ajudar as crianças que se sentam à vol-
ta da sua mesa. O objetivo do mês criativo é crucial. 
As crianças deverão sentir-se bem-vindas, seguras 
e confiar nos seus professores e voluntários já que 
eles vão passar bastante tempo juntos. Certifique-
-se sempre de que os voluntários se sentem acolhi-
dos e úteis enquanto trabalham. Tente criar uma 
atmosfera positiva para todas as crianças, para os 
pais delas, para os voluntários e os trabalhadores. 

O que fazer e o que não fazer 
Motivar os pais e os avós a ficarem durante os 
workshops

Dar aos voluntários uma chance de assumir o controlo 
e trabalharem na sua autoconfiança a falar o idioma 
local e a comunicar. 

Dê sempre feedback e pergunte aos pais e às crianças 
como é que foram os workshops e introduza as pes-

soas que estão a trabalhar e a ajudar.

Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura
Esta atividade tem um aspeto intercultural porque 
junta a população local e os imigrantes, estrangeiros 
e voluntários de todas as idades numa área criativa, 
especialmente ao trabalhar com crianças e ao comu-
nicar em diferentes línguas. O mês criativo também 
junta diferentes organizações (ONGs, Cruz Vermelha, 
administração local, escolas e infantários) com o mes-
mo objetivo, fornecer workshops criativos durante as 
férias de verão a todas as crianças na área local. Isto 
também serve como uma grande oportunidade para 
criar contactos e desenvolver novos projetos culturais 
e educacionais na comunidade local.
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Possível acompanhamento e relação 
com outras atividades 
Esta atividade pode ser feita em conjunto com a ati-
vidade Workshop de artesanato durante um evento 
criativo.

Vídeos, links e recursos externos 
https://www.facebook.com/DRPDNM/
posts/2145283438933118

https://www.facebook.com/DRPDNM/
posts/2114699825324813

https://www.instagram.com/p/Bzu3mYilerC/

https://www.dolenjskilist.si/2019/08/06/223225/
novice/dolenjska/FOTO_Otroski_svet_tudi_letos_
rekorden/
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Breve descrição da atividade
Duas famílias, uma local e uma de refugiados ou mi-
grantes, encontram-se numa das suas casas para par-
tilhar a refeição de domingo. 

Em cada encontro, para além das famílias, outra pes-
soa participa como um mediador ou dinamizador, para 
ajudar com a organização da comida. A família é com-
preendida como uma unidade que se considera tal: 
mães solteiras, casais de mulheres, homens, homens e 
mulheres, com ou sem filhos, colegas de quarto; pes-
soas que vivem sozinhas, avós e netos, grupos de ami-
gos … Resumindo, pessoas que partilham a vida.

Casa ao lado
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

Promover relações entre pessoas de diversas origens cultu-
rais. 
Reforçar o valor da diversidade enquanto uma riqueza.
Partilhar um tempo de lazer entre colegas. 
Evitar rumores e agir contra preconceitos direcionados a 
pessoas de diversas culturas. 
Estabelecer novos contactos e relações, amizades entre pes-
soas culturalmente diversas e pessoas migrantes que en-
contraram a sua nova casa aqui. 
Esta é uma atividade com cozinha e hospitalidade como 
uma metodologia para a aproximação de diversas culturas. 
É suposto que a comida sirva como uma ligação, um tópico 
de conversa e pontos de encontro em comum. É importante 
que as refeições ocorram em casa, abrir a nossa casa a uma 
família desconhecida é um ato de confiança e predisposição.

Duração:
A refeição ocorre apenas num dia. 
A produção da atividade vai estar dividida em 2 fases:
Convite aberto:
Para famílias que queiram participar. A duração do convite 
pode ser de mais do que 2 semanas, menos que 1 mês. 
Organização dos jantares: 
Nesta fase, vamos fazer o encontro com as famílias e, fazer 
as preparações, etc. 
Pode durar de 2 semanas até 1 mês, dependendo do núme-
ro de participantes. 
Os jantares podem-se realizar no mesmo dia, simultanea-
mente, ou eles poderão ser divididos por uma semana in-
teira. 
Dependendo disso, a organização irá precisar de 1 ou mais 
mediadores.

Casa ao lado
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Custos:

A atividade não requer nenhum custo. Mas a organização 
pode fornecer apoio financeiro para as famílias de modo a 
comprar os ingredientes para o jantar.

Local:

Os locais serão as casas das famílias que se registam como 
anfitriãs. Porém, se for preciso ou se achar necessário, tam-
bém há a possibilidade de organizar o jantar num lugar neu-
tro, tal como a Casa da Juventude, sem ter de o fazer na casa 
do participante. 
A Casa da Juventude será a sede para a coordenação e tra-
balho de preparação.

Materiais:

Publicação do convite: PC para criar uma imagem para a 
divulgação da atividade. Um auxílio para organizar o con-
vite online (pode ser uma página web ou redes sociais. Um 
telefone ou email de contacto também serão necessários 

para que as partes interessadas possam contactar a orga-
nização).

Para o almoço: a refeição deve ser feita pela família anfitriã.

Da organização: será necessário que os mediadores tenham 
materiais e ferramentas adequados para dar vida ao jantar 
(tópicos de conversa, perguntas, etc.) 

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas:

A equipa necessária depende do número de pessoas que 
participam na atividade. Por exemplo, se houver 5 casais de 
famílias registadas:
2 pessoas para a coordenação do projeto. Capacidades de 
gestão e organização. Conhecimento de informática. Proxi-
midade com associações ou famílias ou pessoas de diversas 
origens culturais, a quem os convites usuais muitas vezes 
não chegam, para os contactar.
Mediação de 5 pessoas na atividade. São necessárias com-
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petências específicas e experiência em mediação intercultu-
ral. Também na dinamização, na criação de ambientes lúdi-
cos. Recomenda-se o conhecimento das línguas de ambas 
as famílias.

Participantes envolvidos:

Mais uma vez, depende do número de pessoas que partici-
pam na atividade e do número de pessoas que compõem a 
família. É possível realizar a atividade das duas formas, com 
poucos participantes ou com muitas famílias registadas. Vai 
depender do orçamento que temos. Se duas famílias de 4 
e 6 membros se inscreverem, 10 pessoas irão participar no 
jantar. Se 2 e 3 membros forem registados, 5.
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Etapas: 
Antes – Estabelecer a atividade e o local

Como já mencionamos na secção sobre as capacida-
des das pessoas que trabalham nesta atividade, será 
importante que os organizadores da atividade estejam 
em contacto com a comunidade das diversas origens do 
meio local. Embora o anúncio seja publicado nos meios 
online (e nos meios analógicos se desejar), é imprescin-
dível abordar diferentes comunidades, seja por questões 
idiomáticas ou sociais, muitas vezes, elas não têm acesso 
fácil aos média. Essa é a principal estratégia para atrair 
participantes.

Grande parte da preparação da atividade é realizada pe-
las famílias participantes. A tarefa dos organizadores é 
garantir que a família anfitriã receba orientações corre-
tas: horários em que a comida será servida, intolerâncias 
alimentares ou especificidades que a família convidada 
possa ter, necessidades especiais (crianças, pessoas com 

deficiência), número de pessoas etc.

Além disso, e acima de tudo, o trabalho prévio dos or-
ganizadores é muito importante. Combinar as famílias 
anfitriãs-convidadas da melhor forma possível, levando 
em consideração as informações fornecidas no momen-
to da inscrição (tamanho da casa e número de pessoas 
que podem receber, necessidades especiais, alimentação, 
línguas faladas etc.). As melhores condições da atividade 
serão aquelas que tiverem isso em consideração.

Exemplo do convite público:

Abra as portas da sua casa, abra as portas da sua mente!

No dia (data), duas famílias, uma local e outra refugiada 
ou migrante, irão se encontrar numa das suas casas para 
partilhar a refeição de domingo. O mesmo irá acontecer 
em inúmeras casas de vilas e cidades na Europa e no 
mundo. Em cada encontro, para além das famílias, um 
mediador irá participar, para auxiliar na organização da 
alimentação.
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Por família entende-se qualquer unidade que se conside-
ra tal:  mães solteiras, casais de mulheres, homens, ho-
mens e mulheres, com ou sem filhos, colegas de quarto; 
pessoas que vivem sozinhas, avós e netos, grupos de ami-
gos … Resumindo, pessoas que partilham a vida.

Durante

Primeira etapa: preparação do convite. Preparação 
das perguntas e da informação que será exigida dos 
participantes (idade, origem, lugar onde vivem, núme-
ro de pessoas na família, necessidades especiais, espe-
cificidades alimentares, interesse em participar como 
um anfitrião ou convidado, línguas, interesses, etc.). 
Também precisará de especificar o prazo para partici-
par. Duração: 1-2 dias. 
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CIDADE:

NOME:

ORIGEM:

LÍNGUAS:

CONCORDA EM SER FILMADO/FOTOGRAFADO?

CONCORDA EM APARECER NAS REDES SOCIAIS / WEB SITE / MÉDIA? 

QUAIS OS SEUS INTERESSES?

ALGO QUE PRECISA DE MENCIONAR (POR EXEMPLO, DEFICIÊNCIAS):

TEM ALGUM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO?

PORQUE É QUE DECIDIU PARTICIPAR NESTA ATIVIDADE?

QUANTAS PESSOAS IRÃO PARTICIPAR NO JANTAR:

NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS (INTOLERÂNCIAS, ALERGIAS, VEGETARIANO, HALAL, ETC.):

PARTICIPAÇÃO COMO:    CONVIDADO           HÓSPEDE

Exemplo do formulário:

IDADE: TELEFONE: MAIL:

MORADA:

APELIDO:



294

F Y C I C

Segunda etapa: lançamento do convite. Terá de es-
crever um comunicado de imprensa e enviá-lo aos mé-
dia locais. Também é aconselhável usar redes sociais. 
Para além disso, como foi mencionado previamente, 
iremos falar diretamente com as pessoas próximas das 
comunidades de diversas origens, a quem acreditamos 
que o convite pelos média poderá não chegar. Iremos 
pôr esta informação numa base de dados. Duração: 1 
semana. 

Terceira etapa: receber as inscrições. Quer diretamen-
te, quer por email, iremos nos assegurar que as famí-
lias interessadas nos darão a informação que pedimos 
no convite. Isto é importante, porque iremos usar esta 
informação para formar os pares. 

Quarta etapa: Terminado o prazo de inscrição, iremos 
trabalhar nas informações recolhidas na base de da-
dos. Faremos os pares entre as famílias com base nos 
critérios que explicamos acima (se eles se inscreveram 
para ser anfitriões ou convidados, número de pessoas, 

necessidades, línguas faladas, etc.)

Quinta etapa: comunicar às famílias que se regis-
taram qual família será a sua parceira e as suas ca-
racterísticas. Isso é importante, pois a família fará os 
preparativos e cozinhará a comida, portanto precisa-
rá dessas informações com antecedência. Além disso, 
será o momento em que orientamos as famílias sobre 
como será a atividade: a que horas será servida a comi-
da, o papel do dinamizador, etc.

Sexta etapa: to dia da atividade. O dinamizador irá 
acompanhar a família convidada e a família anfitriã irá 
recebê-la. A partir daqui a comida deve fluir naturalmen-
te e, dadas as dificuldades, o dinamizador será o respon-
sável por estimular a conversa, a compreensão, a diver-
são, etc.

Exemplos: 

• Qual a receita do prato? Quais os costumes gastro-
nómicos nos vossos países? 
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• Há quanto tempo vive aqui? Do que gosta mais?

• Fale sobre a informação que os participantes en-
viaram no formulário.

Depois

É importante que, terminada a atividade, tenhamos 
um momento para receber a opinião das famílias que 
participaram. O mediador entrará em contacto com as 
famílias alguns dias após a atividade para perguntar-
-lhes sobre a sua experiência e dar-lhes um questioná-
rio. Podemos fazer isso diretamente, numa conversa ou 
via aparelhos de telecomunicação. É importante por-
que nos pode ajudar a entender quais são os pontos 
fortes e quais são os pontos fracos da atividade. Tere-
mos de perguntar o seguinte:

• Como se sentiu durante a atividade

• Sentiu-se acolhido?

• Divertiram-se?

• A conversa foi enriquecedora?

• Conheceu vidas / experiências que não conhecia 
antes? 

• O dinamizador foi útil?

Para incentivar a participação nas edições seguintes, 
é sempre uma boa ideia comunicar a atividade. Ter a 
atividade registada através de fotos e vídeos para po-
der divulgar este material. Mais uma vez podemos en-
viar material online (link do Youtube para o vídeo, fotos, 
etc.) juntamente com um comunicado de imprensa aos 
média locais para divulgar a atividade. Neste sentido 
também é aconselhável, na medida em que os parti-
cipantes quiserem, contar sobre sua experiência e a 
sua opinião sobre a atividade numa entrevista filmada. 
Além disso, as redes sociais são, novamente, um bom 
recurso para expor esse material e estimular a partici-
pação nas edições subsequentes.
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O que fazer e o que não fazer
SProcurar pela participação de pessoas de diversas 
origens.

Fazer um convite simples e fácil de responder, acessível 
e em várias línguas. 

Ouvir os participantes e as suas opiniões sobre a ativi-
dade depois de eles terem participado, se houver críti-
cas, ouvi-las pode ser construtivo para melhorar. 

Tentar juntar famílias que tenham interesses e preocu-
pações em comum. 

Falar com os participantes e tentar integrá-los na ati-
vidade com uma mente aberta, dispostos a saber e 
aprender. 

Respeitar os participantes que querem abrir a sua casa 
para a atividade. Agradeça-lhes.

Mude a atividade para se adequar às suas necessida-
des. Adapte de modo a combinar melhor consigo. Por 

exemplo, se acha que faz mais sentido ambas as fa-
mílias ou grupos cozinharem e partilharem a comida 
em vez de adotar os papéis de anfitrião e convidado, 
também será válido e enriquecedor.

Não pressione as famílias. O dinamizador é uma ajuda 
para tornar o encontro divertido e agradável, mas te-
mos de aceitar que é possível que não corra tão bem.

Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura 
Esta atividade promove a interculturalidade porque 
pretende ser uma ponte entre culturas, que, à primeira 
vista, possam ser distantes. Tal como o nome da ati-
vidade indica, embora essas culturas possam ser dis-
tantes, a realidade é que essas pessoas são nossas vi-
zinhas, pessoas com quem nos cruzamos na rua. Esta 
é uma tendência que irá aumentar ao longo dos anos 
nas nossas cidades, portanto é importante criar espa-
ços, promover atividades, lugares e áreas onde as pes-
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soas de diferentes origens culturais se possam encon-
trar e interagir.

A parte inovadora desta atividade é a abertura das ca-
sas, o nosso exponente mais privado e máximo da hos-
pitalidade. É sobre abrir uma parte das nossas vidas 
para que os convidados se sintam acolhidos e bem-
-vindos.

Vídeos, links e recursos externos
https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&-
v=Qtt7Vm9WQO0

https://www.facebook.com/bizilagunak.araba/

https://www.cear-euskadi.org/bizilagunak-2017-u-
na-convivencia-culturas-sin-rumores-xenobofos/
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O fórum do conhecimento é um evento público onde 
as pessoas podem partilhar o seu conhecimento ou 
uma paixão num tema (escolhido por elas), com pes-
soas interessadas no mesmo tema, num lugar público 
e informal. A mais-valia é a mistura de conhecimen-
tos, quer práticos e quer teóricos, em diferentes áreas. 
Por exemplo, um advogado a partilhar a sua sabedoria 
profissional ao lado de uma pessoa a partilhar as suas 
competências de jardinagem, uma mulher a ensinar 
como fazer rastas ao lado de um ator a ensinar os as-
petos básicos da improvisação. 

O fórum do 
conhecimento
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

Troca de conhecimento. O objetivo desta atividade é criar um es-
paço onde as pessoas com um conhecimento ou competências 
num tema ou discussão em específico se possam encontrar de 
um modo informal entre outras pessoas e trocar o seu conhe-
cimento. A metodologia aplicada é a transmissão horizontal de 
conhecimento entre pessoas de diferentes culturas que tenham 
em comum interesses e paixões semelhantes, num ambiente in-
formal (praças, ruas, parques…). 

Duração:

A atividade é composta por uma primeira fase de prepara-
ção e promoção, durando 1 a 2 semanas, e a implementa-
ção da atividade em si, que dura meio dia.

Local:

A Casa da Juventude para organizar a atividade
Espaços públicos como praças, ruas, parques, ruas pedonais.
Escolha um espaço público onde será realizado o evento, de 

preferência um local frequentado por pessoas de diferentes 
idades e nacionalidades. É importante, ao definir a data e a 
hora, combiná-los com o tempo livre dos participantes que 
deseja, evitando o horário de trabalho (ou horário escolar, 
se procura alunos) e dando preferência aos fins de semana. 
Escolha com precisão o local, já que o público varia muito 
dependendo do local que escolher para realizar o seu Fórum 
do Conhecimento (quantas mais pessoas passarem por lá, 
mais provável será que haja participantes a aderir à a ati-
vidade).

Participantes envolvidos:

O ideal é ter um mínimo de 5 participantes que queiram 
transmitir o seu conhecimento, mas quantos mais partici-
pantes tiver, mais atrativa a atividade se tornará. 

O fórum do conhecimento
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Etapas:
Preparação: Prepare um convite e espalhe-o pelas 
suas redes sociais, médias locais, com panfletos, pos-
ters, etc... O convite deve conter uma explicação do 
Fórum do conhecimento e os seus objetivos. Deverá 
conter detalhes sobre o local público em que decorrerá 
e a sua duração.

Para além da chamada, prepare um formulário de 
inscrição como o seguinte:

Nome e apelido

Breve perfil sobre ti

De que tópico gostarias de falar?

Qual a sua conexão/experiência com esta discussão? 
(tente descrever o máximo possível)

Contactos (email, telemóvel)

Procure participantes para além daqueles que respon-
deram ao convite. Toda a gente é perita em algo, toda 
a gente pode transferir conhecimento para os outros. 
A partir desta premissa, procure entre amigos, mem-
bros de minorias a viver no bairro, familiares, usuários 
da Casa da Juventude, e tenha discussões individuais 
com eles em situações informais. Deste modo, poderá 
encontrar participantes novos e inesperados. Pergunte 
sobre:

• Experiência de trabalho

• Experiência de estudos ou formação

• Experiência de vida e viagens

• Paixões, curiosidades e competências práticas

Estas conversas podem fazer surgir tópicos que essas 
pessoas não sabiam que eram peritas. Pergunte se 
elas gostariam de se juntar ao Fórum do Conhecimen-
to e falar sobre esses tópicos. 
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Certifique-se de iniciar o convite e a sua divulgação 
pelo menos algumas semanas antes da data definida.

Escolha um espaço público onde será realizado o even-
to, de preferência um local frequentado por pessoas de 
diferentes idades e nacionalidades. É importante, ao 
definir a data e a hora, combiná-los com o tempo livre 
dos participantes que deseja, evitando o horário de tra-
balho (ou horário escolar, se procura alunos) e dando 
preferência aos fins de semana. Escolha com precisão 
o local, já que o público varia muito dependendo do lo-
cal que escolher para realizar o seu Fórum do Conhe-
cimento (quantas mais pessoas passarem por lá, mais 
provável será que haja participantes a aderir à a ativi-
dade).

De acordo com o número de “oradores” que tiver, pre-
pare mesas e cadeiras (1 mesa, 3 cadeiras por orador), 
prepare um cartão para cada orador com o seu nome 
e o tópico que ele/ela irá falar. 
Verifique se precisa de autorização para ocupar o es-

paço público que escolheu.

É útil ter um telemóvel/tablet com internet disponível, 
uma vez que os participantes podem precisar de ve-
rificar juntos alguma informação na web durante as 
discussões. 

Durante

Ponha mesas, cadeiras e o cartão à volta do local para 
que o orador possa ter conversas agradáveis com as 
pessoas que se vão aproximar. Em seguida, distribua os 
panfletos do evento à volta do local, aproximando-se 
das pessoas e convidando-as a olhar para os tópicos 
que serão discutidos e juntar-se à mesa que lhes inte-
ressa.

O que fazer e o que não fazer
Ter consigo algumas cópias do formulário de inscrição. 
Entregue-os às pessoas que se sentam nas mesas, eles 
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podem estar interessados em participar no fórum de 
conhecimento como oradores. Se tiver pessoas sufi-
cientes, poderá organizar uma segunda edição, ou me-
lhor ainda, criá-lo como um evento normal.

Aspetos inovadores para a promoção da intercultura

O fórum do conhecimento promove a intercultura, faci-
litando o encontro e a interação de pessoas com dife-
rentes origens culturais (devido a diferenças geográfi-
cas, geracionais, socioeconómicas e religiosas); os dois 
lados desse encontro são pessoas que se encontram 
por causa de tópicos dos quais um é especialista, apai-
xonado ou apenas deseja partilhar os seus conheci-
mentos, e o outro está interessado em ouvir ou debater 
sobre.

Esta partilha de competências não acontece em con-
textos formais (escolas, universidades, bibliotecas ...), 
nem em contextos não formais (centros culturais, ca-
sas da juventude); é preferível organizar este evento em 

contextos informais como ruas, parques, praças, sho-
ppings… que tenham a mais-valia de serem familiares 
e confortáveis para varias e diversas pessoas, evitando 
a possibilidade de que determinado grupo possa ser 
excluído por locais mais estruturados e culturalmente 
caracterizados. A inovação desta abordagem consiste 
também em devolver aos espaços públicos um papel 
que acabaram por perder: lugar de encontro e partilha 
de conhecimentos para prevenir conflitos e criar rege-
neração urbana.

Possível acompanhamento da ati-
vidade
Nesta atividade o envolvimento da comunidade local é 
fundamental. É então recomendado distribuir formulá-
rios de inscrição entre os participantes, curiosos e das 
pessoas que passam perto do evento, de modo a es-
tabelecer novas edições da atividade e transformá-la 
num evento recorrente.
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Breve descrição da atividade 
O pequenos-almoços do mundo é um evento agrega-
dor com vista a descobrir novas culturas ao destacar 
um momento crucial da sua rotina diária: o pequeno-
-almoço.

Pequenos-almoços 
do mundo
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Tópicos:

O objetivo desta atividade é entrar em contacto com diferen-
tes culturas de um modo que ultrapasse a visão oleográfica ou 
estereotipada delas. A escolha do pequeno-almoço não é tan-
to sobre apresentar comida ou receitas de diferentes culturas, 
mas em vez disso, é um pretexto para partilhar um momento 
crucial da vida diária de diferentes culturas. 

Portanto, a metodologia usada é criar um contexto não-formal 
onde os participantes de diferentes países possam mostrar 
como é que eles geralmente tomam o pequeno-almoço no seu 
país, podem partilhar com os outros participantes, e recriar um 
momento da vida doméstica com pessoas de diferentes ori-
gens culturais. 

A atividade consiste em quatro momentos principais:  

• Preparação, 
• Tomar o pequeno-almoço, 
• Revisão da imprensa internacional
• Debriefing. 

Pequenos-almoços do mundo
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Preparação: para maximizar o impacto da atividade é 
importante envolver um pequeno grupo de participantes 
(aqueles que se encarregarão de preparar os pequenos-al-
moços) desde o início da organização do evento. Este envol-
vimento nos aspetos organizacionais é um pretexto para 
iniciar, dentro deste pequeno grupo, um processo de refle-
xão sobre os aspetos culturais que potenciem a consciência 
cultural e incentive a troca com os outros. 

Tomar o pequeno-almoço: esta parte é onde a agrega-
ção espontânea ocorre. Depois de se estabelecer o local, os 
participantes são convidados a se juntarem às mesas com 
pequenos-almoços que lhes despertam mais a curiosida-
de. Esta fase deverá ser o mais informal possível, portanto 
o papel do facilitador é apenas facilitar o encontro de par-
ticipantes em mesas diferentes. De modo a incentivar uma 
transmissão horizontal de conhecimento entre participan-
tes, quando possível, o próprio pequeno-almoço deve ser 
preparado em conjunto com os participantes.

Comunicado de imprensa internacional: esta fase tem o 
objetivo de fazer com que os participantes estejam cientes 
de como as prioridades dos países mudam de país para país, 
ao ler os primeiros jornais de diferentes partes do mundo. 
Quando o pequeno-almoço acabar, por vezes, os participan-
tes leem alguns artigos da primeira página dos jornais do 
seu país. Depois de uma curta explicação do conteúdo do ar-
tigo, os participantes são convidados a comentar sobre ele. 
Pode ser algo antes desconhecido pelo público, para que a 
pessoa que lê tenha a oportunidade de introduzir o seu país 
através do que os média nacionais dizem sobre ele. Também 
pode ser uma notícia que o público saiba sobre (ex. política 
internacional, figuras públicas…) Neste segundo caso, a ativi-
dade permite comparar o peso que essa notícia recebe dos 
média em diferentes partes do mundo, tal como a visão da 
opinião pública sobre ela. 

Debriefing: Quando a parte experiencial da atividade aca-
bar, é importante reconceptualizá-la com os participantes. 
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O objetivo desta fase é permitir que toda a gente tenha uma 
visão geral da atividade que ocorreu e ter consciência daqui-
lo que se aprendeu.

Partilhar impressões pessoais permite que toda a gente se 
torne consciente de uma visão mais ampla: também ajuda 
a identificar com as experiências dos outros, aumentando o 
senso de empatia. O processo verbal da experiência tam-
bém permite que toda a gente compreenda o papel tomado 
e a atitude tida durante a atividade.

Eventualmente, os participantes irão se sentir mais pare-
cidos e descobrir que têm muito mais em comum do que 
quando eles começaram. 

O objetivo final desta fase é fazer com que os participantes 
compreendam aquilo que foi aprendido durante a atividade 
e refletir sobre como a aplicar ao lidar com pessoas de ou-
tras culturas.

Para a condução do debriefing, estes aspetos metodológicos 

deverão ser tidos em conta:

Ter capacidade de mediação: a discussão deverá ser orienta-
da de modo a que todos os participantes tenham algo a di-
zer, mas que ninguém imponha a sua opinião ao outro. Deve 
envolver toda a gente: cada um tem o seu próprio tempo, 
portanto o facilitador não deve forçar ninguém a exprimir a 
sua opinião caso alguém não o queira fazer, mas toda a gen-
te tem de se permanecer focada na discussão até ao seu fim.

Fazer perguntas abertas ao grupo: uma pergunta de sim ou 
não pode ser útil para conferir conceitos, mas aqui o objetivo 
é incentivar os participantes a expandir nas suas respostas, 
o que requer que eles construam exemplos maiores de lin-
guagem. Portanto, as perguntas deverão dar a chance aos 
participantes para explicar conceitos, estimular a criativida-
de e ampliar o ponto de vista individual, de modo a fazer to-
dos os membros do grupo refletirem. 

Não julgar: não há respostas certas ou erradas, o facilitador 
deverá trazer aquilo que as pessoas perceberam, não verda-
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des universais. 

Escutar: não dê respostas, mas estimule as perguntas certas. 
Em vez disso, cabe aos participantes dar as respostas, que 
serão diferentes de acordo com a sua experiência e persona-
lidade. Enquanto facilitador, apenas siga o ritmo da conver-
sa e esteja sempre atento àquilo que está a ser dito. 
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Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura 
O pequeno-almoço do mundo é inovador porque utiliza 
a comida como uma ferramenta para introduzir hábitos 
diários em diferentes países. A comida é uma das for-
mas mais usadas (e abusadas) de promover a intercul-
tura, muitas vezes com um grande risco de continuar a 
ser um momento folclórico em que ocorre um encon-
tro de culturas diferentes, mas sem qualquer troca efe-
tiva. Enquanto que outras refeições são cada vez mais 
influenciadas pela fusão cultural que a globalização 
possibilita nos dias de hoje, pequeno-almoço continua 
a ser um momento identificador de diferentes culturas. 
É o primeiro ato do dia, então, naturalmente, introduz a 
rotina diária de uma cultura.

Desconstruir esse momento, tornando-o “social” e par-
tilhado, significa deixar outras pessoas entrarem no seu 
quotidiano, apresentando-o de uma forma genuína para 

além dos estereótipos. A ligação que este momento ofe-
rece à leitura do jornal e à discussão que dela pode de-
rivar, nomeadamente, uma atividade formal realizada 
num contexto não formal, é então crucial para aprofun-
dar este encontro de culturas e combinar um enriqueci-
mento experiencial com uma troca de conhecimentos.
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Duração:

A atividade deve ocorrer de manhã cedo, de preferência num 
domingo ou num dia não útil. Deve durar pelo menos duas 
horas e pode ser uma atividade de um dia, quando diferentes 
culturas são apresentadas ao mesmo tempo (aconselhável), 
ou um evento recorrente (neste último caso, cada dia pode 
ser dedicado à apresentação de uma cultura diferente)

Local:

Por se tratar de um momento de encontro social, a escolha 
do local é fundamental. Se as condições meteorológicas o 
permitirem, é bom que este evento seja realizado ao ar livre, 
ou então num ambiente informal, como um bar ou cafetaria. 
De acordo com as refeições a preparar, e se estas puderem 
ser preparadas antes ou no momento, deverá haver alguns 
recursos nas proximidades (chaleira, tomada, fogão ...).

Materiais:

• Mesas (uma para cada pequeno-almoço diferente)
• Cadeiras (de acordo com o número de participantes es-

perados)
• Artigos de cozinha
• Comida de acordo com o pequeno-almoço a preparar 

(combinar previamente com os participantes encarre-
gados pela preparação)

• Primeiras páginas dos jornais impressas (ou alternati-
vamente, computadores e WiFi)

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas:

Nenhuma aptidão especial é exigida, desde que os próprios 
participantes preparem o pequeno-almoço.



312

F Y C I C

Participantes envolvidos:

Os participantes devem ser de pelo menos três nacionalida-
des diferentes, caso tenha escolhido a versão de apresentação 
do pequeno-almoço de um único país. O sucesso da atividade 
é diretamente proporcional à heterogeneidade do grupo, en-
tão o melhor é ter o maior número possível de nacionalidades 
envolvidas, tanto no lado da preparação quanto como no dos 
convidados.
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Etapas: 
Antes

Th preparação da atividade tem o seu próprio peso em 
termos de promoção da intercultura, portanto deve ser 
realizada de forma adequada para otimizar os resulta-
dos da atividade.

Recrute com antecedência os responsáveis pela prepa-
ração do pequeno-almoço. Uma vez encontrados, uma 
reunião preliminar com todos eles é útil para marcar os 
horários e a logística.

Combine com eles o que é representativo desse mo-
mento do dia na sua cultura, quais alimentos são ne-
cessários e, eventualmente, quais equipamentos a uti-
lizar.

Esclareça aos participantes que não é necessária ne-
nhuma habilidade culinária específica e que eles não 
devem preparar nada para além do que costumam 

preparar para si mesmos pela manhã.

Sempre que possível, peça aos participantes que pre-
firam alimentos que possam ser preparados no mo-
mento, com o envolvimento dos participantes.

Faça uma reflexão entre os participantes acerca do pa-
pel e da importância que o pequeno-almoço tem na 
sua cultura, bem como as tradições particulares que 
estão por trás dele, a origem dos alimentos consumidos 
e histórias curiosas conectadas. Deste modo, passará 
de uma mera reunião organizacional a uma ocasião 
de crescimento, nos participantes, da sua consciência 
cultural, que tornará a atividade seguinte muito mais 
significativa e eficaz.

Combine com o grupo o local onde a atividade será 
realizada: ao sugerir possíveis locais tenha em men-
te que o contexto é crucial para o seu sucesso, o local 
deve ser o mais informal possível. Leve em considera-
ção as sugestões do grupo e discuta em conjunto sobre 
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a sua viabilidade e possíveis estratégias para superar 
problemas caso o grupo decida realizar a atividade 
noutro lugar para além da sua Casa da Juventude.

Tenha em conta o seu público e certifique-se de que 
cada participante nesta fase concorda com o local es-
colhido pela maioria, também levando em considera-
ção que crenças religiosas e hábitos culturais podem 
fazer com que alguém se sinta desconfortável com o 
local escolhido (ex. bar frequentado principalmente 
por homens, locais que servem álcool, vizinhança con-
flituosa ...). 

Estenda esta reflexão a todos e tentem descobrir jun-
tos se os outros participantes que pretende envolver 
se sentirão tão à vontade quanto os presentes no local 
escolhido.

Como etapa final, elabore com o grupo uma estratégia 
de divulgação da iniciativa, com o objetivo de envolver 
o maior número possível de participantes, de diferen-

tes países.

Encerre esta sessão com a preparação da imprensa in-
ternacional: peça a cada participante que encontre um 
exemplar de um jornal do seu país e o leve no dia da 
atividade (pode ser um exemplar daquele dia ou de al-
guns dias antes). Caso não seja possível encontrar uma 
cópia impressa, procure a versão on-line e imprima a 
primeira ou algumas páginas do evento.

Como os conteúdos são escritos no seu idioma nacio-
nal, pode ser útil escolher com antecedência os arti-
gos a serem lidos para que possamos traduzi-los para 
o inglês, o idioma local ou qualquer outro idioma que 
todos possam compreender..

Durante

Tomar o pequeno-almoço 
Uma vez dividido o espaço para que haja um pequeno-
-almoço diferente por mesa, convide os participantes a se 
juntarem a um deles e pedir, provar ou preparar algo que 
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nunca experimentaram antes. Dedique o tempo adequa-
do a esta fase, de acordo com o tamanho do grupo, ga-
rantindo que esta fase possa decorrer de forma descon-
traída, tal como o pequeno-almoço nos dias não úteis.
Para garantir isto, é útil lembrar que todo o tempo deve 
ser preenchido com atividades estruturadas, e que a 
agregação espontânea e o intercâmbio cultural precisam 
de um tempo vazio, pois diferentes pessoas necessitam 
de um tempo diferente para sair da sua zona de conforto 
e experimentar algo novo. 

Revisão de imprensa internacional
Peça aos participantes que se sentem num círculo e, 
para aqueles que participaram da fase de Preparação, 
que leiam os artigos que escolheram anteriormente 
nos jornais. Conforme mencionado acima, os temas 
podem variar, desde que sejam de algum interesse do 
público: política internacional, notícias que atraíram 
a atenção internacional ou ligadas a figuras públicas 
famosas, mas também notícias relevantes da política 

interna.

Incentive a discussão entre participantes ao perguntar-
-lhes questões-chave como: 

• Sabiam sobre esta notícia? 

• Ela tem a mesma relevância nos média do vosso 
país?

A imprensa no vosso país considera e, portanto, fala 
sobre este evento/figura pública de um modo diferen-
te? Como?

Depois

Debriefing:

Oriente a conversa entre os participantes, a partir de 
perguntas e novos motivos para reflexão.

A discussão também pode ocorrer espontaneamente, 
neste caso o facilitador deve assegurar que toda a gen-
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te respeita a sua vez e que toda a gente é ouvida.

Alternativamente, a discussão pode ser conduzida por 
meio de uma série de perguntas definidas. Eis aqui uma 
série de perguntas para orientar o debriefing, agrupa-
das por aspeto a analisar. Escolha os que achar mais 
adequados ao grupo e ao desenvolvimento da ativida-
de, partindo do princípio que eles devem analisar todos 
os aspetos da experiência e tendo em conta que todas 
as questões devem ser abertas e fomentar a discussão.

1.Experiência geral

• Como é que a experiência correu?

• A experiência no geral foi positiva ou negativa?

• Ela correu como foi esperado? O que aconteceu de 
inesperado? Porquê?

• O objetivo desta atividade estava claro?

2.O grupo

• Como foi a relação com os outros participantes?

• Aprenderam algo novo sobre eles?

• Que obstáculos tiveram de ultrapassar juntos?

• Como é que os conseguiram ultrapassar?

3. Os participantes

• Como é que se comportaram com os outros partici-
pantes?

• O que acharam da atividade?

• Quais os vossos medos em relação a esta experiên-
cia?

• E quais foram as vossas expectativas?

• O que é que esperaram de diferente daquilo que 
aconteceu? 
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• O que é que podia ter sido feito de maneira diferente? 

4. Futuro

• O que é que aprenderam com esta experiência? 

• Sabendo o que aprenderam hoje e tendo de repetir 
a atividade, comportariam-se de forma diferente na 
próxima vez? 

• Como é que está a vossa relação com os outros par-
ticipantes agora? 

• Acreditam que saíram mais fortes depois da expe-
riência de hoje?

Como uma alternativa às perguntas, ou mesmo como 
uma fase adicional, uma encenação pode ser organizada 
para envolver melhor todos os participantes.

A vantagem desses exercícios é que, ao realizar uma ta-
refa atribuída, os conceitos devem ser escritos, para além 
de se falar sobre eles.

Escrever uma página de relato: peça aos partici-
pantes para pôr os seus pensamentos por escrito. Dê 
10 a 20 minutos. Talvez nem toda a gente esteja habi-
tuada a pôr os seus sentimentos por escrito. Mas este 
exercício mental permite aos participantes refletir pro-
fundamente sobre tudo o que foi vivenciado durante a 
atividade, sobre o que aprenderam e sobre a relação 
com os outros. Depois de escrever, toda a gente pode 
partilhar a reflexão em voz alta. A partilha não é obri-
gatória, mas é muito útil. Isso permite que os outros se 
lembrem de coisas que podem ter esquecido e descu-
bram novos pontos de vista.
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como as prioridades e perspetivas mudam em diferen-
tes culturas, através da imprensa nacional.

Criar um panfleto de propaganda: Divida os partici-
pantes em equipas e dê-lhes todo o material necessá-
rio. Com uma boa dose de criatividade, eles terão que 
repensar a atividade e expressá-la através de imagens 
com fins promocionais. Eles podem criar uma colagem 
de imagens recortadas de revistas ou criar algo original.

O que fazer e o que não fazer 
Durante a fase de revisão da imprensa internacional, 
alguns participantes podem ser mais sensíveis a cer-
tos tópicos do que outros. Principalmente no que diz 
respeito à política internacional, preste atenção às no-
tícias que são selecionadas na fase preparatória, pro-
curando evitar aquelas que podem atingir diretamente 
alguns participantes ou grupos de participantes que 
possam reagir de forma conflituosa. Tenha em mente 
que o objetivo da atividade não é discutir sobre política 
(mesmo que possa ser uma parte interessante, e pode 
decidir dedicar uma sessão separada e preparada de 
maneira diferente para ela), mas sim para refletir sobre 
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Breve descrição da atividade
Esta jam session intercultural é uma atividade que nos 
oferece a oportunidade de conhecer diferentes expres-
sões culturais de diferentes geografias do mundo. Uma 
oportunidade para partilhar conhecimento de forma 
horizontal, onde todos os participantes podem contri-
buir através das suas aptidões musicais. Cada Casa da 
Juventude vai organizar uma noite dedicada à música 
no seu espaço, oferecendo um local de encontro para a 
expressão artística. 

Jam Session 
Temática
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

Obter uma comunicação intercultural eficaz e fluida.
Despertar nos alunos o interesse para que, através da músi-
ca, as relações interculturais sejam favorecidas como ponte 
para a melhoria das relações sociais.
Romper com a crença e o estereótipo que a cultura ocidental 
se apresenta como a única cultura ou a mais relevante.
Criar um espaço de encontro horizontal entre diferentes cul-
turas
Conhecer canções, ritmos e instrumentos de outras culturas.

Metodologia:

Uma sessão de música para trocar ritmos e músicas de dife-
rentes culturas, mostrando as semelhanças e as diferenças 
entre as diferentes manifestações culturais.
É importante apresentar as diferentes culturas e expressões 

culturais procurando valorizá-las, desde uma perspetiva 
horizontal epistemológica, entendendo a contribuição que 
cada uma dá ao conhecimento da humanidade. Abandonar 
estereótipos e preconceitos, apostando na divertida e enri-
quecedora experiência de partilhar música e tocar juntos, na 
oportunidade de aprender diferentes tipos de música e ins-
trumentos e na possibilidade de os misturar.

Duração:

A atividade pode durar de 2 a 3 horas. No entanto, é possível 
adaptá-la às necessidades de cada Casa da Juventude. Pode 
ser mais curta ou mais longa.
A duração da preparação da atividade irá variar dependendo 
de se os participantes na sessão de improviso são utentes co-
muns da Casa da Juventude ou se o convite é mais aberto. Se 
os participantes são utentes comuns que já sabem que que-
rem participar, não iremos precisar de comunicar muito sobre 

Jam Session Temática
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a atividade ao ar livre, portanto numa semana podemos or-
ganizar tudo o que precisamos: música, espaço, lanches, etc. 
se a participação estiver aberta iremos começar a preparar a 
atividade com duas semanas de antecedência.

Custos:

Bebidas e comida para a atividade: 50 €
Impressão de posters (opcional): 20€

Local:

A sua Casa da Juventude.

Esta é uma atividade que pode ser realizada tanto no interior 
como no exterior. Se o tempo e as condições permitirem, é 
sempre enriquecedor fazer atividades ao ar livre, e sempre 
que possível, utilizar eletricidade e tomadas no seu ambiente 
externo.

Materiais:

Espaço para fazer a sessão. Um espaço grande onde exista 
uma zona de "palco" (embora não seja um palco elevado, é 
necessário definir um espaço) e uma zona para o público que 
pretende assistir à jam session.
Pode ser útil ter material para iluminar os músicos. Alguns 
focos, pontos de luz, faixas led, etc. que podemos colocar em 
direção ao palco. Isso irá ajudar-nos a delimitar o perímetro 
onde estarão os músicos.
Cadeiras colocadas de frente para o palco para que o público 
se possa sentar.
Uma mesa para pôr os aperitivos e bebidas que compramos 
para os espectadores e participantes.
Equipamento de som.
PC para organizar as inscrições e trabalhos de comunicação 
nas redes sociais.
Câmara para gravar a atividade.
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Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exi-
gidas:

Coordenador: não são necessárias aptidões específicas. Ape-
nas aptidões básicas de organização e gestão. Esta pessoa 
fará a chamada de participação e administrará as inscrições.
Garantirá também que todos os materiais necessários à ati-
vidade estejam dispostos no espaço: iluminação, aperitivos, 
cadeiras, equipamento sonoro, etc. Se for necessário, imprima 
e cole também cartazes da jam session nas paredes da Casa 
da Juventude e arredores.

Participantes envolvidos:

Esta atividade pode ser abordada de diferentes maneiras 
para torná-la adequada a diferentes grupos.
Pode ser organizado com utentes comuns da Casa da Juven-
tude, com um grupo de fãs de música com quem trabalha-

mos regularmente e que podem organizar uma jam session 
de música intercultural para os outros jovens da Casa da Ju-
ventude, que podem ser a audiência.
Por outro lado, também pode ser organizada como uma ati-
vidade aberta, sendo também uma forma dos arredores da 
Casa da Juventude passarem a conhecê-la. Podemos orga-
nizar um pequeno convite para os músicos da nossa vila ou 
cidade virem tocar no dia da jam session juntamente com os 
músicos da nossa Casa da Juventude que queiram participar, 
explicando que se trata de uma atividade de reforço da inter-
culturalidade, que irá misturar expressões musicais de dife-
rentes origens. Da mesma forma, pode ser aberto o público 
que vem assistir à jam session, composto por utentes da Casa 
da Juventude e cidadãos de todas as partes.
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Etapas:
Etapa 1: Procure um espaço na sua Casa da Juventude 
onde possa realizar a atividade. O espaço deve ser gran-
de o suficiente e com acesso a um sistema de som para 
pôr música. Esta é uma atividade que pode ser realizada 
tanto no interior como no exterior, por isso, se conseguir 
encontrar um local agradável na sua Casa da Juventude 
com tudo o que precisa (eletricidade, tomadas, etc.) seria 
o ideal.

Etapa 2: Se você (coordenador da atividade) identificou 
o local, pode começar a trabalhar no convite. Crie um 
poster simples onde a atividade esteja explicada e faça 
algumas publicações em redes sociais como Instagram, 
Facebook e Twitter. Não se esqueça de referir as carac-
terísticas especiais desta sessão de improviso: tem como 
objetivo promover a interculturalidade, trabalhar com a 
música de diferentes origens do mundo, etc. Isto desafia o 
público a se atrever a experimentar novos ritmos e estilos, 

mesmo que sejam não os habituais. Lembre também aos 
participantes que cada um deles deverá trazer os seus 
instrumentos musicais, mesmo que a Casa da Juventude 
tenha equipamento básico de som e iluminação.

No convite que lançou, não se esqueça de mencionar cla-
ramente o dia e a hora da atividade. E também o prazo 
para as inscrições.

Etapa 3: Quando o prazo de inscrição terminar, poderá 
preparar a lista final dos participantes da jam session.

Nesse momento, pode começar a anunciar a atividade 
nas suas redes sociais e talvez imprimir novos posters a 
anunciar a data da atividade, direcionados para o público 
que virá para a ver, e não para os participantes.

Anuncie-a como uma sessão de improviso intercultural, 
inovadora em comparação com outros exemplos da jam 
session, esta atividade terá a mais-valia de gerar reflexão 
sobre o trabalho comum entre diferentes culturas. Cer-
tifique-se de que a data e a hora estão claras e não se 
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esqueça de informar que haverá comida e bebida para 
todos.

Etapa 4: a atividade. Verifique com antecedência o fun-
cionamento do equipamento de som e acerte com os 
músicos a sonoridade e a iluminação do espaço, e tam-
bém outros requisitos que possam existir. É aconselhável 
tirar fotos ou vídeos das atividades, com o consentimento 
dos participantes. No início da atividade é aconselhável 
apresentar os músicos que se inscrevem para tocar, e 
também o objetivo intercultural da atividade, o desafio de 
misturar e criar improvisos musicais com diferentes tipos 
de música. Dê algumas palavras sobre como correu a ati-
vidade quando a sessão de improviso acabar.

Quando o projeto acabar, avalie como é que a atividade 
correu. Quantas pessoas participaram, que tipo de res-
posta tivemos e reveja o trabalho que foi feito para dete-
tar o que podia ter sido feito melhor. É sempre aconselhá-
vel fazer um pequeno registo fotográfico do público e da 
atividade, para fazer upload para as redes sociais ou en-

viar a jornais ou publicações locais, juntamente com um 
comunicado de imprensa. Partilhe também essas fotos e 
vídeos nas redes sociais para divulgar o trabalho feito na 
vossa Casa da Juventude. 

O que fazer e o que não fazer
Tente destacar a importância desta atividade para os 
participantes, desafiando-os a assumir riscos e tentar 
conhecer estilos e músicas que normalmente não tocam.

Devemos reconhecer a origem geográfica de cada ex-
pressão cultural. Evite ser demasiado simplista. Aproveite 
a música para falar sobre interculturalidade: expressões 
culturais, apropriação cultural, hierarquias culturais, etc.
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Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura 
Através dos variados recursos musicais de todas as cul-
turas, acreditamos que uma comunicação intercultural 
eficaz pode ser alcançada, pelo menos do ponto de vis-
ta da diversidade musical. A amplitude de campos que 
a música nos proporciona: canções, ritmos, instrumentos, 
sons corporais, jogos e histórias, entre outros, têm consti-
tuído um conjunto de atividades para o início do conheci-
mento de algumas diferenças entre culturas, bem como 
o reconhecimento das várias semelhanças que existem 
entre elas.

A ação de tocar instrumentos em grupo gera um senti-
mento coletivo de construção artística. A improvisação é 
também um exercício de criatividade com muito poten-
cial, visto que os participantes vão tentar misturar ritmos 
e expressões musicais de diferentes culturas. Esta ativida-
de mostra-nos que a partir da diferença e dos elementos 

que parecem incompatíveis, é possível a criação coletiva 
intercultural.

Esta atividade pode ser inovadora se tentarmos evitar o 
olhar exótico e não nos mantivermos numa abordagem 
superficial quanto às expressões culturais e culturas. 
Devemos ter sempre em mente o objetivo de aprender 
com respeito e valorizar culturas e origens que não sejam 
ocidentais. Para além disso, devemos aproveitar e reco-
nhecer a origem geográfica de cada expressão cultural: 
embora existam estilos e ritmos musicais altamente inte-
grados na cultura ocidental, esta atividade pode ser uma 
boa oportunidade para aprender sobre as suas origens e 
contextos.

Este exercício consiste em pôr em perspetiva a hierarquia 
de saberes e culturas, é um exercício que nos leva a ques-
tionar o nosso lugar e posição no mundo. É difícil, mas é o 
mais enriquecedor.
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Breve descrição da atividade
Esta é uma proposta que pretende trabalhar as rela-
ções e a empatia intercultural através do formato da 
exposição artística. Esta exposição será composta por 
vários objetos dos quais as pessoas interessadas em 
participar contribuirão. Estes serão objetos pessoais, 
com um significado para os participantes, que servem 
como um canal para exprimir as características cultu-
rais e pessoais. 

Exposição de arte 
emocional
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

Conseguir uma comunicação intercultural eficaz e fluída.
Favorecer as relações interculturais como uma ponte em di-
reção ao desenvolvimento das relações sociais a partir de 
um contexto artístico. 
Gerar um espaço de encontro horizontal entre diferentes 
culturas. 
Tornar uma parte de nós mesmos conhecida ao refletir so-
bre esses objetos que nos representam e dizem algo sobre 
a nossa cultura. Por sua vez, observar e aprender sobre os 
objetos dos outros. Criar uma conversa. 

Metodologia:

A metodologia será fazer uso de um contexto artístico, mas 
evitando o formato tradicional das exposições artísticas.
Os participantes não precisam de ser artistas ou ter conhe-
cimento sobre expressões artísticas. O que será valorizado 

como objeto artístico ou objeto que valha a pena expor, nes-
te caso, será um objeto pessoal de cada participante.
Através deste objeto pessoal, os participantes irão expor 
algo íntimo, um relato da sua vida e dos seus contextos, que 
fala deles, da sua cultura, da sua bagagem.
O público que irá desfrutar da exposição poderá descobrir 
novas culturas graças a objetos pessoais que contam histó-
rias. É uma forma de personalizar e humanizar a intercultu-
ralidade, de aproximá-la, de dar um nome e um apelido.

Duração:

A duração desta atividade pode ser adaptada às necessida-
des de cada centro. A exposição pode ter uma duração variá-
vel: um dia, duas semanas, um mês, o que for melhor. A ideia 
é que esteja disponível para que as pessoas a possam ver.

É recomendado organizar uma atividade de abertura da 
exposição. A duração desta atividade pode ser de 2 horas. 

Exposição de arte emocional
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Apresentar os objetivos da exposição, o que os participantes 
pretendem fazer e que eles falem sobre os seus objetos e 
criem uma conversa.

Custos:

Bebidas e comida para a atividade: 50 €
Impressão de posters (opcional): 20€
Montante total: 70€

Local:

A sua Casa da Juventude.
Procure na sua Casa da Juventude um espaço atraente e espa-
çoso onde acha que os objetos podem ser colocados de uma 
forma agradável. 

Materiais:

Espaço para fazer a sessão. Procure na sua casa um espaço 
atraente e espaçoso onde acha que os objetos podem ser 

colocados de uma forma agradável.
É recomendado haver luzes no seu espaço para iluminar as 
peças de forma adequada. Porém, não é necessário. Se não 
tiver focos de luzes, não há problema.
Irá precisar de materiais diferentes, dependendo do tipo de 
objetos que os participantes lhe darão. Se eles trouxerem 
um quadro emoldurado ou uma fotografia, será preciso pen-
durá-los na parede. Pode usar sistemas de suspensão fáceis 
de colar, que poderão ser encontrados em lojas de ferragens. 
Por outro lado, se eles trouxerem esculturas, tente colocá-las 
a uma certa altura para que possam ser apreciadas melhor. 
Pode utilizar bases, se as tiver, ou pode utilizar bancos, me-
sas, prateleiras, etc.
Uma mesa para colocar a comida e as bebidas que adqui-
rimos para os espectadores e participantes da atividade de 
inauguração.
Uma impressora para imprimir cartazes para anunciar a 
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abertura da exposição é recomendada, mas não é essencial.
PC para organizar as inscrições e trabalhos de comunicação 
nas redes sociais.
Câmara para gravar as atividades.

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas:

Coordenador: não precisa de nenhuma aptidão específica. 
Apenas competências básicas de organização e gestão. Será 
a pessoa a lançar o convite de participação para a exposição 
e a gerir as inscrições. 
Também garantirá que todos os materiais necessários para 
a atividade são colocados no lugar: objetos no lugar certo, 
luz, aperitivos, etc. Caso seja necessário, também irá impri-
mir e afixar posters da exposição nas paredes da Casa da 
Juventude e arredores.
Finalmente, ele estará encarregue de tirar fotografias e ví-

deos para documentar e registar a atividade.

Participantes envolvidos:

Esta atividade pode ser abordada de diferentes formas para 
a tornar adequada a grupos diferentes. 
Pode ser organizado com utentes comuns da Casa da Ju-
ventude, num grupo com o qual trabalhamos regularmente 
e que pode organizar uma exposição emocionante para os 
outros jovens da Casa da Juventude, que podem ser a au-
diência.
Por outro lado, também pode ser organizada como uma ati-
vidade aberta, sendo também uma forma dos arredores da 
Casa da Juventude passarem a conhecê-la. Podemos orga-
nizar um pequeno convite para que as pessoas da sua vila 
ou cidade venham partilhar os seus objetos pessoais numa 
exposição emocionante. Caso eles existam no nosso contex-
to, poderíamos contactar coletivos e grupos de diferentes 



331

F Y C I C

origens, migrantes, refugiados, etc. para os convidar a parti-
cipar e tornar o grupo mais heterogéneo.
Do mesmo modo, o público que vem ver a exposição pode 
ser aberto, composto de utentes da Casa da Juventude e ci-
dadãos de todo o lado.
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Etapas:
Etapa 1: Procure um espaço na sua Casa da Juventude 
onde possa realizar a atividade. O espaço deve ser gran-
de. Dependendo do espaço, poderá decidir quantas pes-
soas poderão participar na exposição. Tenha em mente 
que as peças da exposição devem ter o seu espaço, não 
devem estar amontoadas, para que elas possam ser de-
vidamente apreciadas. Para além disso, certifique-se de 
que uma mesa pode ser colocada no local, para colocar 
os aperitivos e bebidas na abertura para os participantes 
e o público (opcional).

Etapa 2: Se você (coordenador da atividade) identificou 
o local, pode começar a trabalhar no convite. Crie um 
poster simples onde a atividade esteja explicada e faça 
algumas publicações em redes sociais como Instagram, 
Facebook e Twitter. Não se esqueça de referir as carac-
terísticas especiais desta exposição: tem como objetivo 
promover a interculturalidade, partilhar objetos e histó-

rias pessoais, etc. Isto desafia o público a atrever-se e a 
abrir-se a outras pessoas e partilhar os seus pensamen-
tos e memórias íntimas. Lembre também aos participan-
tes que cada um deles deverá trazer um objeto seu, que 
diga algo sobre eles, que tenha um significado para eles. 

No convite que lançou, não se esqueça de mencionar cla-
ramente o dia e a hora da atividade. E também o prazo 
para se inscrever..

Etapa 3: Quando o prazo de inscrição terminar, poderá 
preparar a lista final dos participantes da exposição.

Nesse momento, pode começar a anunciar a atividade 
nas suas redes sociais e talvez imprimir novos posters a 
anunciar a data da atividade, voltados para o público que 
virá para a ver, e não para os participantes.

Anuncie-a como uma exposição de arte emocional, ino-
vadora em comparação com outros exemplos de expo-
sições de arte, esta atividade terá a mais-valia de gerar 
reflexão sobre o trabalho comum entre diferentes cultu-
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ras. Certifique-se de que a data e a hora estão claras e 
não se esqueça de informar que haverá comida e bebida 
para todos.

Etapa 4: to dia da inauguração. Você deve ir ter ao espa-
ço para preparar tudo: dependendo de quantas pessoas 
aparecerem para participar vai precisar de mais ou de 
menos tempo. Lembre-se de que deverá colocar todos os 
objetos organizados na sala, então faça isso com antece-
dência. Também deve expor a mesa com comida e bebi-
das para os participantes e para o público. É aconselhável 
tirar fotos ou vídeos das atividades, com o consentimento 
dos participantes. No início da atividade é aconselhável 
apresentar o objetivo da exibição emocional e os parti-
cipantes envolvidos. Em seguida, os participantes que 
desejarem poderão apresentar os seus objetos e falar 
sobre eles, permitindo que a conversa se desenvolva. Se 
surgirem discussões interessantes, ajude a orientá-los, 
incentive-os. Dê algumas palavras sobre como correu a 
atividade quando a exposição terminar.

Quando o projeto acabar, avalie como é que a atividade 
correu. Quantas pessoas participaram, que tipo de res-
posta tivemos e reveja o trabalho que foi feito para dete-
tar o que podia ter sido feito melhor. É sempre aconselhá-
vel fazer um pequeno registo fotográfico do público e da 
atividade, para fazer upload para as redes sociais ou en-
viar a jornais ou publicações locais, juntamente com um 
comunicado de imprensa. Partilhe também essas fotos e 
vídeos nas redes sociais para divulgar o trabalho feito na 
sua Casa da Juventude.

O que fazer e o que não fazer
As peças da exposição devem ter o seu espaço, em vez 
de estarem amontoadas, para poderem ser devidamente 
apreciadas.

Aspetos inovadores para a promoção da intercultura. 

Esta atividade promove a interculturalidade ao gerar um 
espaço de encontro artístico entre pessoas de diversas 
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origens e experiências de vida. Convida-nos a abordar o 
trabalho intercultural apelando à intimidade, aos aspetos 
pessoais que todos os seres humanos têm e partilham 
com os outros.

Ao apresentar objetos que contam algo sobre os partici-
pantes numa exposição artística, as pessoas falam de si 
mesmas como seres humanos com memórias, ambições, 
sonhos etc. Nessa história, porém, surgem aspetos cultu-
rais que fazem parte da construção identitária de cada 
um. Trata-se de partilhar essa identidade entre os partici-
pantes e o público, fazendo-o ao trocar intimidade.

Esta atividade convida as pessoas que não precisam de 
ter uma experiência artística a participarem num con-
texto que tradicionalmente pertence à esfera da arte. 
Quando construímos uma exposição a partir de objetos 
pessoais das pessoas que participam, sendo aquelas que 
escolhem o objeto que desejam mostrar, rompemos a di-
nâmica estrita que coloca a decisão do que é ou não um 
objeto artístico numa posição elevada e sagrada, elitista.

Trata-se de realizar um exercício de democratização do 
contexto artístico, de abertura, onde se reconheça o va-
lor das contribuições de todos os participantes e se com-
preenda que os objetos do quotidiano que fazem parte 
da intimidade podem ser dignos de terem as suas his-
tórias admiradas e ouvidas. Além disso, ao acrescentar 
encontros interculturais à equação, a riqueza da partilha 
aumenta, englobando novas aprendizagens.

Possível acompanhamento
Tente envolver os participantes na reavaliação dos es-
paços da sua Casa da Juventude. Podem ser organiza-
dos numa comissão artística que se encarrega de trazer 
ideias para mudar o centro de uma forma que seja, mes-
mo esteticamente, mais acolhedora e aberta às diversi-
dades (tapetes, enfeites de parede, pinturas…)
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Breve descrição da atividade 
World (&passion) Café é uma forma simples e não formal 
de ter diversas pessoas a falar juntas em línguas diferen-
tes e em diferentes mesas sobre vários temas.

World (&passion) 
Café
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

O objetivo desta atividade é facilitar o contacto entre diferentes 
pessoas através da prática de línguas e temas diferentes. 
A atividade, baseada na metodologia do World Café (http://
www.theworldcafe.com/), usa um contexto não formal de 
aglomeração para permitir que diferentes pessoas discutam 
sobre temas diferentes ou em línguas diferentes. 
O método do World Café foi feito para criar um ambiente segu-
ro e acolhedor de modo a juntar intencionalmente várias ideias 
e perspetivas ao envolver os participantes em várias rondas de 
conversa em grupos pequenos. 

Metodologia:

A metodologia usada é a criação de um contexto não formal, 
à semelhança de um café, onde o participante pode escolher a 
mesa que representa a língua, a cultura ou o tópico que preten-
de explorar. 

O principal objetivo da atividade não é educativo, mas sim, pre-
tende juntar diferentes pessoas e melhorar a troca de ideias 
e pensamentos entre elas, num espaço intercultural seguro e 
acolhedor. 
Também é possível usar a metodologia do World Café para 
discutir determinados temas pré-determinados, porém deve 
ficar claro que o objetivo da atividade não é tanto focar em te-
mas específicos, mas sim, o estabelecimento de temas facilita 
o processo de troca e, portanto, cria uma relação entre os par-
ticipantes.
A metodologia usada implica uma combinação destes três 
métodos de modo a alcançar o objetivo do exercício: 
1. Ice breaker
2. World café
3. Debriefing

World (&passion) Café
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Ice Breaker: Esta primeira atividade é fundamental porque 
permite que os participantes tenham uma primeira abor-
dagem e se conheçam. Esta atividade incentiva os partici-
pantes a falarem uns com os outros, mesmo aqueles que se 
possam assustar com as barreiras linguísticas que podem 
surgir num contexto intercultural. Estimula os participan-
tes a encontrarem outras formas de expressão não verbal 
ou metaverbal, onde a comunicação não se trata apenas de 
transmitir conteúdos, mas também de criar relações e de 
conhecer outras pessoas e outras culturas. Para isso, é apre-
sentado um jogo para facilitar o conhecimento mútuo por 
meio de uma comunicação multicódigo.

World café: esta parte é onde a agregação espontânea ocor-
re. Tal como na metodologia do world café, os participantes 
serão convidados a juntarem-se a uma mesa ou a criar uma, 
de acordo com os seus interesses. Não é importante definir 
uma linguagem comum ou obter novas aptidões linguísticas 
(embora seja um efeito colateral positivo relevante da ativi-
dade). As conversas podem acontecer da forma e na língua 

que os participantes desejarem, desde que se sintam à von-
tade para discutir tópicos e partilhar ideias ou opiniões com 
outras pessoas.

Debriefing : Após a atividade, é importante ter um momen-
to com todos os participantes juntos para partilhar a expe-
riência com o grupo.

O objetivo desta parte é permitir que todos exprimam os 
seus sentimentos e opiniões sobre as discussões surgidas 
durante a fase anterior e encorajar o grupo a planear em 
conjunto uma nova “edição” da atividade a partir do que 
surgiu durante esta. A própria fase de debriefing pretende 
ajudar os participantes a avaliar esses “resultados” e recon-
ceitualizá-los num planeamento participativo de um novo 
World café.
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Duração 

De preferência, esta atividade deve ser realizada à tarde, du-
rante a hora do lanche. Deve durar no mínimo duas horas, 
podendo ser um único evento ou, melhor ainda, pode ser um 
evento recorrente, um encontro semanal em que os partici-
pantes têm a oportunidade de experimentar mesas diferen-
tes e diferentes idiomas. No caso de o evento ser recorrente, 
é aconselhável definir os temas para a próxima reunião em 
grupo, durante a fase de debriefing.

Local: 

A escolha do local para esta atividade é fundamental, uma 
vez que deve ter todas as características de um café. Portan-
to, é possível organizá-la num lugar fechado ou aberto, ao 
montar o local com mesas, cadeiras, flores, etc… e a possibi-
lidade de ter um pequeno lanche com bebidas e aperitivos, 
e desde que o ambiente não formal e uma atmosfera de um 

local de encontro possam ser garantidos. Também pode de-
correr num café de verdade.

Materiais:

• Mesas (de acordo com o número de participantes es-
perados)

• Cadeiras (de acordo com o número de participantes es-
perados)

• Bebidas
• Aperitivos
• Papel, marcadores, fita para criar pequenas bandeiras 

de mesa (relacionadas com as nacionalidades/línguas 
faladas pelos participantes, ou com temas específicos)

• Música (extra)
• Um pequeno sino
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Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas:

Não são necessárias aptidões específicas.

Participantes envolvidos:

A atividade não se adequa a um grupo monocultural/monolín-
gue de participantes (é aconselhável ter pelo menos três nacio-
nalidades/ línguas faladas diferentes representadas) e o suces-
so da atividade certamente aumenta com a heterogeneidade 
do grupo.
Os jovens podem se misturar com os adultos, desde que este-
jam ligados por interesses comuns. A atividade pode ser reali-
zada inclusive com crianças, mas neste caso é aconselhável ter 
faixas etárias menos extensas. O tópico de conversa sugerido, 
então, deverá consequentemente ser preparado, de modo a se 
adequar aos grupos-alvo. 
(ex. o tema para crianças será diferente daqueles dos jovens ou 

adultos) 
Lanche: esta parte é onde ocorre a agregação espontânea. 
Uma vez definido o local, os participantes são convidados a 
se juntarem às mesas, escolhendo espontaneamente aquele 
com a bandeira com que se sentem mais inspirados. Esta fase 
deve ser muito informal, o facilitador deve incentivar os partici-
pantes a se juntarem a mesas diferentes. Os participantes são 
livres para participar em mais do que uma mesa, passando de 
uma para outra e conversando com diferentes pessoas em di-
ferentes idiomas.
Nesta fase é importante ajudar os participantes a se expressa-
rem e não se sentirem incomodados por não falarem outra lín-
gua fluentemente, mas sim tentar incentivá-los a se sentirem 
à vontade para experimentar novas formas de comunicação, 
baseadas na interação. 
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Etapas : 
Antes –  A preparação da atividade

Antes de iniciar a atividade, é necessário criar um am-
biente acolhedor, à semelhança de um café, com me-
sas e cadeiras, um ambiente não formal que estimule 
as relações e a cooperação (as cadeiras e as mesas são 
colocadas de acordo com o número de participantes).

Coloque uma mesa com algumas bandeiras (prepara-
das com antecedência) de nacionalidades ou símbolos 
que representem certos tópicos (ex., uma bola de fu-
tebol para se referir aos desportos, uma nota musical 
para se referir à música, um pincel para se referir às ar-
tes etc.) Certifique-se que deixa algumas bandeiras em 
branco e distribua marcadores, para permitir que par-
ticipantes desenhem o seu próprio tema de interesse.

Prepare um pequeno bufê para o lanche, com bebidas 
e alguns aperitivos. 

O local deve ser o mais informal possível, e no caso de 
decidir realizar a atividade num lugar diferente da sua 
Casa da Juventude - tenha em conta crenças religiosas 
e hábitos culturais já que eles podem fazer com que 
alguém se sinta menos confortável do que os outros 
se escolher determinados locais (ex. bar frequentado 
principalmente por homens, locais que servem álcool, 
vizinhança conflituosa ...). 

Durante 

1. Ice breaker

Esta primeira atividade é crucial porque permite aos 
participantes ter uma primeira abordagem e conhece-
rem-se uns aos outros, tentando ultrapassar as barrei-
ras linguísticas. 

Dê papel e marcadores aos participantes e explique-
-lhes o exercício. 

Dê a cada participante 5 minutos para inventar um 
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anúncio de um objeto misterioso. Eles podem usar 
desenhos, mímica e tudo o que acharem necessário. 
Depois de estarem prontos, eles têm 2 minutos para 
anunciar um produto que desejam “vender” ao público. 
O anúncio (ou seja, slogans, características do objeto, 
preço ...) deve ser feito na sua própria língua e os outros 
participantes devem adivinhar o objeto "misterioso". 

Peça aos participantes para usarem também dialetos 
ou regionalismos e para serem criativos no uso da lin-
guagem não verbal ou metalinguagem.  

2. World café
Depois da primeira atividade, convide os participantes 
a tomarem um lanche ou uma bebida, de forma a es-
timular conversas espontâneas entre eles. Esta parte 
é onde ocorre a agregação espontânea. Uma vez de-
finido o local, os participantes são convidados a junta-
rem-se às mesas, escolhendo espontaneamente aque-
le com a bandeira com que se sentem mais inspirados. 
Esta fase deve ser muito informal, o facilitador deve 

incentivar os participantes a se juntarem a mesas di-
ferentes. Os participantes são livres para participar em 
mais do que uma mesa, passando de uma para outra 
e conversando com diferentes pessoas em diferentes 
idiomas. 
Nesta fase é importante ajudar os participantes a se 
expressarem e a não se sentirem incomodados por não 
falarem outra língua fluentemente, mas sim tentar in-
centivá-los a sentirem-se à vontade para experimentar 
novas formas de comunicação, baseadas na interação.
Mostre as bandeiras aos participantes, explicando 
que elas representam o tema ou o idioma da discus-
são na sua mesa. Depois peças para eles escolherem 
uma bandeira e se sentarem numa mesa vazia, ou se 
juntarem a uma mesa “criada” por outra pessoa. Eles 
também podem criar o seu próprio tema, desenhando-
-o numa bandeira vazia. Nenhum participante deverá 
ficar sem mesa. 
Certifique-se que cada mesa tem um determinado nú-
mero de participantes presentes (mínimo 2). Esta fase 
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deve ser orientada sem pressa, respeitando o tempo 
pessoal das diferentes pessoas para decidir qual o 
tema/língua (e, extensivamente, cultura) a explorar pri-
meiro. 
Quando for possível, ponha alguma música ambiente a 
tocar baixo. Isto permite criar o ambiente e a preencher 
o vazio, para que toda a gente se possa sentir mais re-
laxada e menos “observada” enquanto lidam com algo 
fora da sua zona de conforto. Mencione a possibilidade 
de mudar de mesa de modo a conhecer mais pessoas, 
línguas e culturas, como se fosse um encontro rápido. 
O facilitador também pode usar um sino, para avisar 
os participantes quando é que eles podem mudar de 
mesa. 
Toque o sino a cada 10 minutos, dizendo aos partici-
pantes que eles podem decidir autonomamente se eles 
querem permanecer mais tempo nessa mesa e conti-
nuar a conversa, ou mudar, de modo a explorar temas 
diferentes ou línguas diferentes. Deste modo, pode-se 
ter a oportunidade de mudar de mesa de acordo com 

as regras, sem risco de ser mal interpretado ou de ferir 
os sentimentos das outras pessoas na mesa. 
Se alguém está a disfrutar da conversa, não o pressio-
ne para mudar de mesa, apenas incentive aqueles que 
não estão envolvidos a experimentar mesas e línguas 
diferentes, inclusive juntarem-se a conversas já iniciadas.

Depois

Debriefing: 
ADepois da atividade, é importante fazer um momento 
com todos os participantes juntos para partilhar a ex-
periência com o grupo. 
O objetivo desta parte é permitir que toda a gente ex-
prima os seus sentimentos e opiniões nas discussões 
durante a fase do lanche. 
Os participantes podem contar ao grupo como é que 
se sentiram durante a experiência, que dificuldades 
encontraram, quais foram os pontos fortes, e possivel-
mente o que eles aprenderam. 
Falar com pessoas diferentes de culturas diferentes 
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pode ajudar a superar certos preconceitos e encontrar 
alguns pontos em comum, porque a relação informal 
estimula a confiança e a empatia.
A fase de debriefing deve ser levada como uma discus-
são aberta, onde toda gente se sinta segura e livre para 
expressar a sua opinião, sem impor aos outros e sem 
julgar. 
A discussão também pode ocorrer de forma espontâ-
nea, neste caso o facilitador deve garantir que todos 
respeitem sua vez e que todos sejam ouvidos.
É possível conduzir a discussão de debriefing através 
de uma série de perguntas definidas. Escolha aquelas 
que você acha que são mais adequadas ao contexto.

1. Experiência geral
• Como é que a experiência correu? 

• Escolheram um tema ou juntaram-se a uma mesa? 

• Tiveram interesse nos tópicos preparados ou criaram 

um tópico novo?

2. O grupo
• Quantas vezes mudaram de mesa? 

• Como foi a relação com os outros participantes? 

• Aprenderam algo engraçado/curioso/inesperado so-
bre eles? 

• Como é que comunicaram na mesa? 

3. Os participantes
• Como é que se comportaram com os outros partici-

pantes?

• O que descobriram durante a atividade?

• Quais os vossos medos acerca desta experiência?

• E quais foram as vossas expectativas?
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4. Futuro
• O que é que aprenderam com esta experiência? 

• Como está a vossa relação com os outros participan-
tes agora? 

• Como podíamos organizar um próximo World Café?

O que fazer e o que não fazer 
Devido às suas características, a atividade também pode 
ocorrer num café de verdade. Pode tentar combinar com 
um café local e trazer o grupo se acreditar que o ambien-
te se adequa melhor ao objetivo da atividade. 

Não dê uma estrutura muito rígida à atividade, apenas 
garanta um ambiente calmo onde os participantes se 
sintam livres para se expressarem. 
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Breve descrição da atividade 
Um dia, uma cultura é um evento agregador em que a 
Casa da Juventude promove uma cultura, adaptando 
todas as suas atividades por um dia. 

Um dia, uma 
cultura
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 Tópicos. Objetivos e metodologia:

TO objetivo desta atividade é promover a intercultura ao trans-
formar por um dia a Casa da Juventude num centro dedicado a 
uma cultura específica. 
Deste modo, os participantes e as pessoas da comunidade po-
dem ter um conhecimento direto da cultura em questão, su-
perando estereótipos, mas explorando-a através de atividades 
não formais como eventos, jogos, música, cultura e culinária.
Os participantes podem explorar por completo vários aspetos 
de uma cultura, desfrutar da comida, da música e participar em 
jogos típicos de atividades relacionadas com essa cultura em 
particular.
A metodologia usada é a criação de um contexto não formal 
onde os participantes possam mostrar vários aspetos da sua 
cultura, e partilhar as suas origens culturais com os outros.
A Casa da Juventude sustenta o local e apoia os participantes 
para os ajudar a organizar as atividades, de modo a criar o am-

biente certo para mostrar a essência da sua cultura. 
A atividade consiste em três fases: 
1. Preparação da atividade 

2. Evento “um dia, uma cultura”

3. Debriefing

Um dia, uma cultura
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Preparação da atividade: 

Os participantes (um grupo da mesma comunidade, com a 
mesma formação cultural) serão envolvidos no planeamento 
das atividades na Casa da Juventude, de modo a transformá-lo 
num centro monocultural por um dia. Esta fase é crucial porque 
permite que os participantes se expressem livremente e pla-
neiem juntos tanto o ambiente quanto as atividades a serem 
realizadas no centro.
Eles terão a casa toda e o apoio dos tutores para planear uma 
série de atividades que façam as pessoas terem a perceção de 
estarem "fisicamente" no seu lugar de origem.
Prepare com os participantes o programa do dia, enfatizando 
a importância de mostrar as características da sua comunida-
de. É aconselhável dar-lhes algumas áreas (atividades ligadas 
à música, gastronomia, arte, jogos, rituais, etc....). Certifique-se 
que cria atividades com os participantes de forma a que este-
jam relacionadas com um evento, uma história, uma explica-
ção, uma tradição, e não performances simples de se apreciar.

Evento “um dia, uma cultura”: 

Esta é a atividade principal, na qual os participantes podem 
mostrar o que prepararam, partilhando as suas atividades re-
lacionadas com a sua comunidade a outras pessoas.
Durante o dia inteiro, será possível explorar todos os aspetos de 
uma cultura, com o apoio dos participantes que irão orientar e 
informar as pessoas acerca do seu contexto histórico.
É aconselhável mostrar atividades relacionadas com música, 
gastronomia, arte, jogos, para que seja possível criar um am-
biente informal onde as pessoas possam desfrutar enquanto 
aprendem coisas novas sobre a cultura do grupo em foco. Des-
ta forma, é possível estimular uma transmissão horizontal de 
conhecimentos e experiências entre os participantes.

Debriefing:

No fim da atividade é importante haver um momento para dis-
cutir com o grupo acerca da experiência. 
O objetivo desta fase é permitir que toda a gente tenha uma 
visão geral da atividade que decorreu e ter consciência daquilo 
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que se aprendeu. 
É fundamental partilhar uma impressão pessoal a toda a gen-
te para desenvolver a empatia e partilhar ideias e pontos de 
vista diferentes.  
A discussão deve ser orientada de modo a que todos se sin-
tam à vontade para se expressar sem serem julgados. Toda a 
gente deveria participar nesta fase, de maneira a ter opiniões 
diferentes. 
Os participantes devem ser incentivados a explicar conceitos e 
a começar uma reflexão comum entre toda a gente.
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Duração:

A preparação da atividade deve durar um dia. Certifique-se 
que tem tempo para preparar com os participantes a progra-
mação do evento. Facilite as funções entre os participantes e 
quem será responsável por cada atividade, e faça uma lista de 
tudo o que podem precisar para aquele dia. Defina também 
um cronograma, para que haja tempo para realizar todas as 
atividades.

O evento “um dia, uma cultura” deve durar um dia. Defina os 
horários com antecedência, para que desde a manhã e até 
à tarde, todas as atividades da Casa da Juventude se trans-
formem numa temática monocultural. Quando for possível, 
realize algumas atividades durante a tarde, para que a par-
te da culinária possa também ser envolvida num evento não 
formal, onde as pessoas possam passar tempo juntas e so-
cializar, enquanto aprendem algo sobre uma determinada 
cultura.

Local: 

O local é fundamental para este tipo de atividade, e deverá 
ser a Casa da Juventude. O objetivo desta atividade é de facto 
transformar o programa habitual e torná-lo num evento mo-
nocultural por um dia. 

De acordo com as refeições a preparar, e se estas puderem 
ser preparadas antes ou no momento, deverá haver alguns 
recursos nas proximidades (chaleira, tomadas, fogão ...).

Materiais:

• Mesas

• Cadeiras

• Artigos de cozinha 

• Comida de acordo com as refeições a preparar (combinar 
previamente com os participantes encarregados pela 
preparação).
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• Música (combinar previamente com os participantes en-
carregados pela preparação)

• Decorações (combinar previamente com os participan-
tes encarregados pela preparação)

• Material artístico (combinar previamente com os partici-
pantes encarregados pela preparação)

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exi-
gidas:  

Não são necessárias aptidões específicas.

Participantes envolvidos:

O grupo de participantes envolvidos na organização da ativi-
dade deverá ser monocultural, portanto, eles deverão vir da 
mesma comunidade. O evento pode ser repetido, noutros dias 
dedicados a outras culturas, para que todos se sintam igual-
mente representados. 

Os participantes que assistem ao evento podem ser um grupo 
misto, formado quer por locais, quer por pessoas estrangeiras.
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Etapas :
Antes  

A preparação da atividade   
Envolva um grupo de participantes com as mesmas 
origens históricas, para planear as atividades da Casa 
da Juventude, de modo a transformá-la num centro 
monocultural por um dia. 
Nesta fase os participantes podem exprimir as suas 
ideias e que atividades eles pretendem organizar de 
modo a partilhar a sua cultura com os visitantes.  
Faça uma reflexão entre os participantes acerca do pa-
pel e da importância que cada atividade tem na sua 
cultura, bem como as tradições particulares que estão 
por trás delas, as origens e histórias curiosas. Deste 
modo, os participantes não irão apenas mostrar e rea-
lizar atividades, irão também usar os espaços da Casa 
da Juventude para falar com os outros acerca da sua 
cultura, transmitindo conhecimento de forma trans-

versal num ambiente não formal de reunião. 
Dê aos participantes algumas áreas para planear as 
atividades, (tais como música, culinária, jogos típicos 
ou rituais).
Certifique-se que fornece aos participantes os mate-
riais ou decorações.
Como uma etapa final, elabore com o grupo uma es-
tratégia para promover a iniciativa, com o objetivo de 
envolver o maior número possível de participantes, de 
países diferentes. 

Durante  

Evento “um dia, uma cultura” 
Esta é a atividade central, onde os participantes po-
dem mostrar aquilo que prepararam, partilhando as 
suas atividades relacionadas com a comunidade com 
os outros. 
A Casa da Juventude será transformada num centro 
monocultural durante o dia inteiro, com uma série de 
atividades e jogos para descobrir e explorar esta nova 
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cultura. 
Os participantes irão orientar os visitantes para par-
ticiparem em todos os tipos de atividades, informan-
do-os ao mesmo tempo sobre as histórias, contexto e 
tradições relacionadas. 
É aconselhável criar atividades relacionadas com mú-
sica, gastronomia, arte, jogos, para que seja possível 
criar um ambiente informal onde as pessoas possam 
desfrutar enquanto aprendem algo novo sobre a cultu-
ra do grupo em foco. Desta forma, é possível estimular 
uma transmissão horizontal de conhecimentos e expe-
riências entre os participantes. 

Depois  

Debriefing: 
O objetivo desta fase é permitir que toda a gente tenha 
uma visão geral da atividade que decorreu e ter cons-
ciência daquilo que se aprendeu. A discussão deve ser 
orientada de modo a que todos se sintam à vontade 
para se expressar sem serem julgados. Toda a gente 

deverá participar nesta fase, de maneira a ter opiniões 
diferentes. 
Os participantes devem ser incentivados a explicar 
conceitos e a começar uma reflexão comum entre toda 
a gente.
A discussão também pode ocorrer espontaneamente, 
neste caso o facilitador deve assegurar que toda a gen-
te respeita a sua vez e que toda a gente é ouvida.
Alternativamente, a discussão pode ser conduzida por 
meio de uma série de perguntas definidas. Eis aqui uma 
série de perguntas para orientar o debriefing, agrupa-
das por aspetos a analisar.

1. Experiência geral
• Como é que a experiência correu?

• Ela correu como foi esperado? O que aconteceu de 
inesperado? Porquê?

• Em que aspeto da vossa cultura é que se focaram 
mais? Porquê? 
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2. O grupo
• Como foi a relação com os outros participantes? 

• Concordaram todos acerca das atividades a reali-
zar? 

• Aconteceu algo curioso durante as atividades? 

3. Os participantes
• Qual foi a vossa estratégia com os outros partici-

pantes para planear e realizar as atividades? 

• O que acharam da atividade?

• Quais os vossos medos em relação a esta experiên-
cia?

• O que é que esperavam de diferente daquilo que 
aconteceu?

• O que é que podia ter sido feito de maneira dife-
rente?

4. Futuro 
• O que é que aprenderam com esta experiência? 

• Como é que está a vossa relação com os outros 
participantes agora? 

• Em que cultura é que nos devemos focar no próxi-
mo evento “um dia, uma cultura”?
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Aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura  
Um dia, uma cultura é uma atividade inovadora porque 
permite aos participantes exprimir a sua cultura atra-
vés de um evento onde os visitantes podem vivenciar 
diferentes aspetos de uma cultura ao interagir com ela. 

Oferece uma verdadeira troca, onde os próprios parti-
cipantes promovem a intercultura. Deste modo, a Casa 
da Juventude torna-se num local onde as pessoas se 
podem encontrar num contexto não formal e combi-
nar um momento experiencial com uma troca trans-
versal de conhecimento.
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Breve descrição da atividade
O jogo do mapa-mundo na rua é uma atividade para 
as crianças e as suas famílias que procuram descobrir 
uma nova cultura através de jogos. Usa um enorme 
mapa-mundo colocado no chão, para ter um impacto 
visual imediato, onde as crianças vão brincar, moven-
do-se pelos continentes.

Jogo do Mapa-
Mundo na Rua
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 Tópicos. Objetivos e metodologia: 
O jogo do mapa-mundo na rua é uma ótima maneira de apre-
sentar o mundo às crianças. Brincar é uma forma simples de as 
crianças se expressarem abertamente enquanto estão envolvi-
das num jogo relacionado com diferentes partes do mundo. Eles 
divertem-se e aprendem mais sobre outras culturas ao mesmo 
tempo. 

Duração 
Meio dia

Local:
A escolha do local é fundamental para esta atividade. Por ser 
um momento de convivência relacionado com jogo, e com um 
enorme mapa na rua feito em PVC ou giz (no mínimo 15x15m) 
deve ser realizado ao ar livre e num espaço grande da cidade, 
como uma praça ou parque público, ou numa rua grande da ci-
dade que não esteja aberta ao trânsito.

Materiais:
• Um mapa enorme do mundo (no mínimo 15x10m) feito de 

PVC ou desenhado a giz no chão. 
• Mesas 
• Comida
• Objetos relacionados com diferentes culturas
• Trajes tradicionais de diferentes culturas 
• Música tradicional de diferentes culturas 
• Histórias ou lendas em diferentes línguas 

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exigi-
das: 
Se não conseguir imprimir o mapa-mundo em PVC e precisar de 
o desenhar no chão com giz, será necessária uma pessoa com 
competências de desenho para fazer um desenho tão grande.

Participantes envolvidos:
Como a atividade decorre em espaços públicos grandes, poderá 
envolver o maior número de crianças que conseguir, dividindo-
-as em grupos pequenos para os diferentes jogos a jogar. 

Jogo do Mapa-Mundo na Rua
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Etapas: 
Antes  

A preparação da atividade  

Antes do evento, certifique-se de preparar o mapa-mun-
do. Deverá ter pelo menos 15x15 metros impressos em 
PVC ou desenhado a giz no chão. Assegure que ele seja 
fiel à imagem do mundo, mas extremamente colorido, já 
que é a ferramenta principal onde todos os jogos do dia 
serão baseados. 

É importante criar uma ferramenta que faça as crianças 
se sentirem confortáveis ao brincar, enquanto aprendem 
coisas sobre diferentes culturas, de um modo não formal. 

Certifique-se também que prepara outros materiais que 
possa precisar durante os jogos. 

Prepare com antecedência alguma comida, se possível 
com os participantes a representar diferentes culturas, 

podem ser ingredientes individuais ou uma refeição pronta. 

Escolha algumas músicas tradicionais, melhor ainda se 
forem associadas com um momento/tradição/história/
ritual em particular de diferentes países. 

Para além da música, escolha com antecedência algu-
mas histórias, em línguas diferentes (se possível relacio-
nadas com a nacionalidade do voluntário, para que eles 
próprios as possam ler às crianças). 

Escolha algumas imagens que representem alguns obje-
tos peculiares a representar culturas diferentes, tal como 
trajes tradicionais (se possível), também pode pedir aos 
participantes para eles criarem esses trajes juntos ou al-
ternativamente, procurar fotografias deles. 

Como etapa final, elabore com o grupo uma estratégia 
para promover a iniciativa, com o objetivo de envolver 
o maior número possível de participantes, de diferentes 
países. 



358

F Y C I C

Durante  

Jogo #1 De onde vem essa comida?  
Este jogo tem o objetivo de fazer os participantes par-
tilharem entre eles conhecimentos sobre gastronomia, 
relacionados com diferentes culturas.
Cada cultura tem o seu próprio tipo de comida, e servir 
amostras desses diferentes tipos de comida pode aju-
dar os visitantes a ampliar o seu paladar e talvez pro-
var comida que nunca tinham provado. 
Além disso, esta atividade ajuda as crianças a conhecer 
a origem de alguns ingredientes que eles encontram 
todos os dias na sua mesa, expandindo então as suas 
conceções relacionadas com a vastidão do mundo. 
Coloque alguma comida na mesa, podem ser apenas 
ingredientes básicos (ex. grãos de café, batatas, folhas 
de manjericão, tomates, chocolate etc…), ou amostras 
de refeições prontas (ex. cuscuz, massa, bananas fritas, 
tacos etc…). 
A seguir, informe as crianças que eles terão de correr 

em direção à mesa, escolher um ingrediente (um de 
cada vez) e voltar ao mapa-mundo de modo a colocar 
a comida escolhida na parte do mundo que de onde 
eles acham que veio.  
Passados 5 minutos, pare o cronómetro e confira as 
respostas. Cada resposta correta vale 1 ponto. 
No fim da atividade, explique às crianças de onde é que 
essa comida veio, e que hábito/história/lenda/ritual 
está relacionado com ela. 

Jogo #2 Ritmo do mundo   
Tal como acontece com a comida e os jogos, todas as 
culturas usam a música e a dança como uma maneira 
de se expressarem, embora os tipos de música e dança 
variem. Para esta atividade, irá precisar de um apare-
lho de som e colunas. Faça uma playlist com todas as 
músicas tradicionais que tinha selecionado. Por exem-
plo, pode tocar música folclórica irlandesa ou música 
de percussão africana, ou até japonesa, bangla ou es-
panhola.
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As crianças terão 30 segundos para ouvir uma música, 
depois terão de correr e se colocarem na área do ma-
pa-mundo que acham que essa música pertence.
Confira as respostas corretas em cada ronda, cada res-
posta correta vale 1 ponto.
Em cada música, explique às crianças de onde é que 
essa música veio, e que história/lenda/ritual está rela-
cionado com ela.  

Jogo #3 Objetos do mundo  
Tal como a comida e a música, os objetos tradicionais 
também refletem as características de uma cultura.
Coloque na mesa diferentes imagens a representar di-
ferentes objetos, cada um deles relacionado com uma 
nacionalidade diferente. Pode usar imagens de objetos 
da vida quotidiana, ou relacionados com um trabalho, 
ou uma tradição em particular. Eles podem represen-
tar instrumentos musicais, objetos ligados a alguma 
tradição em particular, ou rituais, ou até mesmo po-
dem representar bandeiras.

As crianças terão de correr em direção à mesa, esco-
lher uma imagem e voltar ao mapa-mundo para co-
locá-la no lugar certo, na área que acham que essa 
imagem pertence.
Passados 5 minutos, pare o cronómetro e confira as 
respostas. Cada resposta correta vale 1 ponto. 
No fim da atividade, explique às crianças de onde é que 
esses objetos vieram, e que hábito/história/lenda/ritual 
está relacionado com ela 

Jogo #4 O que é que estou a vestir?   
Coloque sobre a mesa os diferentes trajes correspon-
dentes às diferentes nacionalidades. Não precisam de 
ser trajes completos, você pode colocar um chapéu, um 
sapato, um casaco típico, etc... Se não tiver essas rou-
pas, o jogo também pode ser feito com imagens.
As crianças terão de correr em direção à mesa, esco-
lher um elemento do traje (ou uma imagem que o re-
presente) e voltar ao mapa-mundo para o colocar no 
lugar certo, na área a que acham que essa imagem 
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pertence. 
Passados 5 minutos, pare o cronómetro e confira as 
respostas. Cada resposta correta vale 1 ponto. 
No fim da atividade, explique às crianças de onde é que 
essa roupa veio, e que hábito/história/lenda/ritual está 
relacionado com ela. 

Depois

Debriefing
Quando os jogos terminarem, faça uma reflexão com 
as crianças que participaram nas atividades. Estimule 
a reflexão delas com algumas perguntas simples

• De que jogo gostaste mais? Porquê? 

• O que é que aprendeste sobre o mundo hoje? 

• Que país/continente é que te fascinou mais? Por-
quê? 

• Se tivesses um jato privado pronto a partir, para 

que país é que ias? Porquê? 

Aspetos inovadores para a promoção da intercultura.  

Esta atividade proporciona às crianças uma perspetiva 
estimulante ao mundo, feita de cores, sabores, sons e 
jogos. Tem o objetivo de estimular a curiosidade delas 
em relação ao que é novo e desconhecido, numa abor-
dagem que, se for devidamente cultivada, irá fazer com 
que sejam mais abertos, curiosos e que respeitem mais 
a diversidades quando crescerem. 
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CAPÍTULO 5 
PARTICIPAÇÃO ATIVA 
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Carta de Serviço 
Municipal Multilíngue 

Breve descrição da atividade 
A carta de serviço municipal multilíngue é uma ativi-
dade destinada a criar uma carta de serviços de uma 
cidade na língua dos participantes.
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Tópicos. Objetivos e metodologia

O objetivo desta atividade é envolver participantes de diferen-
tes nacionalidades e elaborar com eles uma carta de serviço 
municipal multilíngue, traduzida nas línguas dos participan-
tes, que responda às suas necessidades e os faça sentir mais 
integrados na comunidade.

Metodologia:

A metodologia usada é criar um contexto não-formal onde 
os participantes de diferentes países possam estar envolvidos 
num processo de planeamento participativo, para analisar os 
serviços disponibilizados pela cidade, e discutir sobre as suas 
necessidades, relacionadas com o território.

Carta de Serviço Municipal Multilíngue 
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A atividade consiste em quatro momentos fundamentais:

Fase 1:  Nesta primeira parte, envolva um grupo de participan-
tes de diferentes nacionalidades, e faça com eles uma análise 
dos serviços existentes na cidade e quais deles é que eles co-
nhecem/usam. 
Esta é a parte onde os participantes serão acionados a parti-
cipar num processo no qual eles estão pessoalmente compro-
metidos num fenómeno mutável no seu território.
  
Fase 2:  Esta parte é crucial porque permite aos participantes, 
de diferentes nacionalidades, ter uma discussão acerca das 
suas necessidades relacionadas com alguns serviços. 
Num contexto territorial onde as diferentes realidades multi-
culturais coexistem, é necessário reunir as necessidades rela-
cionadas com esses serviços, onde as diferenças territoriais, 
culturais e religiosas podem não ser traduzidas eficazmente 
no que é fornecido pela cidade, ou pode nem sequer existir em 
alguns territórios. 

Fase 3: Esta é a fase em que a carta de serviço multilingue é 
criada. A partir dos serviços existentes já analisados, além das 
necessidades relacionadas com alguns serviços, é possível criar 
juntos uma nova carta de serviço, em diferentes idiomas. É pos-
sível que alguns serviços que refletem algumas necessidades 
de algumas comunidades não existam.
Nesse caso, os serviços existentes do centro juvenil podem ser 
reelaborados (se possível) para atender às verdadeiras neces-
sidades dos participantes, criando serviços adicionais que po-
dem ser integrados na carta de serviço municipal multilíngue.
 
Fase 4: : Depois de traduzir os serviços existentes, com base 
nas necessidades identificadas, e de criar novos serviços na 
Casa da Juventude, o passo final é criar um caso coletivo em 
conjunto com os participantes, para propor às instituições a 
inclusão destes novos serviços na carta de serviços da cidade. 
Esta é uma forma inovadora de envolver os estrangeiros, que 
se sentirão mais integrados ao participarem ativamente na im-
plantação daqueles serviços que atendam às necessidades de 
sua comunidade.
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Duração:

A atividade deverá durar 8 horas, 2 para cada etapa, de prefe-
rência num Domingo ou num dia não-útil. 

É importante haver tempo suficiente para os participantes par-
tilharem as suas necessidades e refletirem sobre os serviços 
que querem criar no território.   

Local:

O local da atividade é a Casa da Juventude, crucial quer para 
a parte de reunir as necessidades dos participantes, quer para 
o estabelecimento de novos serviços. É importante que a Casa 
da Juventude, em transição para um Centro Intercultural, for-
neça esses serviços a pessoas da sua comunidade que possam 
precisar, de modo a responder eficazmente a uma sociedade 
cada vez mais multicultural.  

Materiais:

• Mesas

• Cadeiras

• Canetas

• Papel

• Marcadores

• Flip chart 

• Computador portátil

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exigi-
das:

Não são necessárias aptidões específicas

Participantes envolvidos:

Este tipo de atividade não é adequado a um grupo monocul-
tural de participantes.

Os participantes devem ser de pelo menos duas nacionali-
dades diferentes, para que seja possível recolher e traduzir 
as suas necessidades de modo a criar com eles uma carta 
de serviço municipal apropriada que pode ser útil para dife-
rentes culturas. 
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Etapas: 
Antes 

A preparação da atividade 

Envolva um grupo de participantes (o número pode 
variar) e permita que eles criem um debate sobre os 
serviços existentes na cidade. Certifique-se que prepa-
ra com antecedência a carta de serviço municipal (se 
disponível), ou faça uma lista dos principais serviços 
oferecidos pela cidade.

Configure o local de trabalho com mesas e cadeiras, 
e certifique-se que tem um computador portátil, de 
modo a pesquisar os serviços e os seus locais que pos-
sa não ter enumerado antes. 

Durante

Fase 1: 
Nesta fase é crucial registar as necessidades e dados 
de modo a planear e traduzir juntos uma nova carta de 

serviço municipal multilíngue.
Envolva um grupo de participantes, que representem 
diferentes culturas e comece com eles uma discussão 
em grupo sobre os serviços da cidade que eles já co-
nhecem e usam. Esses serviços serão traduzidos na lín-
gua dos participantes, num processo coletivo, no qual 
eles serão envolvidos na participação ativa.
Facilite a discussão com algumas perguntas definidas, 
de modo a explorar essas necessidades relacionadas 
com serviços.

• Que serviços da cidade conhecem?

• Usam os serviços da cidade?

• Compreendem a carta de serviço municipal?

• Acham que esses serviços são úteis para vocês e 
para a vossa comunidade?

Fase 2: 
Uma vez concluída a primeira etapa da análise, tente 
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identificar os serviços relacionados às necessidades 
que foram discutidas e tente descobrir se eles podem 
ser incluídos naqueles já existentes na cidade. É possí-
vel que alguma comunidade não esteja envolvida na 
vida ativa da cidade, portanto não conheça alguns ser-
viços, ou a sua aplicação. Procure entender, em conjun-
to com os participantes, se algumas das suas neces-
sidades podem ser atendidas nos serviços existentes. 
Ou, se este serviço não existe.
Facilite a discussão com algumas perguntas definidas:   

• Há alguns serviços que possam precisar, e que não 
se encontrem na carta de serviço municipal? 

• Acham que há um serviço em particular que possa 
ser útil para responder às vossas necessidades? 

• Quais são os serviços que não existem e que vocês 
e a vossa comunidade querem criar na cidade? 

Fase 3: 
Uma vez definidos os serviços necessários, esta fase 

consiste em planear e criar uma nova carta de serviço 
municipal multilíngue. 
Nesta fase, a começar pelos serviços existentes já ana-
lisados, e para além das necessidades relacionadas 
com alguns serviços, é possível criar juntos uma nova 
carta de serviço, traduzida em diferentes línguas. 
Pode ser possível que alguns serviços que reflitam al-
gumas necessidades da comunidade não existam. 
Nesse caso, os serviços da Casa da Juventude podem 
ser reformulados (se possível) para satisfazer as verda-
deiras necessidades dos participantes, criando serviços 
adicionais que podem ser integrados na carta de servi-
ço municipal multilíngue. 

Fase 4: 

Uma vez criada a carta de serviço municipal multilín-
gue, juntamente com os participantes, e com os novos 
serviços que respondem às necessidades das comuni-
dades envolvidas, e estar implementada na Casa da 
Juventude, o passo final é criar um momento coletivo, 
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juntamente com os participantes, para propor às insti-
tuições a inclusão de novos serviços na carta de servi-
ços da cidade.

O momento coletivo é uma etapa altamente inclusiva, 
porque as pessoas que trabalharam na elaboração de 
uma carta de serviço municipal mais recetiva podem 
se sentir mais envolvidas nos processos da participa-
ção ativa. Elas têm a oportunidade de interagir com as 
instituições não enquanto meros utentes dos serviços, 
mas sim, como promotores ativos da mudança. 

Depois 

Debriefing:

Depois da atividade é importante debater sobre a ex-
periência com o grupo. 

O debate também pode ocorrer espontaneamente, 
neste caso o facilitador deve garantir que toda a gente 
respeita a sua vez e que toda a gente é ouvida. 

O debate pode ser conduzido através de uma série de 
perguntas definidas:

1. Experiência geral
• Como é que a atividade correu? 

• A experiência no geral foi positiva ou negativa?

• Acreditam que as vossas necessidades foram cum-
pridas?

• Como é que se sentiram durante a experiência?

2. O grupo
• Como foi a relação com os outros participantes?

• Aprenderam alguma coisa nova sobre eles?

• Descobriram alguma necessidade relacionada 
com os serviços? 

3. Os serviços 
• Conheciam os serviços existentes na vossa cidade? 
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• Usaram-nos? 

• Que novos serviços planearam criar? 

4. Futuro 
• O que é que aprenderam com esta experiência? 

• Sentem-se mais integrados, agora que os novos 
serviços foram criados? 

• Acham que esta carta de serviço municipal mul-
tilíngue será útil para os outros? 

Aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura
A carta de serviço municipal multilíngue é inovadora 
porque permite aos participantes envolverem-se na 
criação de uma carta de serviço começando pelas suas 
próprias necessidades. 

Geralmente, as comunidades com origens estrangei-
ras não interagem eficazmente com os serviços da 
cidade, por diferentes razões – questões linguísticas, 
desinformação, e porque eles estão provavelmente in-
teressados em serviços diferentes daqueles que o ter-
ritório oferece. 

Neste sentido, a possibilidade de desenhar, juntamente 
com a Casa da Juventude, uma carta de serviço que 
realmente responde às suas necessidades promove a 
intercultura porque representa um maior sentido de in-
tegração e uma maior interação com o território. 
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Breve descrição da atividade 
O mapa comunitário é uma ferramenta para mostrar 
um território através dos olhos de quem vive nele. É 
uma descrição qualitativa de uma comunidade, onde 
os lugares de interesse não são os reconhecidos por 
toda a gente (monumentos, pontes, edifícios famo-
sos…), mas são os lugares que têm uma ligação emo-
cional com os autores do mapa, ou que são de alguma 
forma importantes para eles. 

O mapa 
comunitário
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

O objetivo desta atividade é oferecer a pessoas de diferen-
tes culturas a oportunidade de afirmarem a relação que têm 
com a cidade, utilizando como coordenadas os locais que 
elas mais valorizam. Desta forma, através do uso da carto-
grafia e das TIC, cada participante colabora para uma nar-
rativa coletiva da cidade, onde cada contribuição é essencial 
-por ser única- para a concretização do mosaico da comu-
nidade.

O mapa comunitário
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Etapas:
Construir o grupo:
Crie um grupo de 10 pessoas que moram no bairro. É 
importante que o grupo seja o mais heterogéneo possí-
vel. Ao contrário dos “mapas normais”, que são válidos e 
universais para todos, não importa quem o tenha dese-
nhado ou usado, um mapa comunitário pode variar mui-
to dependendo de quem o concebeu e realizou. Por este 
motivo, como o objetivo desta atividade é promover a in-
tercultura, o grupo deve representar o maior número pos-
sível de culturas que vivam na área escolhida. Aqui, a cul-
tura não se destina apenas a ser uma base cultural ligada 
ao país de origem; pessoas de diferentes gerações, de 
diferentes contextos socioeconômicos, nativos e recém-
-chegados, todos eles enriquecerão o mapa comunitário 
ao dar a sua perspetiva pessoal sobre o que eles acham 
mais importante para se mostrar numa comunidade, 
nomeadamente quais lugares, pessoas, conhecimentos 
valem a pena serem incluídos num mapa comunitário, 

porque eles pertencem e representam a comunidade.

Organizar a área. 1h30min.
Explique aos participantes que irá construir com eles um 
“mapa comunitário”, um mapa de uma área feita pelas 
pessoas que vivem nela e se preocupam com ela. Serão 
todos convidados a contribuir para a sua criação porque 
estes mapas não mostram os lugares que os outros deci-
diram que são importantes, mas sim os lugares ou o seu 
quotidiano, que têm importância para eles. Eles vão ver, 
no final, como é que o seu percurso diário e de vida atra-
vessa o percurso de outras pessoas e como é que os luga-
res por onde acabam de passar podem ser importantes 
para outra pessoa.

Pergunte aos participantes as seguintes questões para 
introduzir o tópico 

• Onde estamos?

• O que torna este lugar diferente dos outros?
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• Quais são os ingredientes que o compõem?

• O que é importante a um nível pessoal e coletivo, e 
porquê?

• Quais são as qualidades naturais do lugar? 

• Qual é o conhecimento individual deste lugar? 

• Como é que podemos partilhar este conhecimento? 

Mostre aos participantes um mapa da cidade. O melhor é 
projetar mapas do google, para que possa aumentar e di-
minuir o zoom. Dependendo do grupo, escolha uma área 
não muito grande, certificando-se de que todos morem 
nela. Em cidades pequenas pode ser a própria cidade, em 
cidades maiores pode escolher com os participantes qual 
o tamanho da área. Para identificar a área, lembre todos 
os participantes que, para saber que parte da cidade será 
incluída no mapa, todos eles precisam de ter uma relação 
com ela. As possíveis relações podem ser:

• Viver lá

• Trabalhar lá

• Ter amigos ou familiares que vivam lá

• Ter memórias importantes relacionadas com o lugar 

• Conhecer alguém importante para eles que viva lá 

Once the area has been identified, ask the participants to 
reproduce on the poster the borders of the chosen area. 
Remember them that it is not necessary to maintain the 
exact proportions as in google maps, but still the drawing 
should be precise enough to give an idea of the area that 
the group chose.

Depois de se identificar a área, peça aos participantes 
para recriar no poster as fronteiras da área escolhida. 
Lembre-lhes que não é necessário manter as proporções 
exatas tal como no google maps, mas ainda assim, o de-
senho deve ser preciso o suficiente para dar uma ideia da 
área que o grupo escolheu. 

A seguir, peça para identificarem locais, edifícios, ruas (ou 
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aldeias vizinhas) famosas, externas à área escolhida, que 
pode representar o norte, sul, este e oeste e anote-os no 
poster, respetivamente nos lados de cima, baixo, esquer-
da e direita da área desenhada, de modo a ter uma geo-
localização geral dele. 

Preencher o mapa 1h30min.

Distribua post-its, papéis e canetas aos participantes  

Peça a cada participante para anotar os lugares nos seus 
papéis – dentro da área escolhida – que têm uma ou mais 
das seguintes características:

• um lugar importante para a minha família

• um lugar importante para a minha comunidade

• um lugar importante para as relações entre as pes-
soas desta área  

• um lugar importante para o papel que ele/ela tem 
para a comunidade (uma pessoa, e o lugar em que 
ela vive ou trabalha) 

• um lugar importante para a minha integração no 
meio social (um lugar mas também uma pessoa) 

• um lugar importante para a minha educação 

• um lugar importante para a minha religião

• um lugar que me faz lembrar de algo especial

• um lugar misterioso para mim e o que eu imagino 
que possa ser 

• um lugar onde eu possa relaxar 

• um lugar na cidade de que eu tenho orgulho

• um lugar na cidade que eu gostaria de mudar 

• um detalhe na cidade que eu gostaria de partilhar 
com os outros 

Peça aos participantes para escreverem os seus lugares 
no post-it e depois diga-lhes para os situar no mapa. Ao 
afixar o post-it no mapa, peça para descreverem o lugar 
e o motivo de eles o terem escolhido. 
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ATENÇÃO! 
AVISO! Para realizar o próximo passo, é preciso 
uma conta Gmail. Se ainda não tem uma, pode 
criar uma facilmente em:
https://support.google.com/mail/
answer/56256?hl=en

Depois de o mapa desenhado estar completo, 
recrie-o no computador. 

Vá a https://www.google.com/mymaps entre 
com uma conta Gmail. Depois clique em “+ 
CRIAR UM NOVO MAPA” (botão vermelho).

Faça zoom no mapa até encontrar a área que os partici-
pantes escolheram. Clique em “DESENHAR UMA LINHA” 
e depois “ADICIONAR LINHA OU FORMA” para desenhar 
os limites da sua área. (fig.1). 

Adicione os lugares, que os participantes indicaram 
com os post-its, ao clicar em “ADICIONAR MARCADOR” 
e colocá-lo no mapa (fig.2).

fig. 1

fig. 2
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Depois de colocar o marcador no mapa, uma janela 
pop-up vai aparecer. Os participantes podem agora 
dar um nome aos seus lugares (primeira linha) e adi-
cionar uma descrição (segunda linha) (fig.3).

Peça aos participantes para editar a sua descrição com 
imagens ou vídeos. Para o fazer, clique na câmara no 
canto inferior direito (fig.4). 

fig. 3 fig. 4
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Para adicionar um vídeo do youtube, clique em 
“MAIS”, e depois “PESQUISA DO YOUTUBE”. 

Para adicionar uma imagem, você pode procurar 
imagens na internet, ao clicar em “PESQUISA DE 
IMAGENS DO GOOGLE”, ou adicionar imagens 
fornecidas pelos participantes para ter um mapa 
mais “pessoal” e personalizado. Neste caso, peça aos 
participantes para tirar fotografias dos lugares que 
eles escolheram, que poderão ser adicionados mais 
tarde. Para o fazer, terá que fazer upload da imagem 
no computador, e depois clicar no marcador e a 
seguir repetir o processo descrito acima. .

O mapa é automaticamente gravado no seu Google 
Drive. Pode acedê-lo a qualquer altura ao ir a https://
www.google.com/mymaps . 
Depois de entrar na conta, a primeira página irá 
mostrar todos os mapas que criou. Clique no botão 
do canto superior direito para o partilhar com os 
participantes via Facebook, Twitter ou e-mail. (fig.5).

fig. 5

Exemplo
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Aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura
Um mapa comunitário incentiva e cria uma visão da 
cidade com outros olhos. Ajuda a descobrir novos luga-
res e pessoas, ou ver os lugares conhecidos a partir de 
uma nova perspetiva, porque eles têm algum interesse 
para outras pessoas. Aumenta nos participantes o sen-
timento de pertença à comunidade e a aceitação dos 
outros enquanto portadores de novos valores e pers-
petivas.
Criar um Mapa Comunitário em conjunto ajuda pes-
soas de diferentes culturas a traçar as coisas que va-
lorizam e a comparar a forma como eles interpretam 
lugares, objetos e pessoas com outras pessoas que vi-
vem na mesma área, lançando as sementes de uma 
coesão social por meio de uma reavaliação comum e 
a defesa dos lugares e dos valores humanos que enri-
quecem o território.
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Breve descrição da atividade
O Teatro Fórum é uma forma de teatro dos oprimidos, onde 
os participantes, atores não profissionais, atuam numa per-
formance curta que representa uma situação de opressão, 
de conflito, ou de qualquer forma negativa que seja comum 
na comunidade e que vivenciaram direta ou indiretamente 
alguma delas. Qualquer tipo de cena pode ser representa-
da, já que não faz parte de nenhum contexto e não tem coe-
rência com uma história maior e mais complexa, e também 
não precisa de um final feliz. Tem apenas que reproduzir 
uma situação negativa que as personagens não são capa-
zes de ultrapassar. A história deve ser realista, qualquer tipo 
é apropriado desde que esteja de alguma forma relaciona-
da com as vidas da audiência. No final, a peça é reiniciada 
e agora a audiência é convidada a substituir ou adicionar 
algo às personagens no palco e apresentar a sua solução 
pessoal para a situação. Então, o grupo todo tenta procurar 
uma solução comum para as situações dos oprimidos pre-
sentes na comunidade e que atuaram no palco.

Teatro fórum
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Tópico. Objetivo e metodologia:

O objetivo do Teatro fórum é compreender e lidar com diver-
sidades culturais e os conflitos que podem surgir com ela, ao 
encenar situações concretas. 

O teatro aqui é usado como uma ferramenta para reproduzir 
situações opressivas e conflituosas plausíveis, mas a sua solu-
ção não é entregue às duas potenciais partes em conflito, mas 
em vez disso, passa por um processo coletivo, que envolve to-
dos os participantes, levando a um fortalecimento coletivo. É 
um processo democrático – uma vez que toda a gente pode 
participar e exprimir a sua opinião– que oferece um instru-
mento de libertação, quer individual quer coletivo: qualquer 
pessoa que tenha uma ideia substitui um ator e cumpre a sua 
própria vontade.

Materiais:

• Flip chart e marcadores
• Cadeiras

Local:

Um espaço grande o suficiente para organizar uma atuação 
feita pelos participantes. Para a atuação não é necessário um 
palco nem iluminação de teatro, mas é útil ter algumas me-
sas e cadeiras. 

Teatro fórum
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Etapas:
Apresentar uma história sobre um conflito e pedir aos par-
ticipantes para a representarem. O resto do grupo têm o 
papel de espectadores: eles assistem à atuação e serão 
chamados para intervir na segunda fase, quando a peça 
for realizada outra vez, e a audiência será capaz de en-
trar em cena e substituir ou adicionar novas personagens 
às personagens já existentes. O seu papel é agir como o 
chamado “joker”, e o seu papel na peça será mediar entre 
os atores do palco e a audiência, pedindo à segunda para 
avaliar o que aconteceu depois de cada intervenção e se a 
solução proposta soa plausível. O joker deverá ser impar-
cial e nunca deverá julgar a intervenção dos espectadores, 
mas ele tem de incentivar quem não concorda com a solu-
ção sugerida a entrar em palco e a propor uma nova. 

Explique as regras aos participantes

• A situação de opressão é encenada na primeira 
vez pelos “atores” escolhidos, que a apresentam ao 

grupo inteiro.

• A seguir, a cena é repetida; e desta vez, qualquer um 
pode se juntar ao levantar a mão e dizer PARA.

• A pessoa que parou a atuação deverá então explicar o 
motivo e substituir o ator que não está a agir devida-
mente de acordo com ele/ela.

• Os outros espectadores têm de esperar até ao fim da 
intervenção antes de parar outra vez a cena (sem “lu-
tas” para parar a cena) 

• O ator que desempenha o papel do “opressor” nunca 
pode ser mudado

Para fazer com que os participantes se familiarizem com o 
Teatro fórum, comece por sugerir a seguinte cena: (os de-
talhes podem ser adaptados dependendo de onde é que a 
atividade é realizada).

Uma família italiana, católica vive numa bela cidade ao pé 
de Nápoles. 
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Hoje é Sábado. A mãe, Concetta, está a cozinhar costeletas 
de porco; o seu marido Salvatore e a sua filha Maria estão 
à espera para comer esta deliciosa refeição!

Ontem um novo inquilino e a sua família chegaram ao seu 
prédio. Portanto, Concetta convidou-os a comerem juntos: 
ela é uma ótima vizinha! 

O nome do novo vizinho é Ahmed: a sua esposa é a Myriam 
e o seu filho Abdülaziz. Eles são muçulmanos e não podem 
comer carne de porco

A Concetta está ofendida! “Como é possível que eles não 
gostem das minhas deliciosas costeletas de porco?!” 

A família do Ahmed está envergonhada e magoada… 

Pergunte aos participantes: Como é que esta situação 
pode ser resolvida? Quem tiver alguma ideia, por favor que 
venha ao palco e tome o lugar da personagem que ele/ela 
pretende representar.

A cena é então repetida e o facilitador lembra aos partici-
pantes que eles podem dizer “PARA” a qualquer momento 
da atuação, e ir ao palco e substituir uma das personagens 
que acham que se devia comportar de uma forma diferen-
te. 

Pergunte aos participantes: AEstão satisfeitos com a 
solução adotada? Quem quer sugerir uma diferente? Por 
favor entre no palco. A cena é repetida por quantas vezes 
os participantes desejarem de modo a encontrar uma so-
lução que satisfaça toda a gente. 

Quando os participantes se sentirem familiarizados com a 
estrutura do Teatro fórum, divida-os em grupos de quatro 
e peça para eles pensarem sobre situações reais de opres-
são que eles vivenciaram direta ou indiretamente. Depois 
peça ao primeiro grupo para encenar a peça. Quando a 
cena acabar, diga aos outros participantes: 

“Agora a história começa de novo. Se virem alguém que 
está a sofrer injustamente por causa desta situação, e está 
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a cometer erros que o levarão a sofrer ainda mais, levan-
tem a mão e digam PARA!. Os atores então irão parar e 
teremos de ouvir a sua ideia.” 

Recomece a cena, quando um espectador levantar a mão, 
peça para ele explicar toda a sua ideia e a pôr em prática 
na peça. O espectador então irá substituir o ator que ele 
acha que é o mais oprimido e irá improvisar a sua ideia de 
mudança, lidando com personagens opressivas que ten-
tam replicar o mecanismo opressor apresentado no início. 
O público pode assim ver a mudança produzida pela inter-
venção do espectador. Após esta intervenção, peça ao gru-
po para discutir sobre as consequências das alternativas 
propostas.

Continue a sessão com a outra situação de opressão es-
colhida pelos outros grupos e certifique-se sempre de que 
cada ideia seja igualmente posta à prova e discutida.

Lembre-se de perguntar ao público depois de cada inter-
venção se eles concordam com a solução proposta; a peça 

termina quando todos estiverem confortáveis com a solu-
ção alcançada, mesmo se o problema não estiver comple-
tamente resolvido.

Devido a esta atividade envolver muitas emoções, e não 
conseguir resolver completamente uma situação de con-
flito, pode causar estresse e frustração aos participantes, 
destruindo o ambiente dentro do grupo, é aconselhável 
fazer um breve jogo de descontração depois de cada cena. 
Desta forma, o clima pode aumentar e os participantes es-
tão prontos para focar as suas mentes para uma próxima 
situação a encenar.

Confira esta lista para encontrar aquela que se adequa 
melhor ao seu grupo https://www.youthwork-practice.
com/games/relaxation-games.html

Conclusão da atividade
Depois de cada situação de opressão ser encenada, con-
clua a sessão sublinhando o facto de que talvez não te-
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nham encontrado uma solução para todos os problemas 
explorados, mas que tentou (com palavras, pessoas, ideias) 
diferentes alternativas, e verificou a consequência de cada 
uma delas. 

Faça uma pequena ronda de feedback perguntando 
aos participantes:
• Como é que se sentiram ?

• (para os participantes que não intervieram) porque é 
que decidiram nunca entrar? estavam confortáveis 
com todas as soluções alternativas propostas? Algu-
ma delas vos desapontou? 

• Sentiram-se úteis/inúteis? 

• Quais eram os papéis no vosso grupo? Escolheram o 
vosso ou foi imposto? Impuseram algo aos outros?

• Acham que esta técnica pode funcionar na vida real?

• Alguma vez vivenciaram diretamente uma dessas si-
tuações nas vossas vidas? 

O teatro tem sido usado como uma ferramenta para ex-
plorar as transformações sociais, e esperamos que o que 
foi vivenciado durante a sessão possa ser transferido para 
a comunidade, e aplicado por cada participante, quer in-
dividualmente, quer coletivamente, quando vemos o mes-
mo mecanismo opressivo e decidimos dizer “PARA! Eu que-
ro mudar”.

Aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura
A promoção da intercultura varia muito consoante a 
área onde se realiza e consequentemente a composi-
ção do público-alvo a que se dirige, o seu grau de coe-
são ou conflitualidade, tal como a história que vai para 
além da sua composição atual. Promover a intercultu-
ra, portanto, pode ter  "graus" diferentes, em relação 
às variáveis citadas. Em termos gerais, um centro in-
tercultural deve seguir uma abordagem por fases em 
relação ao tema que inclui as seguintes áreas princi-
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pais, muitas vezes interligadas e sobrepostas umas às 
outras. O primeiro é a educação para a intercultura, no-
meadamente o encontro e a descoberta de diferentes 
culturas, como portadoras de valores e características 
diferentes das outras. O segundo é a aglomeração de 
pessoas de diferentes culturas, ou seja, proporcionan-
do espaços e um tempo onde pessoas com diferentes 
culturas possam passar o tempo num contexto infor-
mal de forma a que a interação seja livre e espontâ-
nea. O terceiro, onde reside especificamente o Teatro 
fórum, é fazer com que as pessoas se sintam e se reco-
nheçam como pertencentes a uma comunidade única. 
Uma forma eficaz para atingir este terceiro resultado 
é discutir, dialogar e agir para encontrar uma possível 
solução para os conflitos presentes na comunidade. 
Nesta perspetiva, o Teatro fórum valoriza e desdobra 
simultaneamente as diversidades culturais. Valoriza as 
diversidades culturais porque cada membro da comu-
nidade é capaz de trazer os seus exemplos, pontos de 
vista, possíveis soluções para os conflitos existentes - 

influenciados pelas suas condições de vida e formação 
cultural - para o diálogo coletivo. Desfaz as diversida-
des culturais como um fator de exclusão da vida co-
munitária, pois todos os participantes participam num 
processo de fortalecimento e emancipação coletiva, 
evitando que as diferenças culturais se tornem num 
motivo de exclusão neste processo.
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Breve descrição da atividade 
A atividade tem o objetivo de registar as necessidades 
das comunidades migrantes para criar e orientar as 
atividades socioculturais da Casa da Juventude. 

A atividade consiste em elaborar e distribuir um inqué-
rito, criado juntamente com os representantes das co-
munidades migrantes, com vista a analisar as necessi-
dades das próprias comunidades. 

Inquérito sobre 
as necessidades 
das comunidades 
migrantes
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

O objetivo desta atividade é promover a participação ativa 
dos membros da comunidade migrante de modo a analisar 
em conjunto as suas necessidades, criando um inquérito a 
ser distribuído por eles próprios dentro das suas comunida-
des, e utilizando os dados para criar e orientar as atividades 
socioculturais da Casa da Juventude. A atividade enquadra-
-se na participação ativa (cap. 5) porque os participantes, ao 
cooperar entre eles, tornam-se promotores das demandas 
das suas comunidades, agindo para o seu reconhecimento 
e empenhando-se na conceção de bens que cumpram esses 
requisitos.

A primeira atividade, baseada na metodologia não formal da 
“Análise da árvore de problemas” pertence à família das téc-
nicas de planeamento participativo, onde todas as partes en-
volvidas identificam e analisam as necessidades em conjunto, 
criando domínio e dedicação entre as partes envolvidas.: 

A metodologia usada implica a combinação destas três ativi-
dades de modo a alcançar o objetivo do exercício:

• Preparação do inquérito (Utilizando a metodologia “Aná-
lise da árvore de problemas”)

• Administração do inquérito
• Planeamento participativo 

Inquérito sobre as necessidades das comunidades migrantes
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Preparação do inquérito: esta primeira parte é crucial para 
alcançar o objetivo da atividade, porque ela permite aos 
participantes analisar e identificar as necessidades expres-
sas ou implícitas na sua comunidade ao definir a anatomia 
da causa e efeito à volta de uma questão. Os participantes 
serão envolvidos num processo não formal de análise, onde 
eles poderão não só identificar possíveis problemas, mas 
também fazer conexões casuais, de modo a tentar encontrar 
possíveis soluções. Com esta abordagem visual, será mais 
fácil para eles criar um inquérito que responda às suas ne-
cessidades.

Administração do inquérito: nesta parte, o grupo organi-
za a administração do inquérito dentro da sua comunidade 
de origem, acionando um processo de participação ativa. 
Os participantes estarão envolvidos numa abordagem de 
aprendizagem e em técnicas educativas de rua para conse-
guirem distribuir os seus inquéritos na sua comunidade. Os 
participantes irão adquirir competências pessoais necessá-
rias para uma abordagem não formal, a capacidade de fa-

lar com os outros independentemente, para criar relações e 
cumprir uma tarefa. 

Planeamento participativo: O planeamento participativo 
é sobre envolver as pessoas da comunidade para obter o 
máximo benefício para toda a sociedade. Trata-se de reunir 
diferentes pontos de vista de quem quer participar e fazer 
com que as pessoas da cidade se sintam à vontade para ma-
nifestar as suas opiniões. Esta parte da atividade é crucial 
tanto para os participantes como para a Casa da Juventude, 
no processo de se tornar num centro intercultural.

A partir dos dados levantados pelos inquéritos, que repre-
sentam a opinião e o pensamento das comunidades migran-
tes, a Casa da Juventude, juntamente com os participantes, 
pode iniciar um processo de planeamento participativo para 
definir as atividades do centro no sentido da intercultura.
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Duração:

Cada atividade tem o seu próprio tempo específico.
A primeira parte, a preparação da pesquisa (Utilizando a meto-
dologia “Análise da árvore de problemas” ), deve durar 4 horas, 
para que todos os participantes tenham a oportunidade de se 
expressar livremente e de analisar por completo os problemas 
e, portanto, as necessidades expressas e não expressas da co-
munidade, e elaborar a pesquisa em conjunto.
A segunda parte, a administração da pesquisa deve durar 1 
semana. Os participantes devem ter tempo para distribuir a 
pesquisa na sua comunidade, fazendo as perguntas que eles 
decidiram juntos durante a primeira parte.
A terceira parte, o planeamento participativo deve durar 4 ho-
ras, de modo a recolher os dados surgidos após a pesquisa, e 
decidir em conjunto as futuras atividades da Casa da Juventu-
de, a partir dos resultados obtidos. 

Local:

O local para as atividades 1 e 3 pode ser a Casa da Juven-
tude. Certifique-se de que há uma sala com mesas e cadei-
ras e todo o material necessário. Estas atividades podem ser 
organizadas no interior ou no exterior desde que seja pos-
sível ter um ambiente onde os participantes se possam sen-
tir confortáveis para se expressarem e partilharem as suas 
ideias. 
A escolha do local para a atividade 2 cabe aos participan-
tes. Como a atividade consiste em levar a cabo um inquérito 
dentro da sua comunidade, eles podem escolher por onde 
começar (ex. as suas famílias, locais de encontro típicos, bair-
ro …)

Materiais:
• Mesas (de acordo com o número de participantes espe-

rados)
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• Cadeiras (de acordo com o número de participantes es-
perados)

• Flip chart
• Papel, Marcadores
• Tablet/PC (opcional)
• Ligação à internet (opcional)

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exigi-
das:

Não são necessárias aptidões específicas.

Participantes envolvidos:

A atividade não é adequada a um grupo composto exclusi-
vamente por habitantes locais, ou a um grupo monocultural 
de participantes (é aconselhável que haja pelo menos duas 
nacionalidades diferentes a representar as comunidades lo-
cais de migrantes). 
Uma vez que o inquérito é usado para analisar as necessi-

dades das comunidades migrantes, recomenda-se que os 
participantes sejam de faixas etárias diferentes, ou que o 
inquérito seja realizado de modo a assegurar diferenças na 
idade e no género. 
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Etapas: 
Antes

A preparação da atividade 
Antes de começar a atividade, é preciso criar um ambiente 
acolhedor, com cadeiras e mesas, papéis e flip charts, de 
modo a definir o local de trabalho para a primeira parte 
do exercício. 
Certifique-se que explica aos participantes o que é que eles 
têm de fazer durante a atividade, enfatizando o processo 
participativo do qual eles serão protagonistas. Mencione 
que cada opinião é importante, e auxilie o grupo para que 
toda a gente, incluindo aqueles que se sentem mais enver-
gonhados ou em dificuldade possam dar as suas próprias 
ideias num ambiente simpático e sem julgamentos. 

Durante

Preparação do inquérito (A análise da árvore de pro-
blemas) 

Esta primeira atividade é crucial porque permite conhecer 
e analisar as necessidades expressas ou não expressas das 
comunidades migrantes. 

A análise de problemas é a fase onde os aspetos negati-
vos de uma determinada situação são identificados, esta-
belecendo a relação de causa e efeito entre os problemas 
observados. A análise de problemas tem uma importância 
fundamental no que toca ao planeamento participativo, já 
que influencia fortemente o projeto de todas as interven-
ções possíveis. A análise de problemas inclui: 

• Definição do esquema e do tema de análise.

• Identificação de problemas que os grupos alvo e bene-
ficiários enfrentam.
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• Visualização dos problemas em forma de um diagra-
ma, chamada “árvore de problemas”, para ajudar a 
analisar e clarificar as relações de causa e efeito. 

Dê aos participantes marcadores, papéis e canetas. Depois 
desenhe uma árvore grande no flip chart. 

Tal como qualquer outra árvore, a árvore de problemas 
tem três partes: um tronco, raízes e ramos. 

Peça aos participantes para escreverem no tronco os 
maiores problemas que eles encontraram nas suas comu-
nidades. 

A seguir, peça para escreverem nas raízes as causas desses 
problemas centrais. 

Finalmente, peça-lhes para escreverem nos ramos os efei-
tos relacionados com os problemas.  

Todos os problemas são divididos da mesma forma (usan-
do a pergunta orientadora “o que causa isso?”. Depois de 

colocados todos os problemas, estes deverão estar ligados 
com setas de causa e efeito, mostrando claramente as re-
lações chave. Depois deste processo, a árvore de proble-
mas deve ser revista e validada pelos participantes, com o 
objetivo de preparar, a começar pelas sugestões da árvore, 
as perguntas para o inquérito. 

Sempre que possível, o questionário pode ser criado via 
Google Forms, uma ferramenta que oferece uma maneira 
rápida de criar um inquérito online, com respostas recolhi-
das numa tabela online. Deste modo, será muito mais fácil 
recolher e analisar os dados. Alternativamente, outra fer-
ramenta útil para questionários online é www.jotform.com 

Porém, o inquérito também pode ser realizado em papel, 
com questões abertas ou um teste de escolha múltipla. 

Administração do inquérito
Depois de preparar o inquérito, os participantes terão de o 
distribuir pelas suas comunidades.
Esta parte da atividade é extremamente importante, pois 
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nesta fase os próprios participantes irão realizar processos 
de iniciativa pessoal para estimular a comunidade e dete-
tar as suas necessidades.
Os participantes não serão apenas beneficiários das ativi-
dades da Casa da Juventude, mas estarão envolvidos em 
processos de planeamento participativo, nos quais serão 
capazes de compreender e analisar as necessidades das 
suas comunidades e efetivamente fazer algo para iniciar 
uma mudança. Os participantes poderão entrevistar as 
suas comunidades no contexto que preferirem. Eles pode-
rão apresentar o questionário nas suas famílias, em pontos 
de encontro, no bairro, etc...
Certifique-se que combina com eles algumas estratégias 
de envolvimento para não fazer com que se sintam des-
confortáveis ao falar com pessoas que não conhecem.
Nesta parte da atividade os participantes irão atuar com 
total autonomia, informe-os que poderão sempre entrar 
em contato consigo, caso precisem de ajuda.

Planeamento participativo
Esta fase da atividade consiste em recolher e analisar os 
dados dos inquéritos e planear, em conjunto com os parti-
cipantes, atividades interculturais futuras.
É nesta fase que se realiza o processo de elaboração que 
envolve os participantes e a Casa da Juventude.
Os dados recolhidos nos inquéritos, para além de respon-
derem às verdadeiras necessidades das pessoas das co-
munidades migrantes, que são recolhidas pelos seus pró-
prios representantes, são uma ferramenta útil para definir 
a linha de programação das atividades num contexto que 
não só reconhece a presença e o valor de outras culturas, 
mas também que as integra no seu planeamento, movi-
mentando o eixo da Casa da Juventude num sentido in-
tercultural..

Depois

Debriefing:
Após a atividade, comece uma discussão com o grupo in-
teiro onde os participantes possam contar a experiência 
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vivida, respetivamente, em cada fase da atividade.
A discussão também pode ocorrer de forma espontânea, 
neste caso o facilitador deve certificar-se de que todos res-
peitam a sua vez e que todos são ouvidos.

É possível conduzir a discussão de debriefing através de 
uma série de perguntas definidas. Escolha aquelas que 
acredita que são mais adequadas ao contexto.. 

1. Experiência geral

• Como é que a experiência correu?

• Para vocês foi fácil reconhecer um problema? 

• Acham que a experiência foi útil para cumprir as ne-
cessidades da vossa comunidade? 

• Encontraram várias diferenças entre as necessidades 
da vossa comunidade e as das outras?

• E as semelhanças? 

2. Os inquéritos

• Para vocês foi fácil distribuir o inquérito? 

• Quantas pessoas entrevistaram? 

• Aprenderam algo diferente daquilo que esperavam? 

• Que pessoas escolheram para o vosso inquérito? 

3. Os participantes

• Como é que se comportaram com os outros partici-
pantes? 

• O que acharam da atividade?

• Quais os vossos medos em relação a esta experiência?

• E quais foram as vossas expectativas? 

4. Futuro

• O que é que aprenderam com esta experiência? 

• Como está a vossa relação com a comunidade agora? 

• Que tipo de atividades pretendem organizar?
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Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura
A atividade é inovadora em relação ao público-alvo, uma 
vez que participantes de meros beneficiários de serviços e 
atividades tornam-se atores da mudança no microcosmo 
constituído pela Casa da Juventude. É inovador em relação 
ao contexto porque promove uma ideia de administração 
horizontal da Casa da Juventude, no que diz respeito à sua 
programação sociocultural. Finalmente, é inovador em re-
lação à metodologia porque combina as ferramentas de 
ação, pesquisa e planeamento participativo para produzir 
uma mudança no contexto da Casa da Juventude, incenti-
vando uma transição no sentido intercultural que vai para 
além da educação e da agregação intercultural, mas torna 
a diversidade cultural numa mais-valia com o compromis-
so com a comunidade local e a Casa da Juventude.
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Breve descrição da atividade 
Micro intervenções de regeneração urbana é uma ati-
vidade destinada a cuidar do espaço público através 
do voluntariado. 

Micro Intervenções 
de Regeneração 
Urbana
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

O objetivo desta atividade é organizar um grupo de partici-
pantes de modo a que eles se sintam envolvidos em cuidar 
de um espaço público, através de voluntariado, juntamente 
com a comunidade. 
A metodologia usada é a criação de um contexto não formal 
onde os participantes de diferentes países possam trocar 
ideias e sentirem-se mais integrados com o território, cui-
dando de um espaço público através do voluntariado. Vários 
estrangeiros não se sentem integrados com o território onde 
vivem e com a comunidade. O compromisso constante de 
estabelecer um comité de administração que cuida de um 
espaço público é um recurso extremamente importante em 
termos de integração e intercultura. 
Isto encoraja as comunidades a desenvolver soluções urba-
nas de forma criativa, através de processos coletivos que in-

centivem uma participação ativa e positiva. 
A atividade consiste em três momentos principais: 
• Preparação,
• Micro intervenções, 
• Regulamento comum

Micro Intervenções de Regeneração Urbana
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Preparação:  Nesta fase, envolva um grupo de participan-
tes de diferentes culturas, e permita uma troca de ideias, de 
modo a recolher ideias sobre o espaço público, e o tipo de 
micro intervenção a se fazer. 

Identifique um espaço público abandonado, tendo em con-
ta as ideias e opiniões dos participantes. Para possibilitar a 
criação de um ambiente descontraído e sem julgamento, 
onde todos se sintam livres para se expressarem, é acon-
selhável também usar a metodologia do World Café, junta-
mente com a troca de ideias. A metodologia do World Café é 
um formato simples, eficaz e flexível para organizar um diá-
logo num grupo grande. 

Micro intervenções: Esta é a fase onde as micro interven-
ções ocorrem. Começando pelos dados recolhidos das ses-
sões de trabalho para identificar questões, necessidades e 
expectativas urbanas acerca da sua área residencial, e de-
finindo depois em conjunto uma ideia consensual para a re-
generação urbana, nesta fase os próprios participantes en-
volvem-se para realizar a micro intervenção que planearam. 

Este é um trabalho cooperativo e intercultural onde todos 
dão a sua contribuição pessoal de modo a melhorar o am-
biente urbano.  

Regulamento comum: Terminada a parte experiencial da 
atividade, esta fase consiste numa fase de debriefing, na qual 
os participantes não só têm uma visão geral da atividade, 
mas a partir da experiência, podem definir um regulamento 
comum onde decidem o plano de manutenção, como uma 
“comissão de gestão” dos cidadãos. Este momento é uma 
oportunidade para envolver mais cidadãos na manutenção 
do lugar urbano e nas suas intervenções futuras.
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Duração:

A primeira fase da atividade deverá durar 2 horas, de modo 
a que os participantes tenham tempo suficiente para par-
tilhar as suas ideias, para identificar um espaço público de 
interesse, e para planear a micro intervenção de regenera-
ção urbana. 

Quanto à segunda parte, a microintervenção, a duração de-
pende da natureza da intervenção planeada, e está ligada 
com o tipo de atividade que o grupo de participantes pla-
neou.

A terceira parte, o estabelecimento do regulamento comum, 
deve durar duas horas, de modo a que os participantes pos-
sam exprimir os seus sentimentos acerca da experiência e 
realizarem juntos um regulamento informal e um comité de 
cidadãos para cuidar do espaço urbano.

 Local:

O local para as atividades um e três deverá ser a Casa da 
Juventude, um ambiente não formal no qual os participan-
tes podem trocar grupos de trabalho para recolher ideias e 
estratégias para imaginar uma nova intervenção para o es-
paço urbano identificado, para além da constituição de um 
regulamento comum para planear atividades futuras com a 
comunidade. 

O local da segunda atividade, a micro intervenção, é o pró-
prio local público abandonado, onde as ideias dos partici-
pantes possam ser realizadas criativamente em conjunto. 

Materiais: 

• Mesas
• Cadeiras (de acordo com o número de participantes es-

perados)
• Flip chart
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• Papel
• Marcadores
• Outros materiais de acordo com as necessidades dos 

participantes (planeados com os participantes de acor-
do com as suas atividades planeadas para as micro in-
tervenções).

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas:  

Não são necessárias aptidões específicas

Participantes envolvidos: 

Este tipo de atividade não se adequa a um grupo monocul-
tural de participantes. É aconselhável que haja participantes 
de pelo menos três nacionalidades diferentes, mas o suces-
so da atividade é diretamente proporcional à variedade do 
grupo. 



404

F Y C I C

Etapas: 
Antes 

Preparação: Nesta fase, envolva um grupo de participan-
tes de diferentes culturas e permita uma troca de ideias 
de modo a recolher ideias sobre o espaço público a cui-
dar. Eles irão discutir sobre a escolha do espaço público, e 
o tipo de micro intervenção a se fazer. 

Identifique um espaço público abandonado, tendo em 
conta as ideias e opiniões dos participantes. Para possibi-
litar a criação de um ambiente descontraído e sem julga-
mento, onde todos se sintam livres para se expressarem, 
é aconselhável também usar a metodologia do World 
Café, juntamente com a troca de ideias. A metodologia 
do World Café é um formato simples, eficaz e flexível para 
organizar um diálogo num grupo grande. Prepare o cená-
rio moldando o local à semelhança de um café, com me-
sas e cadeiras de acordo com o número de participantes. 
O processo começa com a primeira de três ou mais ses-

sões de vinte minutos de conversa para pequenos grupos 
de quatro (no máximo cinco) pessoas sentadas à volta de 
uma mesa. No fim dos vinte minutos, cada membro do 
grupo muda-se para uma nova mesa diferente. Eles po-
dem ou não escolher deixar uma pessoa como “anfitrião 
da mesa” para a próxima sessão, que dá as boas-vindas 
ao próximo grupo e os informa brevemente sobre o que 
aconteceu na sessão anterior.

Depois dos grupos pequenos (e/ou entre sessões, con-
forme necessário), os indivíduos são convidados a trocar 
ideias ou outros resultados da sua conversa com o resto 
do grupo grande. Estes resultados são refletidos visual-
mente numa variedade de formas, geralmente através 
de desenhos à frente da sala. 

Nesta fase certifique-se também de partilhar com o gru-
po a escolha de materiais que eles possam precisar para 
realizar o seu projeto de microintervenção em grupo. (ex: 
madeira, pedras de calçada, tinta, árvores, cadeiras, tape-
tes, etc…) 
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Durante 

Microintervenções 
Uma vez planeadas todas as atividades para as micro in-
tervenções da regeneração urbana, nesta fase o grupo de 
participantes irá trabalhar junto no local público abando-
nado, para criar um melhor ambiente para a comunida-
de. 
O trabalho em equipa, consistindo no grupo multicultu-
ral de participantes, organiza-os em grupos de trabalho 
mais pequenos para planear e preparar a intervenção. 
Isto inclui recolher materiais e remodelar o espaço de 
modo a que isto responda mais eficazmente às necessi-
dades da comunidade. 
Isto permite aos participantes desenvolver soluções ur-
banas de forma criativa, por processos coletivos que in-
centivam uma participação ativa e positiva. 

Depois

Regulamentação comum: 
Depois da atividade, os participantes devem ter um mo-
mento de reflexão para reunir impressões partilhadas e 
pessoais sobre a experiência que acabaram de ter. 
A discussão pode ser orientada por uma série de per-
guntas definidas, para que seja possível criar, através das 
respostas uma regulamentação comum e um “comitê de 
administração da cidade” para cuidar do espaço identifi-
cado no futuro. 
O comitê deve ser o menos formal possível, de modo a 
manter a estrutura flexível onde cada membro do grupo 
pode dar a sua contribuição pessoal para cuidar do espa-
ço público abandonado. 

1. Experiência geral_

• Como é que a experiência correu?

• Acham que as vossas ideias foram tomadas em 
conta? 
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• Concordam com os projetos comuns de intervenção? 

• Ela correu como foi esperado? O que aconteceu de 
inesperado? Porquê?

2. O grupo

• Como foi a relação com os outros participantes?

• Aprenderam alguma coisa nova sobre eles?

• Que obstáculos tiveram de ultrapassar juntos?

• Vocês encontraram uma solução em comum? 

3. Os participantes

• O que acharam da atividade?

• Descobriram algumas semelhanças com os outros 
participantes? 

• O que é que esperavam de diferente daquilo que 
aconteceu?

• O que é que podia ter sido feito de maneira diferente?

4. Futuro

• O que é que aprenderam com esta experiência? 

• Que atividade planeariam a seguir? 

• Como é que está a vossa relação com os outros par-
ticipantes agora? 
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Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura  
As micro intervenções de regenerações urbanas promo-
vem a intercultura porque permite aos participantes de 
diferentes culturas se sentirem responsáveis, em conjun-
to, por um lugar numa comunidade maior, cumprindo e 
respeitando as necessidades de todos. 

Através do voluntariado, os participantes podem estabe-
lecer um comité de gestão de modo a cuidar de um local 
público abandonado. 

Esta gestão comum tem um ótimo valor em termos de 
integração, porque permite fazer com que diferentes pes-
soas de diferentes culturas convivam juntas e vivam a ci-
dade de uma forma diferente, baseada na cooperação e 
na troca de diferentes pontos de vista. 

Para além disso, estimula o envolvimento intercultural 
entre participantes e comunidades locais ao promover a 

troca de experiências, conhecimentos e aptidões. Assim, 
recolher memórias, necessidades e expectativas aciona 
processos de estabelecimento de locais, reforça a identi-
dade local e inspira um sentimento de integração.
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Breve descrição da atividade
O planeamento participativo para recuperar espaços 
públicos abandonados é uma atividade com o objetivo 
de promover espaços interculturais, utilizados por dife-
rentes culturas, fora da Casa da Juventude. 

Planeamento 
Participativo Em 
Espaços Urbanos 
Abandonados
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Breve descrição da atividade:

O objetivo desta atividade não é apenas limpar um espa-
ço público abandonado, mas também reorganizá-lo junta-
mente com os participantes de modo a que se possa usá-lo 
de uma forma diferente. 
Cuidar de espaços urbanos, especialmente se estiverem 
abandonados, para lhes dar uma nova vida e uma nova 
utilidade, é fundamental no processo de integração e para 
desenvolver um sentimento de integração em relação ao 
território. 
A metodologia usada é a criação de um contexto não for-
mal onde os participantes de diferentes países possam ex-
pressar as suas ideias de modo a começar um processo de 
mudança em alguns espaços da cidade. 

Planeamento Participativo Em Espaços Urbanos Abandonados

A atividade consiste em quatro momentos principais:  
• Preparação, 

• Atores envolvidos 

• Análise da degradação e potencial 

• Proposta
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comunidade (relacionada com o espaço público abandona-
do a ser reutilizado está comprometida na troca de opiniões 
e ideias sobre a sua perceção de degradação e potencial não 
expresso do local. 

Esta fase deve ser orientada de modo a que todas as opi-
niões sejam consideradas, já que o espaço público é um bem 
comum, e as possíveis soluções devem ser adequadas a to-
das as partes envolvidas. 

Para a condução da discussão, estes aspetos metodológicos 
devem ser tidos em conta: 

Fazer perguntas aos grupos:  incentive os participantes a 
expandirem as suas respostas, de modo a explicar as suas 
opiniões. As perguntas deverão dar a oportunidade aos 
participantes para poderem explicar conceitos, estimular a 
criatividade e expandir o ponto de vista individual, para fazer 
com que todos os membros do grupo reflitam. 

Não julgar: não há respostas certas ou erradas, o facilita-
dor deverá realçar o contributo das pessoas, não verdades 
universais.

Preparação: Esta fase é uma prerrogativa da Casa da Ju-
ventude. Consiste em identificar o lugar público abandonado 
para renovar, tendo em conta diversos fatores, como o local, 
a presença, o contexto urbano onde se encontra, as diferen-
tes pessoas que vivem nele, e como é que este espaço pode 
ter interesse para o grupo de participantes de diferentes 
culturas envolvidas na atividade.  A escolha deve considerar 
também o facto de que este lugar pode ser usado autono-
mamente pelos participantes, mesmo depois do fim da ati-
vidade. 

Atores envolvidos:  O objetivo desta fase é envolver par-
ticipantes numa análise do local, para ter uma imagem do 
seu estado atual. Nesta parte, deve-se ter em mente todas 
as partes que usam, ou simplesmente passam pelo lugar 
identificado. Os espaços urbanos estão ligados a uma comu-
nidade, esta comunidade pode ter interesse no processo de 
renovar o espaço público em conjunto com os participantes. 

Análise da degradação e potencial:  Esta é a parte onde o 
planeamento participativo é envolvido, uma vez que toda a 
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Escutar: não dê respostas, mas estimule as perguntas cer-
tas. Cabe aos participantes dar as respostas, que serão dife-
rentes de acordo com a sua experiência e personalidade. En-
quanto facilitador, apenas siga o ritmo da conversa e esteja 
sempre atento àquilo que está a ser dito. 

Proposta: Na elaboração da proposta final, para enviar às 
instituições, considere todos os diferentes aspetos sugeridos 
nas discussões anteriores. Lembre-se de que o local é um 
bem comum, portanto todas as partes devem se sentir re-
presentadas na instância proposta. Se os participantes sou-
berem que as suas ideias foram inseridas na proposta, eles 
estarão muito mais envolvidos em cuidar do local em si.

Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura   
O planeamento participativo para a recuperação de 
espaços públicos abandonados é inovador porque con-
siste em reorganizar um espaço público começando 
pelas ideias e necessidades dos participantes.

Esta metodologia permite aos participantes interagir 
com o território de forma ativa, usando os espaços pú-
blicos não enquanto meros utentes, mas reformulando 
os aspetos para que eles se possam sentir responsá-
veis e deste modo mais envolvidos com a comunidade 
local. 

O planeamento participativo para a recuperação de 
espaços públicos abandonados promove a intercultu-
ra porque cria um espaço fora da Casa da Juventude 
onde pessoas de diferentes culturas se podem encon-
trar e planear atividades.
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Duração:
A atividade deve ter lugar de manhã cedo, de preferência 
ao domingo ou num dia em não se trabalho. Deve durar 
pelo menos duas horas e pode ser uma atividade de um 
dia quando diferentes culturas são apresentadas ao mes-
mo tempo (aconselhável), ou um evento recorrente (neste 
último caso, cada dia pode ser dedicado à apresentação de 
uma cultura diferente)

Localização:

A localização desta atividade é crucial, uma vez que está re-
lacionada com o objetivo da própria atividade. As fases 2 e 
4 podem ter lugar na Casa da Juventude, mas é crucial que 
a fase 3 seja levada a cabo no espaço público abandonado 
que foi identificado. Desta forma, a discussão sobre a perce-
ção da degradação, e do potencial não expresso, envolverá 
não só os participantes, mas também as pessoas que vivem 
ou simplesmente passam por este lugar público. 

Esta é a chave para ter uma imagem completa do estado 
atual do lugar, e para ter diferentes ideias para o renovar 
com base nas necessidades da comunidade relacionadas 
com o próprio local.

Materiais:

• Mesas 
• Cadeiras
• Flipcharts
• Canetas
• Marcadores
• Papel
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Participantes envolvidos: 
Esta atividade não se adequa a um grupo monocultu-
ral de participantes. Devido às suas características, é 
aconselhável ter um grupo com pelo menos três na-
cionalidades, claro que a diversidade do grupo é pro-
porcional ao sucesso da atividade.
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Etapas:
Antes

A preparação da atividade é crucial porque consiste em 
identificar o espaço público abandonado a ser recupe-
rado e reutilizado.

A reabilitação visa devolver aos cidadãos um espaço 
urbano habitável, adaptado às suas necessidades, pelo 
que a escolha do espaço deve ter em conta a possibilida-
de de reconstruir uma área localizada num bairro carac-
terizado por vários problemas e desafios sociais, entre 
os quais a decadência urbana. Escolha o local tendo em 
consideração a possibilidade do seu grupo alvo de parti-
cipantes poder estar interessado em utilizá-lo de forma 
autónoma, mesmo após a conclusão da atividade.

Duração:

Intervenientes envolvidos

Uma vez identificado o local público abandonado, recru-
te o grupo de participantes, e comece uma análise dos 
intervenientes envolvidos no local.

Esta análise do contexto é crucial porque permite ter 
uma imagem do estado atual do espaço público, das 
pessoas que por ele passam, do bairro, das possíveis es-
truturas em redor, lojas, restaurantes, bares, etc...

Tente identificar todas pessoas que possam estar envol-
vidas, considerando todas as horas em que o local é uti-
lizado. (ou seja, de manhã é utilizado pelos proprietários 
das lojas, pelo bairro; à tarde é utilizado por crianças ou 
idosos; à noite é utilizado por jovens a andar de skate, 
etc...)

Análise da degradação e do potencial
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Esta atividade deve ter lugar no local público abandona-
do escolhido para desenvolver a atividade.

Num planeamento público participativo, peça aos par-
ticipantes que analisem a sua perceção da degradação 
desse lugar, e o potencial não expresso do mesmo.

É aconselhável recolher diferentes pontos de vista de 
diferentes pessoas e diferentes culturas, de modo a ga-
rantir que todos tenham a possibilidade de expressar as 
suas perceções ou as suas ideias livremente, num am-
biente sem juízos de valor.

Facilite a discussão, colocando algumas perguntas es-
pecíficas: 

• Usam este espaço?

• O que gostam mais neste espaço?

• O que não gostam?

• Porque é que acham que este lugar foi abandonado?

• O que poderia mudar para melhorar este lugar?

• Usariam este lugar caso houvessem melhorias/mu-
danças?

• O que gostavam de poder fazer neste lugar que não 
podem fazer agora?

Tenha em conta que diferentes pessoas de diferentes 
idades (ou diferentes culturas) podem ter ideias diferen-
tes sobre o que está relacionado com a degradação. É 
possível que alguns deles (esto é, jovens que utilizam o 
local simplesmente para se reunirem à noite) não te-
nham qualquer necessidade particular de o mudar.

Torne claro que o objetivo da atividade é sublinhar que o 
bem comum é um direito de todos, e que o espaço pode 
ser partilhado e pode responder às necessidades de di-
ferentes comunidades, se as próprias comunidades se 
ocuparem dele.
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Depois:
Proposta
Uma vez recolhidas as ideias comuns sobre as diferen-
tes perceções em relação à decadência, e o seu poten-
cial que não é expresso, é possível conceber em conjunto 
uma proposta sobre como renovar o espaço de modo 
a que este possa responder melhor às necessidades da 
comunidade. Esta proposta pode ser dirigida às institui-
ções, como uma iniciativa coletiva que parte de baixo, 
que considera as diferentes necessidades das comuni-
dades para recuperar um espaço abandonado, e rede-
senhá-lo tendo em consideração as necessidades das 
pessoas que aí vivem.
Esta fase é crucial para legitimar uma iniciativa comuni-
tária que tenha em conta a complexidade dos interve-
nientes envolvidos, considerando diferentes faixas etá-
rias, e diferentes culturas em conjunto.

O que fazer e o que não fazer
É possível que diferentes pessoas de diferentes idades 
(ou diferentes culturas) tenham ideias diferentes sobre 
o que está relacionado com a degradação com o poten-
cial.

Assegure-se que expressa a importância da diversida-
de, e crie um ambiente em que diferentes ideias possam 
coexistir, e que representem um valor acrescentado 
para um lugar.

É possível que alguns participantes (isto é, jovens que 
utilizam o local simplesmente para se reunirem à noite) 
não tenham qualquer necessidade particular em mu-
dá-lo.

Não os pressione, mas convide todos a ouvir e a consi-
derar as ideias do grupo como recursos para melhorar 
o espaço.

Torne evidente que o objetivo da atividade é dar enfase 
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ao facto de que o bem comum é um direito de todos, e 
que o espaço pode ser partilhado e pode responder às 
necessidades de diferentes comunidades, se as próprias 
comunidades se ocuparem dele
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A horta urbana é um projeto que incentiva a criação de 
pequenos espaços para o cultivo de frutas e vegetais 
nas nossas cidades. Com o conhecimento e os meios 
certos, qualquer cidade ou bairro pode organizar um 
horta urbano. Com esta atividade, será estabelecido 
um grupo de pessoas que cuidam e plantam na horta, 
para colher mais tarde. Num bairro com vizinhos de di-
ferentes origens, um grupo de trabalhadores formado 
por pessoas de diferentes origens é uma ótima ferra-
menta para melhorar a interculturalidade. 

Esta atividade é perfeita para se fazer em ambientes 
muitos diferentes, como a Casa da Juventude, associa-
ções, concelhos municipais ou espaços públicos, cen-
tros educativos, etc. Precisará de ter em mente que 
mesmo que uma horta urbana seja um espaço para 
a comunidade, é melhor pensar em formas de a pro-
teger, não sendo totalmente aberta ao público, onde 
qualquer pessoa possa entrar.

Workshop sobre 
horta urbana
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

Promover relações entre pessoas de diversas origens culturais. 
Reforçar o valor da diversidade enquanto uma riqueza.
Partilhar um momento de lazer entre colegas. 
Evitar rumores e agir contra preconceitos direcionados a pes-
soas de diversas culturas 
Estabelecer novos contactos e relações, amizades entre pes-
soas culturalmente diferentes e pessoas migrantes que encon-
traram a sua nova casa aqui.
Incentivar o cuidado e interesse com a natureza, para além de 
criar hábitos alimentares saudáveis.
A metodologia utilizada para atingir estes objetivos é a de tra-
balhar na horta. Fazer parte de um grupo e adquirir uma res-
ponsabilidade partilhada no cuidado da horta pode fomentar 
laços entre as pessoas, construir relações, unir forças, conheci-
mento e desejo de fazer crescer o projeto comum de ver crescer 
frutos.

Duração:

Idealmente, um grupo de trabalho pode passar pelo menos um 
mês a cuidar do horta coletivamente.

Custos:

Os custos desta atividade são atribuídos aos materiais de hor-
ta (ferramentas, recipientes, solo, sementes, etc.): Depende da 
horta em que se desenvolve a atividade. É muito provável que 
na própria horta possam fornecer-lhe ferramentas. De qual-
quer modo, pode ser necessário cerca de 200 euros para com-
prar material.

Local:

O local será uma horta urbana. Procure, é muito provável que 
no seu meio haja hortas urbanas com os quais se possa rela-
cionar e com quem possa propor esta atividade.

Se não conseguir aceder a uma horta urbana, tem também a 

Workshop sobre horta urbana
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possibilidade de o adaptar ao seu espaço. Pode realizar esta 
atividade à escala que lhe for possível. Talvez tenha na sua 
Casa da Juventude ou à volta de um terraço, um pequeno pá-
tio, um espaço exterior onde apanha luz solar é suficiente, só 
terá de o adaptar em tamanho: utilize vasos mais pequenos e 
plante menos.

Materiais:

• PC para gerir a informação sobre os membros dos grupos. 

• No link em baixo pode consultar um tutorial para a cons-
trução de uma horta urbana. Os únicos materiais de que 
necessitará são caixas de madeira (de lojas de fruta / pa-
letes), um cortador, plástico, rede mosquiteira e pequenas 
abraçadeiras de plástico. 
https://www.youtube.com/watch?v=AALroOaf10g

• Para encher a sua caixa de plástico, pode precisar de ma-
teriais para a horta: algumas ferramentas, terra, sementes.

• Câmara para gravar (opcional)

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exigi-
das:

Uma pessoa que coordena os grupos. 
Precisará de competências básicas de gestão e também de co-
nhecimentos específicos sobre agricultura urbana. Se não tem 
conhecimentos sobre jardinagem, tente encontrar na sua cida-
de colaboradores com quem trabalhar (equipas, voluntários, 
etc.). Também na Internet encontrará muita informação sobre 
o assunto, como por exemplo:
https ://w w w.youtube.com/channel/UCbYFhcK-
SE2mWYB0yD_Qr_8A

Participantes envolvidos:

Os participantes podem ser jovens que pertençam a associa-
ções no seu meio: migrantes, vizinhos, etc.
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Pode também convidar pessoas mais velhas do seu meio, que 
tenham trabalhado no campo ou que tenham estes conheci-
mentos. Desta forma, estará a trabalhar a favor da transmissão 
de conhecimentos e também das relações intergeracionais.

Da mesma forma, talvez haja projetos agroecológicos ou ex-
plorações agrícolas na sua cidade que trabalhem o produto 
local de uma forma consciente e que estejam interessados em 
participar, dando a conhecer o seu projeto e partilhando o que 
sabem com os jovens.
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Etapas: 
Etapa 1: procure um projeto de horta urbana na sua 
cidade ou vila e entre em contacto com eles. Podem 
querer colaborar com um grupo de trabalho que passe 
cerca de 4 horas por semana na horta. Caso contrário, 
é possível que pretendam alugar a utilização.

Se não houver uma horta urbana na sua cidade, pode 
tentar criar a sua própria horta. Se quiser candida-
tar-se à utilização de um espaço público, contacte as 
autoridades locais e reúna-se com elas para pedir um 
espaço.

Etapa 2: Uma vez assegurado o espaço, pode come-
çar a contactar associações de moradores da sua área, 
com centros educativos no contexto, também com as-
sociações ou grupos de jovens migrantes. Ofereça-lhes 
a possibilidade de participar neste grupo, e mantenha 
o contacto das pessoas interessadas.

Etapa 3: Estabelecer uma data de início do workshop 
e um horário que se adapte a todas as pessoas interes-
sadas em participar. O ideal é que o grupo vá à horta 
duas vezes por semana, 2 horas de cada vez.

Etapa  4: No workshop, tente explicar bem as necessi-
dades e cuidados de uma horta, encoraje a sua curio-
sidade e atribua tarefas que possam ser partilhadas.

É importante que, uma vez terminada a atividade, 
tenhamos um momento para receber a opinião dos 
jovens que participaram. Pode fazê-lo diretamente, 
numa conversa ou por telefone. É importante porque 
pode ajudar-nos a compreender quais são os pontos 
fortes e quais são os pontos fracos da atividade. Tere-
mos de perguntar o seguinte:

• Como é que se sentiram na atividade?

• Divertiram-se?

• Aprenderam alguma coisa?
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• Conheceram vidas/experiências que não conhe-
ciam antes?

• O dinamizador foi útil?

Etapa 5: para dar visibilidade ao projeto, fale com as 
autoridades e organizações locais.

O que fazer e o que não fazer
Fazer com que os jovens se sintam confiantes no seu 
trabalho, que são capazes.

Visitar ou encontrar informação sobre exemplos de 
hortas urbanas. Procure inspiração e adapte ao seu 
ambiente outras ideias de sucesso.

Se tiver dificuldades em realizar a atividade, há tam-
bém a possibilidade de procurar colaborações. Acha 
que haveria uma organização ou grupo que poderia 
estar interessado em organizar uma horta urbana na 
sua cidade? Encontrar aliados, trabalhar em conjunto 

para obter licenças, espaços, materiais, etc., é sempre 
mais eficaz.

Não tenha expectativas muito elevadas no que diz res-
peito aos cuidados da horta. Lembre-se que é um pri-
meiro contacto com a agricultura urbana, e que esta é 
uma desculpa para os jovens se relacionarem uns com 
os outros.

Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura 
Esta atividade encoraja a interculturalidade porque 
procura que as relações geradas no grupo de traba-
lho da horta sejam entre pessoas de origens diversas. 
Trata-se de relacionar pessoas que não têm acesso a 
espaços onde possam partilhar tempo e tarefas com 
pessoas de diferentes proveniências.
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Vídeos, links e recursos externos
Horta de San Francisco: 
https://www.youtube.com/watch?v=UrOGbmETDeQ

https://www.youtube.com/watch?v=xoX9EkECdN

Bibliografia
https://www.youtube.com/watch?v=AALroOaf10g

https://www.youtube.com/channel/UCbYFhcK-
SE2mWYB0yD_Qr_8A

https://www.gardeningknowhow.com/special/ur-
ban/rooftop-gardening-for-city-dwellers.htm
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Breve descrição da atividade
A arte de rua pode ser um instrumento para expressar 
ideias sobre diversidade cultural, integração, partici-
pação ativa, ligação e solidariedade. Os participantes 
poderão usar as suas raízes culturais como pontos de 
partida para aprender mais sobre diferentes contextos 
culturais, pontos de vista políticos e vivências sociais. 
Focarão e transformarão as suas experiências, crian-
do um novo ambiente nas instituições sociais das suas 
próprias comunidades, para mostrar ao público uma 
juventude internacional nova, criativa, moderna e vira-
da para o futuro.

Arte de rua para a 
solidariedade 
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

Integração, promover a participação responsável dos jovens, 
lutar contra os preconceitos juvenis, e aprender mais sobre a 
cultura local.

Objetivos:

Objectives:

• dar aos jovens, "espaço" e ferramentas para se expressa-
rem na sua própria comunidade.

• apoiar as entidades sociais na recuperação dos seus pró-
prios edifícios graças às obras de arte dos jovens envolvi-
dos na criação de arte de rua;

• lutar contra o preconceito juvenil sensibilizando para a di-
ferença entre o vandalismo e a arte de rua; 

• promover a cultura e tradições locais;

• incentivar o trabalho em equipa entre os participantes.

• estimular a imaginação, a criatividade, a inovação e a re-

solução de problemas.

Esta atividade é adequada para todas as Casas da Juventude 
que acolhem jovens (dos 10 aos 25 anos de idade) numa situa-
ção isolada e difícil (que deixaram para trás amigos e familiares, 
que têm dependência das redes sociais, etc.).

Metodologias:

• arte de rua (graffiti, stencil, pintura).

• educação não formal (combinando trabalho artístico com 
alguns jogos de interpretação, trabalho de equipa, jogos 
de valores, etc.).

• trabalho de equipa (aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura.) .

Duração:

De 2 a 7 dias.

Custos:
Material: depende do tamanho da parede ou do espaço em 

Arte de rua para a solidariedade  
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que é necessário intervir
Logística: seguros, refeições para os participantes, transportes  
Financiamento: como esta ação tem um objetivo social direto, 
há muitas formas de envolver os interessados, a comunidade, 
as associações e os patrocinadores para contribuir na angaria-
ção de fundos para todos os custos relacionados com a inter-
venção artística.

Local:

A intervenção artística tem geralmente lugar em estruturas 
que não têm capacidade financeira para fazer intervenções 
para melhorar a sua estrutura (centros residenciais mais colori-
dos para menores, centro recreativo para idosos com murais de 
tradições locais, etc.). Investigando a sua própria comunidade, 
pode facilmente compreender a que centros propor esta inter-
venção.

Materiais :

• Tintas (de acordo com o tipo de superfície que precisa de 

ser pintada).
• Pincéis
• Bonés
• Luvas 
• Stencils
• Canetas e lápis 
• Superfície para pintar
• Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exigi-

das  
• Coordenadores do grupo: 2
• Perito em arte de rua: 1 a 3 (dependendo do tamanho do 

grupo). 

Dica:

Incentive e envolva artistas de rua locais na coordenação da 
intervenção de arte. 

Participantes envolvidos:

Tamanho do grupo: de 5 a 10 pessoas 
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Etapas: 
Antes

Estabelecer a atividade e o local  
Investigação:
Compreender se existe uma necessidade real para de-
senvolver "Arte de Rua para a Solidariedade". Para com-
preender isto, pode-se contactar instituições, entidades 
sociais que aparentam estar visivelmente degradadas 
ou desprovidas de elementos decorativos. Outra forma 
poderia ser promover a iniciativa nos meios de comuni-
cação social da Casa da Juventude/associação, a fim de 
convidar instituições ou entidades sociais a necessitar 
de apoio.

Financiamento de material e recrutamento de vo-
luntários:
• Compreender quem na comunidade poderia apoiar 

a iniciativa. Por exemplo: abrir um crowdfunding à 
comunidade na qual o trabalho terá lugar, contactar 

empresas que patrocinam a iniciativa, pedir apoio 
ao seu município, recolher material através dos 
meios de comunicação social pedindo pincéis, tinta 
de parede, latas de spray, etc…. Para ter sucesso na 
angariação de fundos, o objetivo do projeto deve ser 
tornado claro, prestando atenção ao esclarecimento 
da solidariedade e interesse social da iniciativa.

• Esta iniciativa tem uma missão voluntária. Aqueles 
que participam na decoração fá-lo-ão voluntaria-
mente sem pedir dinheiro em troca. Para que os vo-
luntários possam optar por publicitar o apelo nas re-
des sociais, contactar três jovens locais conhecidos 
no sector do graffiti ou da arte, pedir a colaboração 
de uma escola de arte para ter o apoio de estudan-
tes, aproveitar a oportunidade para desenvolver um 
projeto de solidariedade com jovens locais e/ou in-
ternacionais que participam num projeto, etc.
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Durante

Uma vez encontrada a instituição para ajudar, o finan-
ciamento de materiais e voluntários está preparado 
para:

• organizar uma reunião entre voluntários e represen-
tantes da instituição para compreender o tipo de de-
coração, que tema gostariam de ver representado;

• conceber o projeto e verificar se todos os materiais 
necessários estão presentes;

• organizar as horas e dias em que os voluntários po-
dem entrar na instituição social a fim de pintar;

• pintar até que o projeto esteja concluído.

DICA: lembre-se de tornar o trabalho visível nas redes 
sociais, de modo a dar uma identidade a esta iniciativa e 
garantir uma ação futura.

Depois

Depois de ter terminado o projeto, não se esqueça de 
organizar uma inauguração. Num projeto de solidarie-
dade, é sempre importante envolver as pessoas que fi-
zeram parte de todo o projeto. Para isso, lembrem-se de 
organizar o evento de inauguração recordando:

• convidar voluntários, patrocinadores, financiadores, 
gestores de instituições e utilizadores;

convidar jornalistas locais, tirar fotografias e vídeos a 
fim de tornar a iniciativa visível nos meios de comunica-
ção social.

O projeto não está concluído! Há sempre uma institui-
ção local e uma associação social à procura de arte e de 
ajuda... começar tudo do início!
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Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura 
Não há cultura sem arte e não há arte sem cultura. Isto 
é razão suficiente para explicar porque é que a arte de 
rua para solidariedade é um poderoso instrumento 
para fomentar a compreensão intercultural, a comuni-
cação e a apreciação da diversidade.

Os utilizadores deste incentivo são na sua maioria jo-
vens que enfrentam situações difíceis e que têm difi-
culdades em sair com os seus colegas ou em pôr em 
prática os seus talentos. 

Os benefícios desta atividade não são apenas para os 
"artistas", mas também para os beneficiários (institui-
ção social, escola, hospital, Casa da Juventude), porque 
ajuda os utilizadores do edifício a interagir com um 
ambiente mais vibrante e colorido. 

A arte de rua para solidariedade põe em contacto mui-

tas realidades diferentes: jovens isolados com deficiên-
cias, idosos com crianças, etc.

Esta atividade permite abordar o desconhecido e alar-
gar a nossa zona de conforto para aprender mais sobre 
diferentes contextos culturais, pontos de vista políticos 
e vivências sociais..

Bibliografia 
https://www.sensepublishers.com/media/2716-art-
-and-intercultural-dialogue.pdf_ 
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Breve descrição da atividade
O desfile intercultural é uma ação coletiva que procura 
tornar visível e celebrar a diversidade das culturas e as 
relações entre elas. É um apelo para definir uma posi-
ção política como entidade ou grupo, a partir da nossa 
Casa da Juventude: uma posição que diz que defende-
mos a interculturalidade e que a queremos expressar 
para que os cidadãos a escutem e se aproximem dela.

Desfile 
Intercultural
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

Lançar uma declaração coletiva a favor da interculturalida-
de e do antirracismo.

Reclamar o espaço público como um lugar seguro para to-
dos, onde todas as pessoas possam participar, onde as di-
ferentes culturas que compõem o nosso contexto possam 
partilhar.

Gerar uma atividade que convide pessoas de diferentes cul-
turas e origens a interagir num ambiente de lazer festivo, a 
fim de obter uma comunicação intercultural eficiente e flui-
da e gerar um espaço de encontro horizontal entre diferen-
tes culturas.

Sendo a atividade um desfile, é também um convite às pes-
soas que nos vêm, que não participam na atividade, para 
virem connosco, para se aproximarem e partilharem as nos-
sas reivindicações.

Metodologia:

A metodologia consiste em utilizar um contexto de lazer e 
festividade onde as pessoas estão a divertir-se para recla-
mar e lançar uma declaração de que queremos ser ouvidos. 
Partimos do pressuposto de que a forma como o nosso lazer, 
e especialmente o lazer no espaço público, é politicamen-
te configurado e é governado por dinâmicas racistas e seg-
mentação cultural. Portanto, é uma necessidade a favor das 
relações interculturais conquistar espaços de lazer e exigir 
que sejam espaços regidos por relações interculturais hori-
zontais, onde todas as pessoas se sintam incluídas e, caso 
queiram, possam participar.

Comunidades diferentes, pessoas de diferentes origens par-
ticiparão no desfile. O grupo participante terá de conceber e 
preparar o desfile em conjunto: faixas, slogans, música, de-
corações, etc. Será gerado um espaço de trabalho intercultu-
ral. Por outro lado, o grupo terá de trabalhar para que o des-

Desfile Intercultural
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file exprima essa interculturalidade, para que as pessoas que 
são espectadoras do desfile compreendam a mensagem e 
se sintam atraídas por ela.

Duração:

A data e a duração desta atividade podem ser adaptadas de 
acordo com as necessidades de cada centro. Pode ser uma 
atividade que complementa ou é celebrada dentro de um 
feriado local, ou uma festa da Casa da Juventude, etc. Reco-
menda-se tirar partido do ambiente festivo que já terá sido 
gerado na cidade. 

Serão necessárias duas semanas (mais ou menos) para pre-
parar bem a atividade. O desfile pode durar 1h30m ou 2h.

Custos:

Materiais para os bandeiras: 30 €

Impressão de pósteres (opcional): 20€

Orçamento total: 50€

Local:

Sendo um desfile, o local será itinerante. Decidir que itinerá-
rio será mais adequado: que ruas serão as mais concorridas, 
em que parte da cidade estão a decorrer outras atividades (é 
aconselhável coincidir com esse espaço, embora respeitando 
os horários).

Se puder desfilar pelas ruas que são pedonais, será muito me-
lhor: não será necessário pedir licenças para cortar as ruas ao 
trânsito durante a atividade.
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Materiais:

• Espaço: uma rota fixa por onde passará o desfile.

• Material para fazer faixas: lonas, paus para as extremida-
des (para as poder agarrar), tinta para escrever slogans 
sobre elas.

• Decoração festiva para os participantes no desfile: fatos, 
roupa colorida, acessórios, etc. Isto pode variar em função 
das preferências do grupo.

• Equipamento musical móvel: pode utilizar um equipa-
mento musical que tenha um pequeno gerador (que não 
precisa de ser ligado à corrente) e transportá-lo num car-
rinho.

• Recomenda-se uma impressora para imprimir cartazes 
para anunciar a abertura da exibição, mas não é essen-
cial.

• PC para organizar o grupo e fazer trabalho de comunica-

ção nas redes sociais. 

• Câmara para gravar as atividades.

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exi-
gidas:

Coordenador: não são necessárias aptidões específicas. Ape-
nas aptidões básicas de organização e gestão. Esta pessoa vai 
lançar o apelo à participação no desfile, coordenar e acompa-
nhar o trabalho de grupo.

Assegurará também que todos os materiais necessários para 
o desfile estejam disponíveis para os participantes: lonas, 
paus, materiais de pintura. Se necessário, também imprimirá 
e colará cartazes a anunciar o desfile nas paredes da cidade. 

Finalmente, encarregar-se-á de tirar fotografias e vídeos para 
documentar a atividade.



437

F Y C I C

Participantes envolvidos:

Esta atividade pode ser abordada de diferentes maneiras 
para a tornar adequada a diferentes grupos.

Pode ser organizada com utilizadores regulares da Casa da 
Juventude, com um grupo com quem trabalha regularmente 
e que pode organizar um desfile intercultural como forma de 
participar num feriado local.

Por outro lado, também pode ser organizado como uma ati-
vidade aberta, sendo também uma forma de os vizinhos se 
aproximarem da Casa da Juventude e de o conhecerem me-
lhor. Pode organizar um pequeno convite para que as pes-
soas da nossa cidade ou vila venham juntar-se a um grupo 
de trabalho para montar o desfile. Poderá, se existirem no seu 
contexto, contactar coletivos e grupos de diferentes origens, 
migrantes, refugiados, etc. para os convidar a participar e tor-
nar o grupo mais heterogéneo.

O público que vem ver o desfile será composto tanto por utili-
zadores da Casa da Juventude como por cidadãos locais en-
volvidos nas outras atividades do feriado.
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Etapas:
Etapa 1: Deve primeiro escolher a data, sendo acon-
selhável fazê-la coincidir com outro dia de celebração 
na sua cidade. Para o local, uma vez que a atividade 
é um desfile, o local será itinerante. O coordenador 
deve decidir que itinerário será mais adequado: que 
ruas serão as mais concorridas, em que parte da ci-
dade se realizam outras atividades (é aconselhável 
coincidir com esse espaço, embora respeitando os ho-
rários das outras atividades para evitar sobreposições 
de atividades). Ter em mente que o percurso deve ser 
adequado para um desfile de duas horas (tendo em 
mente que o desfile avançará a um ritmo lento). 

Etapa 2: Se você (o coordenador da atividade) tiver 
identificado o local, pode começar a trabalhar no con-
vite à participação. Desenhe um simples cartaz onde 
a atividade seja explicada e faça algumas publicações 
nas redes sociais, tais como Instagram, Facebook e 

Twitter. Não se esqueça de mencionar as característi-
cas especiais deste desfile: é uma forma de participar 
na festa local, acrescentando uma componente que 
na Casa da Juventude consideramos essencial para 
trabalhar: as relações interculturais nos espaços de 
lazer e nos espaços públicos. Deixar claro que este 
convite é para formar um grupo de trabalho que irá 
preparar o desfile e participar no dia escolhido: men-
cionar as tarefas que terão de fazer (pensar na deco-
ração, nos trajes, nos cartazes, na música, na coreo-
grafia ou nas danças, etc.).

No convite que lançou, não se esqueça de mencionar 
claramente o dia e a hora do desfile e o período de 
preparação do desfile. Também o prazo para a inscri-
ção.

Etapa 3: Quando o prazo de inscrição tiver termina-
do, poderá preparar a lista final de participantes no 
desfile. Marque uma primeira reunião com eles para 
coordenar os dias úteis e o calendário com os partici-
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pantes e decidir quais os materiais de que vai precisar. 
Agora pode obter todos os materiais necessários para 
que eles possam começar a preparar devidamente o 
desfile. Certifique-se também de que podem usar al-
gum espaço na sua Casa da Juventude para trabalhar 
no desfile. Deve estar por perto como guia para as 
suas reuniões. É aconselhável tirar fotografias destes 
encontros para trabalhos de comunicação e arquivo.

Neste momento, pode começar a anunciar o desfile 
nas suas redes sociais e talvez imprimir novos carta-
zes anunciando a data da atividade, destinados ao 
público que virá vê-la, e não aos participantes.

Anuncie o desfile como um desfile intercultural, inova-
dor em comparação com outras atividades do dia da 
celebração. Sublinhando que é não só uma forma de 
celebrar o feriado local, mas também de sensibilizar 
para uma necessidade diária: a criação de espaços 
para promover relações e conhecimentos intercultu-
rais. Certifique-se de que a data e a hora do desfile 

são claras, bem como a duração e o percurso.

Etapa 4: o dia do desfile. Deve juntar-se ao grupo no 
local onde o desfile vai começar. Ajude-os com todos 
os materiais e necessidades: faixas, equipamento mu-
sical, fatos, etc. Quando a hora chegar e o desfile for 
iniciado, irá acompanhá-los tirando fotografias e fa-
zendo vídeos com o consentimento dos participantes. 
Também estará lá, disponível para eles no caso de 
precisarem de alguma coisa. Se for possível, é acon-
selhável apresentar a atividade, o objetivo e as prin-
cipais reivindicações do desfile no final do mesmo, no 
local final. Pode fazê-lo, mas é melhor se os partici-
pantes o fizerem.

Quando o projeto acabar, avalie como é que a ativida-
de correu. Quantas pessoas participaram, que tipo de 
resposta tivemos e reveja o trabalho que foi feito para 
detetar o que podia ter sido feito melhor.  É sempre 
aconselhável fazer um pequeno registo fotográfico 
do público e da atividade, para fazer upload para as 
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redes ou enviar a jornais ou publicações locais, jun-
tamente com um comunicado de imprensa. Partilhe 
também essas fotos e vídeos nas redes sociais para 
divulgar o trabalho feito na vossa Casa da Juventude.

O que fazer e o que não fazer
Se fizer a atividade no mesmo dia que outro feriado, 
contacte a comissão que organiza o feriado para que 
possa coordenar com eles os espaços disponíveis e fa-
zer um bom trabalho em conjunto.

Encoraje os participantes a fazer um desfile anima-
do, com danças, cantorias, etc. Encoraje-os a misturar 
sons e estética, a celebrar a mistura mais do que a 
representação de cada cultura separadamente, em 
grupos. Esta é uma opção, mas é recomendada.

Aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura
Esta atividade promove a interculturalidade de dife-
rentes formas. Para começar, é um pequeno projeto 
que pode ser realizado por um grupo heterogéneo de 
pessoas, por um grupo composto por indivíduos de 
diferentes origens e culturas, que terão de trabalhar 
em conjunto, para conceber a forma como o desfile 
se irá desenrolar, com a ajuda do trabalhador na área 
da juventude. Terão de trabalhar para assegurar que 
todas as culturas sejam igualmente representadas e 
relacionadas horizontalmente ao longo da atividade, 
quebrando dinâmicas profundas que reproduzem a 
hierarquização e a sobre-representação de algumas 
culturas sobre outras.

Além disso, este processo de aprendizagem será uma 
oportunidade para pessoas de diferentes culturas en-
contrarem um lugar para interagir e aprenderem so-
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bre os outros.

Finalmente, o desfile gera um impacto nos cidadãos, 
nas pessoas que assistem: lança uma declaração a 
favor da interculturalidade, um apelo festivo à refle-
xão sobre a utilização do espaço público e sobre as 
dinâmicas que nele exercitamos. Reflete sobre quem 
ocupa e de que forma ocupa o espaço público, e sobre 
os benefícios que isso reverte para toda a sociedade.

Esta atividade é inovadora porque nos propõe com-
preender o espaço de lazer como um lugar político a 
partir do qual podemos gerar ações que transformem 
o nosso ambiente para alcançar uma sociedade mais 
justa, mais igualitária, mais consciente do valor da in-
terculturalidade. Os espaços festivos e de lazer tam-
bém devem ser considerados, são tão importantes 
como muitos outros, e têm um grande potencial para 
trabalhar nas relações entre as pessoas. Geram um 
impacto nas pessoas que participam na atividade e 
também nos espectadores, que através do tom festi-

vo e celebrativo, sentem-se atraídos e aproximam-se 
do que queremos reivindicar: a interculturalidade.
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Breve descrição da atividade 
Neste workshop, os participantes aprenderão que não 
precisam de ouro e pedras preciosas como diamantes, 
rubis ou safiras para criar belas joias. Por vezes basta 
usar revistas antigas, cola, cores, cordas e imaginação. 
Através da criatividade, eles podem expressar a sua 
identidade, o seu passado cultural e a sua imaginação.

Workshop de 
artesanato
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Breve descrição da atividade:

Neste workshop, os participantes aprenderão que não pre-
cisam de ouro e pedras preciosas como diamantes, rubis ou 
safiras para criar belas joias. Por vezes basta usar revistas 
antigas, cola, cores, cordas e imaginação. Através da criativi-
dade, eles podem expressar a sua identidade, o seu passado 
cultural e a sua imaginação.

Duração:

pelo menos 30 minutos por sessão (máximo 90 minutos); 
podem realizar-se várias sessões.

Custos: 

Há vários pequenos custos (aproximadamente 50 euros no 
total) para os materiais necessários à execução do workshop.

Local:

Uma sala grande na Casa da Juventude para o workshop e 
um local pequeno na Casa da Juventude ou qualquer outro 
espaço público (depende se necessita de autorização para a 
sua utilização) que tenha muitas pessoas a passar para ven-
der os produtos feitos pelos participantes. 

Materiais:

Revistas antigas; tesouras; cores; cola; pistola de cola quente; 
fio para colares e pulseiras.

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas:

Um trabalhador na área da juventude ou um artista que aju-
dará nos preparativos para um workshop e fornecerá instru-
ções sobre como fazer joias e explicar aos participantes por 

Workshop de artesanato
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que é importante criar algo.

Participantes envolvidos:

Esta atividade seria melhor aplicável se houvesse entre 8 e 
12 participantes envolvidos, para que um trabalhador na 
área da juventude ou artista possa evitar possíveis mal-en-
tendidos ou conflitos entre o grupo.
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Durante

Preparar a sala, onde a atividade terá lugar - as cadei-
ras, as mesas, todos os materiais necessários. Proteger 
o mobiliário para que não fique estragado pela cola ou 
tintas utilizadas pelos participantes. Explicar aos parti-
cipantes como fazer uma peça de joalharia e explicar-
-lhes, como é importante para eles fazer uma peça de 
joalharia que apresente o seu passado cultural e a sua 
identidade. 

Instruções:  

1. Nas revistas procure as páginas mais coloridas, 
rasgue-as da revista e corte-as em tiras de 2 a 3cm 
de largura (se quiser bolas de papel maiores, use 
tiras mais longas). 

2. Enrole a fita torcendo-a diagonalmente num dos 
cantos e, finalmente, obtenha um rolo alongado 
que se aplainará na mesa.

Etapas:  
Antes 

Convide os futuros participantes para os workshops 
por e-mail, meios de comunicação social, meios de 
comunicação locais ... Os convites devem conter uma 
breve descrição sobre os workshops, os seus objetivos, 
o local onde o evento será realizado, a hora do even-
to.... Prepare também um formulário de inscrição que 
os seus participantes irão preencher. 
Além disso, encontrem um trabalhador na área da 
juventude ou um artista que ajude os vossos partici-
pantes enquanto estes participam nos workshops e 
preparam todo o material necessário para uma boa 
implementação da atividade. 
Quando tiver todos os participantes, realize uma breve 
entrevista individual com eles, perguntando sobre as 
suas experiências em matéria de arte e artesanato. 
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3. Comece a enrolar a fita achatada para obter um 
"caracol". No final, colar a fita de modo a evitar que 
esta se desenrole.

4. Faça mais "caracóis", diferentes ou do mesmo ta-
manho.

5. Quando tiveres “caracóis” suficientes, coloca-os no 
padrão desejado e cola-os juntamente com a pis-
tola de cola.

6. No final, colar um pedaço de fio à forma. 

7. Colorir o produto com as cores que quiser. 

8. Se desejar, pode também decorar o produto com di-
ferentes materiais (tais como glitter, autocolantes...)

Depois
Quando tiver produtos suficientes que tenham sido fei-
tos pelos participantes, coloque-os em exposição num 
local visível para que as pessoas tenham a oportunida-

de de os comprar. Ofereça também os produtos a ne-
gócios e empresas locais como uma possibilidade para 
eles comprarem as joias e utilizá-las como um presen-
te para os seus parceiros comerciais. 

Aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura
Esta atividade promove a intercultura facilitando o en-
contro e a interação social de pessoas de diferentes 
origens culturais durante o próprio workshop. Quando 
os produtos que os participantes fabricaram estão a 
ser vendidos, a comunidade local (e os outros que de-
cidem comprar as joias) encontram a cultura dos par-
ticipantes. 

Além disso, reutilizam as revistas antigas para criar 
algo novo; algo em que podem incorporar a sua pró-
pria cultura e, ao fazê-lo, ensinam de forma não formal 
à população local sobre os seus antecedentes.
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Possível acompanhamento ou liga-
ção a outras atividades
Dependendo dos produtos criados, podem ser expos-
tos numa galeria de arte, museus, também podem ser 
apresentados no mercado da cidade para chegar à po-
pulação local de diferentes idades e em maior número. 
Além disso, em cooperação com o município, estes pro-
dutos poderiam ser oferecidos como lembrança aos vi-
sitantes estrangeiros.
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Breve descrição da atividade 
Trazer a intercultura para dentro oferece a possibilida-
de de analisar a composição do contexto local e, con-
sequentemente, adaptar a oferta da Casa da Juven-
tude. Utiliza o diálogo intercultural entre as partes de 
uma variedade de contextos culturais, cada uma com 
os seus interesses específicos. Isto também permite o 
exame de crenças, atitudes, comportamentos, proce-
dimentos e estruturas sociais produzidos através da 
cooperação ambiental, de um ponto de vista reflexivo.

Trazer a intercultura 
para dentro



450

F Y C I C

Tópicos. Objetivos e metodologia:

Trazer a interculturalidade para dentro é uma sugestão teó-
rica para os gestores, responsáveis e voluntários das casas 
da juventude, que pretendem transformá-los num concurso 
mais aberto e intercultural.

Trazer a interculturalidade para dentro visa criar um mapea-
mento mais profundo de um concurso local que os conduza:

• identificar a 'topografia' geral das culturas - as crenças, 
atitudes, comportamentos, procedimentos e estruturas 
sociais que moldam as interações humanas;

• identificar potenciais perigos, obstáculos e surpresas 
agradáveis que uma comunidade local tem a fim de 
construir um concurso intercultural; 

• compreender como as crenças, atitudes, comporta-
mentos, procedimentos e estruturas sociais intercultu-
rais podem ser promovidas e apoiadas.

• estimular a cooperação entre diferentes crenças, atitu-
des, comportamentos, procedimentos e estruturas so-
ciais.

Metodologia: 

Investigação, investigação sobre o território, investigação-a-
ção.

Duração:

As fases em que a atividade é dividida, descritas abaixo, têm 
durações diferentes:

• INVESTIGAÇÃO 3 semanas

• ANÁLISE 3 horas

• PLANO 1 semana

Trazer a intercultura para dentro
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Local:

Para a fase 1 a sua cidade/ comunidade local

Para as fases 2 e 3 a sua Casa da Juventude

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas: 

É útil ter na equipa um sociólogo ou um especialista em aná-
lise social.
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Plano: 

Após análise dos dados, convidar os representantes 
que participaram no mapa comunitário para uma reu-
nião de planeamento que tenha como objetivo definir 
o caso de uma nova e dinâmica prática 'intercultural' 
que procure a diferença e se concentre em acrescentar 
valor e valores à comunidade. 

Nesta fase é importante ter em consideração este as-
peto:

• A diversidade cultural significa mais ideias, mais 
opções e mais oportunidades.

• Realizar a vantagem da diversidade significa reu-
nir pessoas de culturas diferentes para que possam 
aprender umas com as outras e cooperar de uma 
forma intercultural. 

• Alargar e enriquecer o envolvimento público no 
planeamento e desenvolvimento dos bairros é 

Etapas: 
Trazer a interculturalidade para dentro poderá ser 
dividida em 3 momentos principais:

Investigação: 
identificar princípios de boas práticas de envolvimento 
comunitário, planeamento urbano participativo e de-
senvolvimento. Após identificar as possíveis pessoas, 
grupos e associações da comunidade, organizar uma 
equipa de pessoas capazes de recolher informação 
mais detalhada sobre os grupos identificados e produ-
zir um relatório da informação recolhida.  

Análise: 
Após organizar a informação no relatório, organizar 
uma reunião com os gestores e voluntários da Casa da 
Juventude, para compreender como estabelecer um 
planeamento participativo e de desenvolvimento com 
a comunidade local, envolvendo também as culturas 
que não são típicas dessa área.    
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agora a norma, não a exceção. 

• O bom envolvimento da comunidade requer téc-
nicas, mas trata-se realmente de ter as atitudes e 
competências certas. 

• O bom envolvimento da comunidade faz mais do 
que sondar a opinião. Todos têm uma história para 
contar, emoções para expressar e sabedoria para 
transmitir e um bom praticante pode encontrá-las 
e interpretá-las e transformá-las numa narrativa 
unificadora. Isto requer uma habilidade que os pro-
fissionais ignoram por sua conta e risco - compe-
tência cultural.

Todos estes aspetos são inevitáveis interagindo duran-
te a reunião de planeamento, por esta razão, certifique-
-se de ter uma grande mediação entre as partes, a fim 
de elaborar alguns objetivos específicos a desenvolver 
na comunidade e/ou na Casa da Juventude.

Pôr em prática: 
Depois de estipular um plano com os vários pontos a 
serem desenvolvidos, a Casa da Juventude responsá-
vel toma a responsabilidade de coordenar o plano e 
de dividir as tarefas entre os grupos da comunidade. 
É importante introduzir as pessoas da comunidade na 
coordenação e responsabilidade, a fim de as fazer par-
ticipar e mostrar um sentido de abertura em relação a 
elas.

Avaliação contínua: 
Obviamente, durante a implementação do plano, pode 
parecer difícil desenvolver uma atividade específica, 
por esta razão será importante repensar uma reunião 
para rever como esta atividade pode ser adaptada.
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Aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura
A interação de diferentes culturas pode levar a resolver 
problemas, a negociar acordos ou a resolver disputas. 
Este é o ponto de partida para pensar intercultural-
mente. Trazer a interculturalidade para dentro é um 
contributo, uma motivação para os gestores, respon-
sáveis e voluntários de uma Casa da Juventude com-
preenderem o seu desafio e promoverem a interação 
e partilha de diferentes realidades; oferecendo a Casa 
da Juventude como um cenário possível para que isso 
aconteça.
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Breve descrição da atividade
O Questionário Espelho é um instrumento de investiga-
ção constituído por uma série de perguntas com o obje-
tivo de recolher informações de novos componentes de 
uma comunidade. Os questionários podem ser deixados 
à livre utilização e acesso da comunidade local..

Questionário 
espelho 
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

O Questionário Espelho (QE) fornece uma forma relativamente 
barata, rápida e eficiente de obter grandes quantidades de infor-
mação de uma grande amostra de pessoas. O QE pretende so-
bretudo recolher informação de novos membros de uma comu-
nidade local, a fim de lhes fornecer a melhor informação prática 
relacionada com os seus interesses e expectativas sobre a nova 
realidade. 

A manutenção do QE será realizada principalmente pelos traba-
lhadores e voluntários da Casa da Juventude, em colaboração 
com instituições e organizações sociais e juvenis, capazes de assi-
nalar novos grupos de pessoas num determinado local. O próprio 
QE consiste numa série de perguntas (abertas e não abertas) nas 
quais o respondente pode dar feedback sobre o tipo de informa-
ção que pretende obter. Por exemplo, basta pensar num grupo 
de refugiados que não sabe para onde ir para obter informações 
sobre a sua nova cidade (centros comerciais, teatro, etc.) ou não 

sabe que tipos de atividades de lazer que existem para os seus fi-
lhos. Através das respostas que dão, os gestores do QE poderão 
contactar a pessoa e fornecer-lhe as informações desejadas. O 
QE tenta facilitar a melhor integração na vida quotidiana de uma 
pessoa na nova comunidade local.

Duração:

Pode ter uma altura para começar e depois estar sempre ativo 
sem ter uma data final específica. O aspeto principal do QE é a 
acessibilidade das pessoas ao questionário.

Custos:

Gratuito para os inquiridos 

Pode ter um custo de manutenção para os recursos humanos 
envolvidos na análise dos questionários. Por outro lado, é possí-
vel evitar este custo envolvendo voluntários de uma organiza-
ção específica.

Questionário espelho 
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Local e Materiais:

Versão impressa: o questionário nesta versão poderá estar dis-
ponível na Casa da Juventude em um lugar que seja de fácil 
acesso para os utilizadores. Deve ser um lugar que tenha pelo 
menos uma cadeira e mesa e material adequado para a sua 
compilação. Os gestores do questionário poderiam também 
decidir dedicar uma hora específica do dia e da semana para a 
realização do questionário, a fim de estarem presentes durante 
a sua execução. Se tal não for possível, deverá haver uma caixa 
ou pasta capaz de recolher os questionários preenchidos.

Versão on-line: a versão on-line de QE, poderia ser a mais rá-
pida, eficiente e amiga do ambiente, por este motivo deve ser 
considerada como a primeira opção porque:

- permite uma análise rápida da informação recolhida

- não há necessidade de recolher o formulário e este pode ser 
facilmente preenchido a partir de casa.

Os gestores do questionário podem também decidir dedicar 
uma hora específica do dia e da semana em que podem ofere-
cer assistência para a realização da compilação.

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exigi-
das:

A manutenção do QE será realizada principalmente pelos tra-
balhadores e voluntários da Casa da Juventude, em colabora-
ção com instituições e organizações sociais e juvenis, capazes 
de sinalizar novos grupos de pessoas num determinado local.

Participantes envolvidos:

Novos membros de uma comunidade local
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Etapas: 
Antes 

Antes de criar o questionário, tente identificar as orga-
nizações, organismos e institutos que podem informar 
novos grupos de pessoas que se estão a estabelecer 
na comunidade. Precisará deles para ter em conside-
ração o contacto com as pessoas. exemplo: associação 
ESN (Erasmus Student Network), gabinete de serviços 
sociais, escolas, jardins-de-infância, etc.  

Criar o questionário:
Muitas vezes um questionário utiliza tanto perguntas 
abertas como fechadas para recolher dados. Isto é be-
néfico pois significa que podem ser obtidos dados tan-
to quantitativos como qualitativos.
As perguntas fechadas estruturam a resposta, permi-
tindo apenas respostas que se enquadram em catego-
rias pré-decididas.
Os dados que podem ser colocados numa categoria 

são chamados dados nominais. A categoria pode ser 
restrita a apenas duas opções, ou seja, dicotómicas 
(por exemplo, "sim" ou "não", "masculino" ou "femini-
no"), ou incluir listas bastante complexas de alternati-
vas das quais o respondente pode escolher (por exem-
plo, politômicas).
As perguntas fechadas podem também fornecer da-
dos ordinais (que podem ser classificados). Isto envolve 
frequentemente a utilização de uma escala de clas-
sificação contínua para medir a força das atitudes ou 
emoções. Por exemplo, concorda fortemente / concor-
da / neutro / discorda / discorda fortemente / incapaz 
de responder.
As perguntas abertas permitem às pessoas expressar 
o que pensam com as suas próprias palavras. As per-
guntas abertas permitem ao inquirido responder com 
o grau de detalhe que quiser nas suas próprias pala-
vras. Por exemplo: "pode dizer-nos qual o serviço de 
que necessita?"
Se quiser recolher respostas mais detalhadas dos seus 
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inquiridos, então as perguntas abertas funcionarão 
melhor. Estas não dão opções de resposta predefini-
das e, em vez disso, permitem aos inquiridos colocar 
exatamente aquilo de que gostam nas suas próprias 
palavras.
As perguntas abertas são frequentemente utilizadas 
para perguntas complexas que não podem ser respon-
didas em algumas categorias simples, mas requerem 
mais detalhes e discussão.

Durante

A Casa da Juventude e os gestores do questionário, 
levam a cabo um trabalho contínuo de promoção do 
questionário. Deve assegurar-se que nesta fase exis-
tam gestores capazes de promover o questionário nas 
instituições, organismos e organizações e diretamente 
com as pessoas interessadas.

Depois

Sempre que um questionário for recebido, as pessoas 

encarregadas de analisar o questionário identificarão 
os interesses da pessoa e depois pô-la-ão em contacto 
ou dar-lhe-ão informações sobre o serviço, a estrutura 
ou a organização que poderia satisfazer as suas neces-
sidades.

Obviamente, esta é também uma forma ótima de pro-
mover as atividades da Casa da Juventude, pelo que 
nunca irá perder a oportunidade de promover a sua 
casa. :)

O que fazer e o que não fazer 
Há uma série de fatores importantes na conceção do 
questionário.

Objetivos:
Certificar-se de que todas as perguntas feitas abordam 
os objetivos da investigação. No entanto, utilize apenas 
uma característica da construção que está a investigar 
em cada item.
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Comprimento:
Quanto mais longo for o questionário, menos provável 
é que as pessoas o preencham. As perguntas devem 
ser curtas, claras e diretas; quaisquer perguntas/itens 
desnecessários devem ser omitidos.

Estudo Piloto:
Realizar um estudo prático em pequena escala para 
garantir que as pessoas compreendam as questões. As 
pessoas também serão capazes de dar um feedback 
honesto e detalhado sobre a conceção do questionário.

Ordem das perguntas:

As perguntas devem progredir logicamente do menos 
sensível para o mais sensível, do factual e comporta-
mental para o cognitivo, e do mais geral para o mais 
específico.

O investigador deve garantir que a resposta a uma per-
gunta não seja influenciada por perguntas anteriores.

Terminologia:
Deve haver o mínimo de termos técnicos. As perguntas 
devem ser simples, diretas e fáceis de compreender.
A linguagem de um questionário deve ser adequada 
ao vocabulário do grupo de pessoas em estudo. Utilizar 
declarações que sejam interpretadas da mesma forma 
por membros de diferentes subpopulações da popula-
ção de interesse.
Por exemplo, o investigador deve alterar a linguagem 
das perguntas para corresponder à origem social, à 
idade, ao nível de instrução, à classe social, à etnia dos 
inquiridos, etc. Pode também traduzir o questionário de 
acordo com a língua que o grupo-alvo fala.

Apresentação:
Certificar-se de que tem um aspeto profissional, incluir 
instruções claras e concisas. Se for enviado por e-mail, 
certifique-se de que o e-mail não é considerado "spam".

Dados pessoais do respondente:
Certifique-se de que recebe os dados pessoais do in-
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quirido, pelo menos o e-mail ou número de telefone e 
anexe a autorização de dados pessoais.

Seguimento e atividades relaciona-
das:
QE é uma ferramenta útil a implementar antes ou du-
rante as seguintes atividades propostas neste conjunto 
de ferramentas:

• VISITAS GUIADAS

• PASSEIO INTERCULTURAL

Aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura
O QE pode ser um meio eficaz de medir o comporta-
mento, atitudes, preferências, opiniões e, intenções de 
um número de sujeitos de uma forma mais barata e 
rápida do que outros métodos. 

O objetivo do QE é procurar abrir oportunidades para 
grupos de pessoas que possam ter dificuldades de in-
tegração numa nova comunidade. Numa realidade em 
que tudo parece estar ao nosso alcance, muitas vezes 
esquecemo-nos do sentido de integração e aceitação 
do outro, excluindo o valor intercultural de uma comu-
nidade. Com o QE tentamos promover a interculturali-
dade, acolhendo novos membros e oferecendo-lhes o 
nosso apoio, o que inevitavelmente conduz a uma rela-
ção entre as duas partes.
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Breve descrição da atividade 
Esta actividade pretende promover o encontro com 
pessoas de diferentes países e o conhecimento das 
suas culturas através da linguagem universal do des-
porto e dos seus valores.

Novas Culturas, 
Novos Desportos
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Tópicos. objetivo e metodologia:

O objetivo desta atividade é facilitar a prática do desporto por 
pessoas vindas de outros países, utilizando ao mesmo tempo 
a prática desportiva como instrumento para a comunidade 
local se encontrar e descobrir outras culturas e ter momen-
tos de agregação espontânea que giram em torno da prática 
desportiva. A metodologia aplicada é a promoção do conhe-
cimento e do encontro entre diferentes culturas, utilizando ati-
vidades não formais em contextos informais.

Duração:

A atividade não tem uma duração específica, pois varia mui-
to de acordo com o desporto praticado. Para atingir os seus 
objetivos é de facto importante estruturá-la como um evento 
estável e recorrente, em vez de uma atividade única.

Local:

Qualquer lugar ao ar livre que seja público, acessível e já fre-

quentado por jovens, tais como parques, grandes áreas de es-
tacionamento, praças…

Material:

O material está intimamente ligado ao desporto específico 
que decidir jogar, dito isto, pode ser útil ter disponível equipa-
mento desportivo (camisolas de cores diferentes para fazer 
equipas, bolas, apitos, bandeiras...)

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas:

Não são necessárias competências específicas, mas ter expe-
riência desportiva, mesmo que não seja indispensável, é útil.

Participantes envolvidos:

Esta atividade não funciona com grupos monoculturais. Além 
disso, como descrito mais à frente, é importante procurar e 
envolver grupos que já praticam em conjunto um determina-
do desporto.

Novas Culturas, Novos Desportos
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Etapas:
Antes: 

LProcure grupos de jovens/adultos de outros países que 
já pratiquem algum desporto de equipa. Se procurar no 
tempo e lugares certos (dias sem trabalho, fim de tarde 
nos parques, grande parque de estacionamento...) ficará 
surpreendido com a quantidade de desportos que nem 
sequer sabia que eram praticados na sua cidade. 
Peça-lhes que lhe expliquem as regras do jogo e propo-
nha-se a mostrá-lo a outras pessoas a fim de ter mais 
participantes. Marque então uma data quando tiverem a 
certeza de que voltarão a jogar, no mesmo local ou num 
maior, se achar que isso facilitará a participação de outras 
pessoas. Marque a data com uma margem confortável 
para promover a participação na atividade entre os utili-
zadores da sua Casa da Juventude e a comunidade local 
em geral.
Ao organizar a próxima reunião, preste atenção para não 
inverter a rotina do grupo. É importante assegurar uma 

boa participação de outras pessoas, estabelecendo a hora 
e o local adequados, mas se estiver demasiado afastado 
dos hábitos do grupo há um risco elevado de não apare-
cerem, e isso seria o fracasso da sua atividade. 
Troque contactos com duas ou três pessoas do grupo 
(telemóvel, Facebook, Instagram...) para se manter em 
contacto até à próxima reunião para contingências e 
atualizações. Pergunte se é necessário algum material ou 
equipamento específico.

Uma vez marcada a data, é altura de o promover na sua 
Casa da Juventude e na sua cidade. A palavra de boca em 
boca é uma boa estratégia, mas não subestime o poder 
de uma boa campanha de redes sociais. Por exemplo, 
pode criar um evento específico no Facebook (ex. "Torneio 
de críquete ao domingo!", "Dança de praça no parque", 
"Ganhe a taça de futebol-ténis") e construir o suspense 
publicando alguns vídeos de jogadores habilidosos ou 
competições oficiais desse desporto.
Se conseguir ter antecipadamente um grupo sólido dis-
posto a participar no evento, pode começar a explicar as 
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regras, assistindo juntos a vídeos deste desporto, treinan-
do um pouco...

Durante:

Apresente o grupo de participantes que reuniu ao grupo 
que pratica o desporto. Uma boa maneira de quebrar o 
gelo e de se familiarizarem informalmente é fazerem o 
aquecimento juntos antes de começarem a jogar. 

Peça a alguém do grupo que explique as regras a todos, 
ajudando-o com a tradução se necessário. Depois, fazer 
com que as equipas se misturem o mais possível entre 
locais e estrangeiros, novos jogadores e peritos. Quanto 
mais mistas forem as equipas, mais facilmente evitará o 
agonismo excessivo e facilitará o encontro de diversidades.

O objetivo da atividade é ter o maior número possível de 
participantes, por isso tente envolver também os tran-
seuntes ou pessoas curiosas que se aproximem do grupo. 
Torne-se visível, colocando algumas bandeiras, decora-
ções, música...

Depois:

Decidir com os participantes outras datas para uma des-
forra ou simplesmente para jogarem juntos novamente, 
bem como outros desportos ou jogos para jogar (talvez os 
locais gostariam de mostrar os seus desportos preferidos 
aos estrangeiros da próxima vez). Aspeto inovador para a 
promoção da intercultura.

A atividade é tão simples como inovadora, porque com-
bina uma experiência lúdica e um contexto informal fora 
da Casa da Juventude. O desporto aqui é utilizado como 
ferramenta para facilitar o encontro de pessoas que nor-
malmente não têm tais ocasiões para partilhar momen-
tos relaxantes em conjunto e coloca a base para novos 
encontros graças à simplicidade e reprodutibilidade da 
sua estrutura. Uma vez formado o grupo de participantes, 
não há mais necessidade de mediação de trabalhadores 
na área da juventude, pelo que é uma forma genuína e efi-
caz de desencadear um encontro intercultural que pode 
eventualmente continuar de forma autónoma.
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Aspeto inovador para a promoção da 
intercultura.
Novas culturas, novos desportos ajuda a promover a in-
tercultura trabalhando em dois lados: inclusão dos recém-
-chegados no tecido social local e apoio aos locais para 
verem os recém-chegados numa perspetiva diferente e 
mais complexa. 

Por um lado, fomenta o processo de inclusão dos migran-
tes - e dos estrangeiros em geral - na comunidade local, 
facilitando a prática de um momento muito importante 
na vida individual, como a atividade desportiva. 

Por outro lado, oferece às diferentes culturas um momen-
to para aprofundar o conhecimento recíproco, evitando 
preconceitos e apoiando uma coabitação pacífica. De fac-
to, as razões pelas quais as pessoas se mudam para ou-
tros países (trabalho, reinserção familiar, pedido de asilo, 
estudo, procura de uma vida melhor...) acabam frequente-
mente por absorver e definir o indivíduo, reduzindo a sua 

complexidade a uma mera parte dele. Esta é uma das ra-
zões pelas quais os preconceitos surgem e a coexistência é 
muitas vezes difícil de alcançar: a pessoa deixa de ser con-
siderada como tal e torna-se uma categoria económica/
política/social. A metodologia aqui aplicada consiste em 
desconstruir esta abordagem à diversidade e oferecer um 
(entre vários possíveis) campo de encontro e de conheci-
mento.

Possível acompanhamento
Após o(s) evento(s) que teve, pode organizar um torneio do 
desporto que os participantes mais gostaram. Uma vez 
que tenha uma base sólida de pessoas a praticar um ou 
mais desportos ou jogos, pode incluir um workshop delas 
no programa da sua Casa da Juventude. Pode também 
criar uma equipa composta pelos melhores jogadores e 
procurar um torneio ou campeonato já existente onde ins-
crevê-los. Fomentará o espírito de grupo e o nascimento 
de dinâmicas positivas entre os jogadores. 
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Breve descrição da atividade 
O projeto "A minha cultura é..." é um ritual público que 
convida a comunidade a considerar as coisas que nos 
ligam.

.

A minha cultura é…
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

A parede "A minha cultura é..." é uma exposição feita por 
pessoas aleatórias que podem interagir com uma parede 
apenas com uma frase: "A minha cultura é...". É da responsa-
bilidade do povo completar a frase de uma forma livre, des-
crevendo como veem a sua própria cultura. 

Objetivo:

O objetivo é partilhar com pessoas desconhecidas o nosso 
pensamento sobre a nossa própria cultura. 

Metodologia:

A metodologia é a exposição interativa de arte de rua.

Duração:

Sem limite

Custos:  

A maior parte dos custos está apenas relacionada com o 

material, basicamente tinta e pincéis.

Local:

Um muro de um lugar/edifício abandonado ou casa facil-
mente acessível a toda a comunidade.

Qualquer lugar que tenha uma grande afluência pública é 
ideal - mercados, praças de cidade, etc....

Materiais:

• Um muro de um lugar/edifício abandonado ou casa fa-
cilmente acessível a toda a comunidade;

• Tinta. A cultura não tem uma cor específica; são livres de 
pintar como quiserem!;

• Pinceis;

• Papel para fazer o stencil com a frase: “A minha cultura é…”;

• Giz

• Spray branco

A minha cultura é… 
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Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas:

Voluntários da comunidade que o podem apoiar na criação 
do muro.

Não são necessárias competências específicas.

Participantes envolvidos:

Comunidade local em geral

Qualquer pessoa que passeasse poderia pegar num pedaço 
de giz, refletir sobre a cultura e a vida, e partilhar os seus 
pensamentos pessoais em público.



472

F Y C I C

Etapas: 
Antes : 

Procure um local onde gostaria de pintar a parede in-
terativa, é melhor se for acessível maioria da comuni-
dade. Por exemplo, pense naquele edifício ao lado do 
supermercado que está em construção há muitos anos 
ou naquela casa abandonada que está aos olhos de 
todos.

Peça permissão. Casas, edifícios que pareçam aban-
donados, mas na maioria das vezes têm dono. Se for 
uma propriedade privada, peça diretamente ao dono 
(se possível), se for uma propriedade pública peça per-
missão à Câmara Municipal. Se receber uma resposta 
negativa, não desista! Peça outro lugar que possa ser 
utilizado em vez daquele. As pessoas ajudam as pes-
soas!

Depois de receber a permissão, pinte a parede. Como 

a cultura não tem uma cor específica, pode dar espaço 
à sua imaginação e usar uma cor de base que possa 
condizer com os gizes.  Depois aplique uma grelha com 
a frase: "A minha cultura é _______".

Durante   

Os transeuntes podem pegar num pedaço de giz, re-
fletir sobre as suas vidas e partilhar as suas aspirações 
pessoais ou lista de desejos.

Depois… ou não… 

Não existe um calendário específico para esta iniciativa.

Pode ser implementada de duas maneiras:

• Sem um período específico de duração.

• Temporária. Neste caso, é preferível partilhar com 
a comunidade o período em que o muro estará dis-
ponível.



473

F Y C I C

In both cases try to create:

Em ambos os casos, tente criar:

Um canal de comunicação social onde possa partilhar 
as frases. Tente criar de uma forma que também expli-
que porque é que o muro existe. Por exemplo: o muro 
ajudar-nos-á a conhecer um aspeto da nossa cultura, 
sobre o qual nunca tínhamos pensado.

Aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura    
Esta é uma atividade para celebrar o significado da 
realidade intercultural e a exposição interativa feita 
pela comunidade.  Um muro "A minha cultura é..." deve 
oferecer liberdade de expressão às pessoas. É fácil ficar 
preso ao dia-a-dia e esquecer o que realmente importa 
para si e para os outros. Por esta razão, esta atividade 
propõe-se voltar a descobrir o significado da cultura de 
forma intercultural, dando a oportunidade de mistu-

rar e "sacudir" visões e perspetivas com o propósito de 
construir uma inter-relação de muitas culturas. Todos 
conhecem uma casa/construção abandonada que há 
anos tem acumulado pó e grafites. Isto dá a oportuni-
dade a este edifício de dar voz. As pessoas podem utili-
zar um lugar abondonado por uma razão: promoção e 
celebração de uma realidade intercultural.

Este tipo de arte de rua pode também responder ao 
problema de um bairro pouco seguro e desagradável, 
dando uma forma e cores diferentes a todos aqueles 
muros que recolhem apenas ódio e sentido de opres-
são.

Possível acompanhamento ou liga-
ção com outras atividades
O esquema aqui proposto pode ser aplicado a muitas 
outras questões relacionadas com o encontro de cul-
turas, utilizando outras questões abertas que desenca-
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deiam a intervenção de transeuntes no que é uma obra 
de arte coletiva de rua.

Esta atividade pode ser seguida do Concurso de Con-
tos Anti Rumor e Um dia, Uma cultura , e seguir Trazer 
a Interculturalidade para Dentro e Fórum Cultural. 

Bibliografia  
Inspirado no projecto “Before I die…”:   _https://be-
foreidieproject.com/story_   

https://beforeidieproject.com/story
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CAPÍTULO 6  
CAIXA DA INSPIRAÇÃO
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Gau Irekia Breve descrição da atividade 
Gau Irekia (Noite Aberta) é um festival cultural partici-
pativo que a Sarean organiza desde 2012.

Através de um convite aberto, concebemos um pro-
grama com cem atividades em muitos espaços dos 
bairros de São Francisco, Bilbao la Vieja e Zabala. Estas 
atividades têm lugar durante um único dia em meados 
de Dezembro, e a maioria dos artistas, espaços e orga-
nizações sociais da zona participam no mesmo.
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

Os objetivos de Gau Irekia são tornar visível a enorme ativida-
de cultural e social desta área e reforçar a colaboração entre 
os agentes locais.

É também uma oportunidade para diferentes públicos se 
aproximarem da área, para descobrir muitos lugares onde 
normalmente não podemos entrar, para conhecer artistas 
locais, coletivos, organizações e o seu trabalho e para mudar 
a sua perspetiva do bairro e quebrar as perceções estigmati-
zadas.

Duração:

• Convite aberto: um mês, 3 meses antes do festival

• Seleção das atividades: 2 semanas após o encerramento 
do convite aberto

• Produção: 2 meses antes do festival, para coordenar as 
atividades e comunicar o programa.

• Festival: um único dia

Custos:

Gau Irekia pode ser feito de forma autogerida, em pequena 
escala, ou com um orçamento maior e uma escala maior.

A nossa organização organizou-o com 20.000 euros nos pri-
meiros anos, e com um orçamento de 70.000 euros no último 
ano. O formato do projeto pode adaptar-se a uma larga esca-
la de situações.

Estas seriam as áreas do orçamento:

Recursos humanos: coordenação, comunicação

Necessidades técnicas: som, iluminação, etc.

Comunicação: conceção e impressão de cartazes e programa, 
vídeo, fotografia

Taxas dos artistas

Gau Irekia 
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Local:

As atividades ocorrem em diferentes espaços: espaços cultu-
rais, espaços institucionais, espaços públicos, escritórios, ba-
res, etc.

Materiais:

Materiais de Comunicação: website, redes sociais, posters, ví-
deos.

Materiais técnicos: sistema de som, luzes, dependendo das 
necessidades das atividades.

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas:

O pessoal mínimo necessário são duas pessoas: uma que se 
ocupa das necessidades de comunicação e a outra das neces-
sidades de produção. Para o dia do festival, o pessoal deve ser 
maior, dependendo da quantidade das atividades.

Participantes envolvidos:

Staff, artistas, organizações locais, espaços, públicos.

O número dependerá da escala do programa.
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Etapas: 
Antes

Convite aberto: 
3 meses antes do festival, é necessário criar um convite 
aberto, para que os artistas e coletivos possam enviar 
as suas propostas. É importante comunicar este convi-
te aberto, online e offline. Para envolver a comunidade, 
a abordagem pessoal é muito relevante. Embora seja 
importante conhecer o contexto ou trabalhar com os 
mediadores locais, o convite aberto é dirigido a artis-
tas, coletivos, organizações que irão propor as ativida-
des, e a espaços, que irão receber as atividades.

Seleção das atividades:
Após o encerramento do convite aberto, a organização 
ou um júri irá verificar as propostas e selecionar as ati-
vidades. Os critérios devem ser o mais alargados pos-
sível, a fim de criar um programa inclusivo.

14.12----- 2019

GAU IREKIA
SAN FRANTZISKO. BILBO ZAHARRA. ZABALA

#GAUIREKIAAntolatzailea BabesleakSAREAN

FESTIVAL CULTURAL PARTICIPATIVO
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1. SAREAN 
Mariaren Bihotza Plaza, 4

2. MARIAREN BIHOTZA 
PLAZA

3. CENTRO CÍVICO 
Mariaren Bihotza Plaza

4. GAU IREKIA EXPO GUNEA 
Mariaren Bihotza Plaza, 7

5. MUSEO DE 
REPRODUCCIONES 
San Frantzisko, 14 

6. NEVIPEN 
Gorte, 22

7. TRUCA REC 
Gorte, 20 

8. PULPERÍA FLORINES 
San Frantzisko, 31

9. ERROTIK-HARILKA 
Gorte, 10 

10. LA VIÑA 
San Frantzisko, 17

11. CREA AFRICA 
Conde Mirasol, 7

12. CUCHILLO 
Conde Mirasol, 11

13. ETORKINEKIN BAT 
Conde Mirasol, 11

14. COORDINADORA 
MARROQUÍ  
Gorte, 9

15. CONSONNI 
Conde Mirasol, 13

16. SC GALLERY 
Gorte, 4

17. MARI MAKEDA 
Gorte, 4

18. CORTES_UNO_IZQUIERDA 
Gorte, 1

19. BAR CASA FLORA 
Aretxaga, 11

20. HOTEL BILBI 
Miribilla, 8

21. OKELA 
San Frantzisko, 11

22. HASIBERRIRO TIENDA 
SOLIDARIA 
San Frantzisko, 7

23. LA DERIVA, TALLER DE 
CURIOSIDADES 
Aretxaga, 4

24. DDT BANAKETAK 
Martzana Kaia, 5

25. XAKE ESPAZIOA 
Bilbo Zaharra, 7

26. ESTUDIO LOREA OAR-
ARTETA 
Bilbo Zaharra, 4

27. BILBO ZAHARREKO PLAZA
28. GOIZALDE 

Bilbo Zaharra Plaza
29. TXONDORRA BERRIA 

Bilbo Zaharra, 1
30. TXOKO BILBO ZAHARREKO 

LAGUNAK 
Cantarranas, 2

31. KIDEKOOP 
Urazurrutia, 26

32. KULTUR ETXEA 
Urazurrutia, 7

33. MÉDICOS DEL MUNDO 
Bailén, 1

34. LA MATRIZ 
Bailén, 11

35. HASIERA 
Bailén, 13

36. SEDE NOVISI 
Bailén, 13 BIS

37. CAFÉ NERVIÓN 
Naxa, 7

38. ANTI LIBURUDENDA 
Maiatzaren Biko Kalea, 2

39. ASOCIACIÓN CAOSTICA 
Maiatzaren Biko Kalea, 4

40. DAB ESTUDIO-TAILERRA 
Maiatzaren Biko Kalea, 9

41. HIGH 
Naxa, 3

42. BILBOROCK 
Mesedeetako Kaia, 1

43. PIKARA 
Lamana, 2

44. CAFÉ TEATRO BADULAKE 
Hernani, 10

45. ESTUDIO 14 
Maiatzaren Biko Kalea, 14

46. BAILÉN, 24 (PERSIANA)
47. KREMLIN ARETOA 

Dos de Mayo, 18
48. LA GERNIKESA 

Hernani, 11

49. KER FATOU 
Hernani, 20

50. SUTAN 
Maiatzaren Biko Kalea, 19

51. XABOI PUNPUILA 
Maiatzaren Biko Kalea, 25

52. 38 
San Frantzisko, 38

53. BILBAO HISTORIKO 
San Frantzisko, 32

54. BEREBAR 
San Frantzisko, 65

55. LA TRIBU ESPAZIO 
CREATIVO 
Gorte, 40 

56. DANTZAKA ZIRKO 
ESPAZIOA 
Gorte, 35

57. HARROBI IKASTOLA 
Harrobi Plaza, 1

58. HARROBI PLAZA
59. IGARKIZUN 

Zabala, 6
60. FLEMING PLAZA
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Produção: 
Uma vez selecionadas as atividades, a equipa confir-
mará os artistas e os espaços. Uma das partes mais 
importantes da fase de produção é ligar os artistas e 
os espaços.
Temos também de verificar todas as necessidades téc-
nicas para todas as atividades.

Comunicação: 
Quando o programa estiver pronto, a equipa irá comu-
nicá-lo (web, redes sociais, imprensa, etc.). Os materiais 
que utilizamos são um cartaz e um programa físico.

Durante

No dia do festival, todas as atividades terão lugar em 
diferentes espaços. O pessoal deve verificar se cada ar-
tista começa a tempo e tomar conta de cada emergên-
cia que possa ocorrer.
É importante tirar fotografias e vídeos para que seja re-
gistá-los e comunica-los.

SEÑALÉTICA
Hibernando

 10:00 

 2 
RASTRO
Asociación de 
comerciantes

 11:00 

 46/60 
DE CARA AL BARRIO
Hibernando
 48 
TXATARRAPINTXO- 
POTE
Colectivo Txatarra

 11:30 

 1 
TALLER DE 
MICROESTAMPA
Pulgui Esmeralda

 12:00 

 13 
COLORES PARA EL 
BARRIO
Sortarazi + Etorkinekin 
bat
 39 
DOCUMENTAL 
SPUTNIK
Caostica + El 
Monstruito + TAC
 60 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN DOMO
Bilbosfera Domoak
 8 
EXPOSICIÓN
Irene Clausen + Lydia 
Ábalo + Estíbaliz 
Moreno
 32 
CHI KUNG
Kultur Etxea

 12:30 

 32 
GOLOKA. 
AURRENTZAKO 
IKUSKIZUNA
Kultur Etxea 

 13:30 

 32 
VERMOUTH
Kultur Etxea 

 14:00 

 22 
DIVERSIDAD. 
DESFILE Y 
EXPOSICIÓN
Asociación Hasiberriro 
y Pamoja Elkartea

 14:45 

 32 
EL DRAMA DE LA 
RUPTURA CON 
HAIZEA. ZIRKOA
Qué diría Freud

 15:00 

 32 
AUZO BAZKARIA
Kultur Etxea

 16:00 

 32 
KOPA ETA 
HUMOREZKO 
MONOLOGOA
Ane Lindane + Kultur 
Etxea 

 17:00 

 49 
TALLER DE 
TURBANTE Y 
CUIDADO DE PELO 
AFRO
Ker Fatou

 52 
EL EXPLICADOR DEL 
CINE DEL SALÓN 
BIZKAIA
Ramón Churruca + 
Pablo Maravi + BADA + 
Ander Parody 

 17:30 

 57 
ETORKIZUNA 
MUSIKATAN / 
FUTURO MÚSICA
Asociación Norai
 56 

TALLERES EN 
FAMILIA
Dantzaka Zirko 
Espazioa

 18:00 

 6 
LA NAVE. HUELLAS, 
RESIDUOS Y OTROS
HALLAZGOS DE 
SUS HABITANTES 
#LUZATUGAU 
IREKIA
Ane Rodriguez + Maider 
Aldasoro + Asociación 
Nevipen
 2 
CÓMO SE 
CONSTRUYE UN 
BARRIO
Koordinadora + Luis 
Castillo + Irene Romero
 15 
CONSONNI RADIO 
SHOW LIVE: VOCES
EN EL JARDIN
Alicia San Juan y 
Alberto de la Hoz
 33 
PRESENTACIÓN DE 
LIBROS DE LUCÍA 
ASUÉ MBOMÍO Y 
ZINTHIA ÁLVAREZ
Asociación Devenir
 50 
CONSTRUCCIÓN 
COLECTIVA DE UNA 
RED CERÁMICA 
Sutan
 10 
EN TU PIEL
Nieves Barrenetxea
 25 
EL DESCONSUELO. 
EXPOSICIÓN Y 
MICRO SEMINARIO
Diego Aldasoro
 42 
FESTIVAL ATAC 
BILBAO!
Caostica + El 
Monstruito + TAC
 21 
ERAKUSKETA
Dogartzi 
Magunagoikoetxea
 27 
ORION. CONCIERTO
Liben Svaart
 22 
TALLER DE PELOTAS 
DE FÚTBOL 
CON MATERIAL 
RECICLADO
Asociación Hasiberriro 
y Pamoja Elkartea
 26 
CONCIERTO 
TRUEQUE Y 
PUERTAS ABIERTAS
Lorea Oar-Arteta
 5 
AUTO_MANUAL1. 
INSTALACIÓN
Karla Tobar
 4 
USAWA NA USAFI. 
INSTALACIÓN
Caluan

 18:30 

 1 
¡SANFRAN, A LA 
MESA!
#LUZATUGAU 
IREKIA
Cocinar Madrid
 2 
11. ACCIÓN 
PARTICIPATIVA
Las Vecinas Colectivo
 53 
CARTOGRAFÍAS 
COTIDIANAS
Estudio Gheada
 23 
AROMALARIO, ARTE 
OLFATIVO
Samuel Cano Braojos
 16 
EXPOSICIÓN Y 
PRESENTACIÓN 
LIBRO ARTISTA
SC Gallery + Daniel 
Muñoz
 3 
ESPERANTO. 
INSTALACIÓN
Nessira (Inés Bueno e 
Irati Semperena)

 19:00 

 17 
ANIVERSARIO MARI 
MAKEDA
Mari Makeda / 
Asociación Askabide
 9 
TEATRO DE LA 
OPRIMIDA + EVENTO 
GASTRONÓMICO 
EMAITZA
Harilka-Errotik
 30 
TALLER DE COCINA 
PARA NIÑXS
Ana Hernández
 27 
ELECTRORITUAL
Tunipanea
 4 
PERFORMANCE 
AUDIOVISUAL
Mikel Irigoyen
 55 
POESIA Y DANZA EN 
FAMILIA
La Tribu kultur elkartea
 3 
EL PIRATA DEL 
ESTRECHO
Salah El Yaakoubi
 7 
AMORPHOUS. 
PERFORMANCE 
PARTICIPATIVA
Truca Rec
 35 
EXPOSICIÓN 
OBJETOS DE 
RECICLAJE
Centro Ekinez. 
Comisión Antisida de 
Bizkaia

 19:30 

 4 
FERIA DE 
AUTOEDICIÓN
Feria Fugaz
 11 
EL JUICIO EXPRESS
Grupo Teatral Ametz 
Bete
 27 
DANZAS DE BOLIVIA
Dansa Salay y 
Federacion de 
Inmigrantes de Bizkaia
 12 
MATA 06 PARTY 
PARTNERS
Cuchillo

 3 
HORMAKO 
ROTOSKOPIA
Mikromundua Sormen 
Ekintzak
 38 
OTRO BORRADO 
A TRAVÉS DE LA 
INSISTENCIA
Nazario Díaz
 40 
BIOERAIKUNTZA, 
ARKITEKTURA ETA 
MUSIKA
ehBIOERAIKITZEN
 34 
MATRIZ. 
EXPOSICIÓN Y 
MURAL
Mara Montiel

 20:00 

 58 
CIMIENTOS 
#LUZATUGAU 
IREKIA
Argenis Mesa + Marta 
Brancas + Irune 
Lauzirika + Estíbaliz 
Maguregi
 57 
TEATRO Y 
CONCIERTO
KoopSF34
 36 
TALLER DE 
PERCUSIÓN
Novisi Elkartea 

 5 
ROOM. DANZA
Almudena Pérez San 
Vicente
 31 
PINTXADA 
HERRIKOIA
Kidekoop
 18 
CONCIERTO
Haran
 37 
OJOS QUE NO VEN 
(DE TAL PALO, TAL 
ARDILLA). TEATRO
 
 24 
ADICCIONES O 
CÓMO LA VASIJA 
ROMPE
Verónica Mas
 11 
EL JUICIO EXPRESS
Grupo Teatral Ametz 
Bete

 20:30 

 1 
EXPOSICIÓN Y 
CHARLA
Rurru Mipanochia
 14 
EUSKADI VS 
MARRUECOS
Ahizpatasuna
 2 
DESFILE DE 
PERSONAJES EX 
TRADICIONALES
Beatriz Sánchez
 5 
BOBO
Koldo Arostegui
 29 
EXPOSICIÓN TRUE 
DIVAS + SESIÓN DJ
Estrella Electrónica + 
DJ he
 54 
KIT DEL BUEN VIVIR
Raquel Asensi + Sol 
Benavente 

 19 
CASA FLORA 
PICTURE SHOW
Yogurinha Borova

 21:00 

 24 
CONCIERTO
Vivalamuertetuya eta 
JAN
 45 
CUENTOS 
ERÓTICOS, 
HISTORIAS PARA 
NOCHES FRÍAS
Estudio 14 + Begoña 
Alabazan
 59 

ESCAPE ROOM. 
PUERTAS ABIERTAS 
Y EXPOSICIÓN
Igarkizun
 37 
CONCIERTO
El incongruente 
proyecto
 28 
KONTZERTUA
Lisker
 32 
EL DRAMA DE LA 
RUPTURA CON 
HAIZEA. ZIRKOA
Qué diría Freud

 21:30 

 51 
TALLER DE JABÓN 
NATURAL
Agurtzane Tejada
 32 
ZUZENEKO 
KONTZERTUA
Kultur Etxea
 21 
CONCIERTO
Caliza

 22:00 

 2 
DANZA Y COMIDA 
DE NIGERIA
Yoruba & Friends
 41 
TODO LOVE CLUB 
(SPEED DATING 
CÍBORG)
Victoria Ascaso
 1 
JAM AUDIOVISUAL
Aleatoria 
 47 
JOSE RICO LIVE
Encuentros 
Electroplásticos
 43 
CONCIERTO
Eva Sierra

 22:30 

 27 
CONCIERTO
Piñango Pop
 39 
GUERRA DE 
PROGRAMADORES, 
DJS Y VJS
Caostica + El 
Monstruito + TAC

 23:00 

 44 
CONCIERTO
Now Nináh

 23:30 

 2 
CONCIERTO
Urgatz
 32 
DJ PINTXADA
Kultur Etxea

 0:30 

 1 
DJS
Follow the Party

ERAKUSKETA / 
EXPOSICIÓN

AKTIBISMOA / 
ACTIVISMO

MUSIKA

HIRIKO 
ARTEA / 
ARTE 
URBANO

ARTE 
ESZENIKOAK / 
ARTES 
ESCÉNICAS

TAILERRA / 
TALLER

G
A

U
 IR

E
K

IA
 *   14

.12
.19

SAREAN
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Depois

Após o festival, fazemos o processo de avaliação atra-
vés de reuniões com uma seleção de artistas e parcei-
ros, inquéritos a cada artista e colaborador, e reuniões 
com o pessoal. Esta avaliação vai ajudar-nos a ver o 
que correu bem e mal, e vai ajudar-nos a organizar o 
festival no próximo ano.

Aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura 
Em Gau Irekia, o trabalho de coletivos locais de todo 
o mundo é reunido em diferentes espaços. O público 
pode participar em todo o tipo de atividades: concer-
tos, teatro, palestras ou workshops de cultura popular, 
artes contemporâneas e folclore.

Promovemos e celebramos a diversidade cultural 
como riqueza.

Vídeos, links e recursos externos
https://www.youtube.com/watch?v=8kv9-LPbNtw
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Breve descrição da atividade 
Banco de tempo é um banco onde as pessoas trocam 
entre si atividades, serviços e conhecimentos. As pes-
soas trocam o seu tempo livre para se ajudarem mu-
tuamente, especialmente em pequenas necessidades 
diárias. O Banco de Tempo está organizado como uma 
instituição de crédito onde as transações são basea-
das na circulação do tempo e não do dinheiro. A maior 
diferença é que os juros nunca são acumulados, nem 
no passivo nem no negativo! A única obrigação que se 
tem é o equilíbrio da conta. Num Banco de Tempo, o va-
lor dos ativos transacionados corresponde apenas às 
horas utilizadas para realizar as atividades e a regra é 
combinar utilidade com prazer. Qualquer pessoa pode 
aderir a um banco de tempo, pois todos têm o poten-
cial de oferecer algo útil aos outros e todos precisam 
de algo.

Um banco de tempo prevê a intermediação entre pes-

Banco de Tempo
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soas, de modo a permitir trocas indiretas, baseadas na 
mutualidade, para além da bilateralidade característi-
ca da permuta. Estas trocas são também adiadas, por-
que podem-se dar quando se pode, e receber quando 
se quer. 

Ser titular de uma conta num Banco de Tempo tem a 
vantagem adicional de não se tornar devedor/credor 
de outra pessoa, mas a relação é estabelecida com o 
banco, que pode cruzar a oferta e a procura da forma 
mais eficaz possível.
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

• Confiança, reciprocidade e compromisso cívico

• Aumento da autoestima/confiança

• Maior participação em eventos comunitários

• Diminuição da solidão

• Aceitar ajuda com dignidade - sabendo que, em troca, 
ajudará os outros

Um Banco de Tempo tem como principal objetivo facilitar 
o encontro ativo das pessoas e aumentar a solidariedade 
dentro da comunidade. O que é trocado são atividades e a 
unidade de medida é o tempo, e não o dinheiro, independen-
temente do valor de mercado do "serviço" trocado; um Ban-
co de Tempo baseia-se no princípio da igual dignidade das 
atividades trocadas e na reciprocidade, de modo a que cada 
sujeito seja portador de necessidades e recursos. 

O encontro de pessoas é definido como "ativo" porque se 

baseia na ajuda mútua, e ajuda a descobrir outras pessoas 
através das suas capacidades ou vontades de ajudar, numa 
situação vantajosa para todos. Por exemplo: Shahab do Pa-
quistão foi professor de matemática no seu país e agora tem 
alguns problemas para renovar o seu cartão de saúde. Ele 
oferece duas horas por semana para dar aulas de matemá-
tica e pede em troca ajuda jurídica. Maria, que está a prepa-
rar o seu exame de admissão na escola de medicina, precisa 
de algumas aulas de matemática e usa o seu crédito com o 
banco de horas (obtido indo às compras para uma senhora 
idosa na semana anterior) para obter 5 aulas de matemáti-
ca pelo Shahab. Shahab acumula assim 10 horas de crédito 
com o banco e vai "usá-las" assim que outro "titular de con-
ta" do banco de tempo disponibilizar o seu tempo (e perícia) 
em assuntos legais.

A ajuda habitual que é trocada entre membros da mesma 
família, grupos de amigos ou - em pequenas comunidades 

Banco de Tempo
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- bairro, estende-se agora a pessoas anteriormente desco-
nhecidas, através da intermediação de uma terceira parte, 
o Banco de Tempo, no qual ambos os lados da transação 
confiam, o que faz com que o encontro aconteça e os seus 
participantes tirem partido dele. 

Através desta atividade é possível transmitir vividamente as 
vantagens da cooperação: aqueles que têm pouco tempo 
notarão que por vezes é possível multiplicá-lo, por exemplo, 
tornando as atividades feitas para si próprios e para os seus 
familiares disponíveis para outros (por exemplo, fazer com-
pras, levar as crianças à escola) e recebendo ajuda para "ga-
nhar tempo" noutras áreas.

Duração:

A duração de um Banco de Tempo está diretamente ligada 
ao sucesso da iniciativa. Nomeadamente, não é uma ativida-

de pontual, mas é um processo a iniciar. Existem, no entanto, 
alguns passos a dar.

Local:

O mínimo exigido é espaço para ter um front-office onde as 
pessoas possam obter informações, abrir uma conta e veri-
ficar o tempo e as atividades disponibilizadas pelos outros 
"titulares de conta". Se as instalações o permitirem, algumas 
atividades podem também ter lugar no banco de tempo; de 
facto, entre outras atividades, pode-se oferecer o seu tempo 
para a empresa, para uma conversa, ou atividades que não 
requerem ser feitas em casa ou em locais específicos. Assim, 
é aconselhável ter um espaço suficientemente grande para 
ter uma área comum para reuniões informais (mesas, cadei-
ras, sofás) e uma área mais privada com mesas e cadeiras 
para atividades que exijam concentração (aulas de línguas, 
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aconselhamento jurídico...).

Materiais:

Para o front-office: mesa, cadeiras, computador com progra-
ma de folha de cálculo, telefone, ligação à Internet, painel de 
informação.

Para as áreas comuns e privadas: mesas, cadeiras, sofá. 

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas:

O Banco de Tempo funciona segundo um horário fixo, ou 
seja, está aberto em dias e horas que têm de ser conhecidos 
pelos titulares de contas e pelas pessoas que a ele queiram 
aderir. Durante um turno, são necessários pelo menos dois 
funcionários. 
Um será responsável pelo backoffice, nomeadamente 
para manter o registo de créditos/débitos e outro será 

responsável pelo front-office, acolhendo novos possíveis "ti-
tulares de conta" e dando informações.
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mando conta de:

Promoção do banco de tempo: para conseguir um gran-
de número de associados e aumentá-lo constantemente, é 
crucial promover o banco de tempo. Antes da sua abertura 
com um comunicado de imprensa, comunicação nos meios 
de comunicação social e com um evento público para o inau-
gurar solenemente. Este último será uma oportunidade para 
explicar os princípios e o espírito do banco de tempo, a sua 
importância para reforçar a coesão e solidariedade dentro 
da comunidade, com base no princípio de que qualquer pes-
soa pode contribuir para o seu crescimento com o seu en-
volvimento, esforço e competência. O banco de tempo deve 
também ter meios de comunicação social atualizados a fim 
de facilitar uma rápida circulação de informação também 
entre aqueles que não estão frequentemente "fisicamente" 
presentes (grupo Facebook, WhatsApp …)

Acolher novos membros: quando novos membros estive-
rem dispostos a candidatar-se, o front-office deve explicar 
os princípios e regras do Banco de Tempo, ajudando-os a 

Gestão das contas: todas as contas têm de ser organizadas 
numa folha de cálculo, reportando créditos/débitos: cada 
atividade realizada é registada de modo a ter claras quantas 
horas cada membro deu ou recebeu (saldo do ativo/passivo).  

Corresponder a procura e a oferta: uma característica 
importante dos bancos de tempo é otimizar as várias ativi-
dades de procura e oferta. Provavelmente, no momento em 
que alguém pede uma atividade específica, não existe uma 
atividade equivalente oferecida por outra pessoa. Ao mes-
mo tempo, quando uma atividade, capacidade é oferecida, 
não há um pedido imediato da mesma. O staff registará 
todas as atividades solicitadas ou oferecidas pelos mem-
bros e pô-las-á em contacto. Se não for possível qualquer 
correspondência, a oferta ou pedido será, contudo, anotada 
e publicada num quadro de anúncios na sala comum, para 
que qualquer pessoa possa ver o que é oferecido/indicado, e 
as correspondências podem surgir espontaneamente pelas 
pessoas que verificam o quadro de anúncios. 

Uma segunda pessoa ficará encarregue do front-office, to-
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Aspetos inovadores para a promoção 
da intercultura  
Qualquer pessoa num banco de tempo é portadora 
de valores: o seu funcionamento ótimizado é garan-
tido pelo grupo mais vasto de pessoas que conseguir 
alcançar; precisa de ser inerentemente intercultural, 
intergeracional e interclassial. Um banco de tempo em 
bom funcionamento ajuda a reduzir as barreiras entre 
jovens e velhos, ricos e pobres, habitantes locais e es-
trangeiros, deficientes e capazes, porque todos podem 
trazer algo, e todos os serviços têm o mesmo valor, ou 
seja, 1 hora.

A abordagem de um banco de tempo é intercultural 
porque considera a diversidade como um valor e permi-
te à pessoa promover-se na descoberta e valorização 
da sua própria cultura e a dos outros, de acordo com o 
que Gisele Legault define a sensibilidade relativista, em 
que as relações sociais entre indivíduos pertencentes 

preencher o formulário de associação, dando instruções 
sobre como oferecer ou solicitar um serviço. Outra tarefa 
importante do front-office é dar assistência para "traduzir" 
a ajuda oferecida ou necessária em horas; nomeadamente 
ajudar as pessoas a estimar, na unidade de medida do ban-
co, o serviço oferecido ou solicitado. 



492

F Y C I C

a culturas diferentes devem representar um momen-
to de comunicação e conhecimento mútuo, em vez de 
realçar barreiras e discriminação. Este encontro de cul-
turas diferentes acontece num momento estratégico, 
em que um ajuda o outro numa lógica que vai mais 
além do que um mero voluntariado, porque ambos os 
lados da relação se aproveitam da situação, uma van-
tagem que pode ser imediata (a pessoa que é ajudada) 
ou adiada (a pessoa que ganha crédito pela sua aju-
da, crédito que pode ser "utilizado" mais tarde). Nesta 
perspetiva, as relações criadas por serem membros de 
um banco de tempo são simétricas, graças à existên-
cia de um terceiro, o próprio banco, que assegura que 
a ajuda oferecida ou recebida será "equilibrada" mais 
tarde. Isto quebra o binómio necessitado/ caridoso, que 
muitas vezes caracteriza as iniciativas "interculturais", 
bem como certas formas de voluntariado em si. Além 
disso, os membros de um banco de tempo encontram 
algo em comum, a cooperação como princípio do bem-
-estar coletivo, sem terem de comprometer as suas 

especificidades - num sentido lato, as suas culturas - 
porque estas especificidades, perícias, capacidades, 
conhecimentos culturais, são valorizadas como moeda 
(através da transformação no tempo disponibilizada 
aos outros) num banco de tempo. 
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Breve descrição da atividade
Band'Arte faz parte de um espetáculo de projetos mu-
sicais desenvolvidos por artistas individuais, bandas ou 
DJs, residentes e/ou nativos do concelho de Amarante 
e com pelo menos 16 anos de idade.

Band’arte
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

“Vive, Sente, Ama a tua Cidade" é o slogan do Band'Arte que 
tem como objetivo privilegiar os novos talentos da comuni-
dade local.

Este espetáculo visa promover a cultura musical no seio da 
comunidade de Amarante, ao mesmo tempo que impulsio-
na o trabalho desenvolvido pelos artistas do município. Ba-
seia-se também na promoção do espírito de competitivida-
de, convívio e partilha de experiências entre os participantes.

Os objetivos do Band'Arte são:

a) promover a cultura musical no seio da comunidade de 
Amarante;

b) impulsionar o trabalho desenvolvido pelos artistas do país;

c) promover o espírito de competitividade entre os partici-
pantes;

d) promover a interacção entre os vários participantes, encorajan-
do a troca de experiências;

Duração:

Cada espetáculo deve ter a duração de 1h.

O espetáculo em si tem a duração de 1 semana.

Custos:

Band’Arte é um evento promovido anualmente pela Câma-
ra Municipal de Amarante, e aplica-se a artistas, a lojas de 
comida e bebida, clubes, espaços públicos e outros partici-
pantes.

Todos os custos relacionados com a organização, materiais, 
coordenação e locais são cobertos pela Câmara Municipal..

Dica:

Tentar encontrar um promotor para que a iniciativa possa 

Band’arte
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cobrir a maior parte dos custos. Poderá contactar uma ONG, 
um centro cultural, o seu município ou outras instituições in-
teressadas em promover o intercâmbio cultural na sua cida-
de. Lembre-se de ter um plano e uma proposta clara para 
apresentar aos seus potenciais promotores.

Local:

No centro de Amarante, espalhados por lojas locais, bares, 
clubes, restaurantes e locais públicos.

Materiais:

• Instrumentos

• Organização de concertos (colunas de som, palco, mi-
crofones, luzes, etc.) Equipa necessária e eventuais apti-
dões específicas exigidas 

• Equipa de produção (bandas de contacto, contactar po-
tenciais parceiros/lugares para fazer os concertos)

• Equipa de áudio (para apoio à banda e ao som)

• Equipa de luzes (para a montagem das luzes para o es-
petáculo)

Participantes envolvidos:

Artistas individuais, bandas e DJs residentes em Amarante, 
maiores de 16 anos, e se tiverem menos de 18 anos, estão 
sujeitos à apresentação da devida autorização dos pais ou tu-
tores.
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Etapas: 
Antes 

O promotor da iniciativa será responsável pela aber-
tura da candidatura para artistas, bandas e DJs. Assim 
que o promotor publicar os resultados da seleção, o 
planeamento e a promoção da iniciativa devem come-
çar.

Em primeiro lugar, determinar qual é o objetivo finan-
ceiro. Será um concerto com fins lucrativos ou para a 
caridade?

Alguns itens a considerar no planeamento da iniciativa 
e ORÇAMENTO são os seguintes:

Quantas bandas / grupos irão atuar

A taxa de aluguer do local 

Como o local ganha dinheiro vs. como se ganha dinheiro

Pessoal / custos de segurança

Custos de produção, sistema de som, luzes, engenhei-
ros

Se houver uma empresa de venda de bilhetes, que per-
centagem é que eles levam?

Custos publicitários

Impressão de cartazes e panfletos

Custo de fabrico da mercadoria

PLANO GLOBAL:

• Elaborar uma lista de locais e informações de con-
tacto

• Classifique-os por ordem de adequação às atua-
ções dos artistas

• Escolha a data e a hora sabiamente
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• Foco nos custos totais, demografia, tamanho, e re-
lação com o promotor

• Saiba o que quer antes de se aproximar do local/
promotor

• Esteja preparado para mostrar o seu plano de 
marketing

• Apresente o seu evento

• Confirmar data e orçamento

ESTABELECER PARCEIROS E PATROCINADORES:

• Marcas de Consumo

• Marcas de Vestuário

• Organizações sem fins lucrativos

• Equipamento

• Empresas de bebidas

• Impressoras serigráficas

• Parceiros de Imprensa

• Influenciadores Sociais

MARKETING DE RUA:

• Panfletos e cartazes pendurados à moda antiga

• Marketing de equipa de rua online - panfletos di-
gitais

• Concursos e incentivos para a equipa de rua

• Código QR do Spotify pode ser impresso em qual-
quer coisa (autocolante, cartão de visita tamanho 
takeaway, etc.). O código pode conduzir a uma lista 
de reprodução da música dos artistas ou música do 
evento.

Durante

1. Na fase de dinamização do Band’Arte, seis artis-
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tas individuais e/ou banda e seis DJs selecionados, 
atuarão 3 vezes cada um em 3 locais diferentes.

Espetáculos:
• As 2 primeiras atuações serão nos estabelecimen-

tos comerciais selecionados e os artistas individuais 
e/ou bandas devem estar em formato acústico.

• O terceiro espetáculo será num palco ao ar livre.

• Cada espetáculo deverá ter a duração de 1h.

Depois

1. Cada um dos seis intérpretes individuais e/ou ban-
das selecionadas será premiado com um vale no 
valor de xx euros para a compra de instrumentos 
musicais.

2. Cada um dos seis DJs selecionados terá como pré-
mio de participação um voucher no valor de xx eu-
ros para a compra de instrumentos musicais.

3. Para além do prémio de participação, as pessoas e/
ou bandas terão também direito, a cargo do muni-
cípio de Amarante, a gravar em estúdio duas can-
ções originais.

Após as atuações e iniciativas:
1. Limpar o local que acolheu o evento. Certifique-se 

de que o deixa no estado em que o encontrou.

2. Planeie uma reunião de avaliação com todas as 
partes que apoiaram a iniciativa (voluntários, par-
tes interessadas, associações, etc.). 

3. Assegurar-se de que a operação de limpeza foi efi-
caz.

4. Providenciar que todo o equipamento e materiais 
sejam devolvidos aos seus devidos lugares.

5. Completar quaisquer transações financeiras resul-
tantes do evento.
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6. Enviar mensagens de agradecimento aos patroci-
nadores e voluntários. Utilizar os mesmos canais 
de redes sociais, comunicados de imprensa ou arti-
gos nos jornais locais para agradecer publicamen-
te aos participantes, patrocinadores e voluntários.

PLANEAR UMA AVALIAÇÃO.

Pode considerar: quem veio? se o público foi constituí-
do pelas pessoas a quem se dirigiu? se gostaram do 
evento? 

A fim de medir estes dados, poderia enviar após o 
evento um questionário a todos os participantes. 

Avaliação do plano também com o promotor e todos 
os interessados, associações, voluntários que apoia-
ram a iniciativa.

Divulgação: 

1. Partilhe os resultados da avaliação utilizando os 
mesmos canais da rede social, comunicado de impren-
sas ou artigos em jornais locais e nacionais.

2. Partilhar vídeos e imagens da iniciativa utilizando os 
mesmos canais de redes sociais.

3. Convidar todos os participantes da iniciativa (pes-
soal, voluntários, comunidade, etc.) a partilhar a publi-
cação nos seus próprios canais sociais.
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O que fazer e o que não fazer
• Pergunte ao promotor pela sua lista de imprensa 

local. Eles provavelmente terão todo o gosto em 
partilhá-la consigo se souberem que você estará a 
ajudar com o trabalho de promoção. E isto mostra-
-lhes que sabem como planear um concerto.

Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura 
Fundada pelos músicos, intérpretes, produtores e edu-
cadores de Amarante em 2015, o Band’Arte é uma or-
ganização de artes culturais empenhada em capacitar 
a comunidade através da performance e produção. As 
pessoas e artistas do Band’Arte têm trabalhado com 
organizações e músicos de toda a Europa e especiali-
zam-se numa variedade de estilos. 

O Band’Arte trabalha extensivamente com jovens de 

Amarante com menos oportunidades, dando-lhes a 
liberdade de executar as suas canções. Esta iniciativa 
desempenhou um papel essencial, inspirando cora-
gem, inspirando participação, e promovendo um sen-
tido de comunidade.

Possível acompanhamento ou li-
gação com outras atividades
Band’Arte é um seguimento da Jam Session Temática 
e Workshop de Música e Dança, porque muitos artistas 
e músicos podem ser selecionados após a realização 
das duas atividades para fazer parte do Banda Arte.

Vídeos, links e recursos externos
https://www.bandarte.pt/
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Breve descrição da atividade
Arroces del mundo é um festival intercultural, popular, 
participativo e autogerido que visa promover a inter-
culturalidade e a inter-relação entre diferentes pes-
soas e organizações sociais.

A atividade tem lugar em junho, ao ar livre, e consis-
te em ocupar a praça do bairro de São Francisco com 
um objetivo comum: cozinhar arroz. Diferentes asso-
ciações e grupos inscrevem-se para participar na ati-
vidade, e quando chega o dia, instalam-se na praça, 
com fogões, panelas e facas, para preparar um prato 
cujo ingrediente básico é o arroz. Não é por acaso que 
a proposta é cozinhar este alimento: São Francisco é o 
lar de pessoas de geografias muito diferentes, mas po-
demos afirmar que o arroz está presente nos hábitos 
alimentares de muitas culturas. Cada uma delas tem 
a sua forma particular de preparar o prato de arroz, 
tem uma receita ligada à sua origem, e no dia de Ar-

Arroces del Mundo
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roces del Mundo, todas essas formas de cozinhar arroz 
tornam-se um reflexo da diversidade cultural do nosso 
bairro. É uma prática que reflete o multiculturalismo, 
e fá-lo de forma coletiva: todos os grupos registados 
cozinham para que todas as pessoas que vêm à praça 
nesse dia possam comer um prato de um ou outro gru-
po, partilhar o cozinhado e comer em grandes mesas 
que reúnem pessoas de todos os tipos.

O Coordenador do Grupo Barrios Altos não recebe sub-
sídio de nenhuma instituição pública ou privada para 
levar a cabo a atividade. Funciona através da auto-or-
ganização e da liberdade e autonomia para lançar as 
suas próprias mensagens. O financiamento (mesas, 
cadeiras, comunicação, infraestruturas para a realiza-
ção de atividades) é obtido a partir das contribuições 
voluntárias das organizações que compõem o Coorde-
nador do Grupo, de outros grupos, das inscrições e da 
venda de T-shirts, crachás, etc.
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

Celebrar a diversidade dos bairros e tornar visível a riqueza in-
tercultural

O principal instrumento é a comida e o ato de cozinhar, em que 
os diferentes ingredientes e receitas são visíveis, dependendo 
da cultura. São também organizadas atividades culturais, para 
divulgar o trabalho dos artistas locais.

Gerar um espaço de encontro e intercâmbio de conhecimentos 
de diferentes culturas e origens.

A comida é utilizada para isto, o facto de se sentar numa gran-
de mesa com pessoas que não conhece e partilhar comida, 
mas também partilhar histórias que surgem através dela.

Promover a coesão social no bairro e a coexistência.

A ferramenta para promover a coesão social e a coexistência 
é o lazer aliado à procura. Trata-se de ter um dia agradável e 
divertido onde poderá conhecer pessoas e culturas diferentes 

das suas e também partilhar com essas pessoas as exigências 
alimentares e sociais que nos dizem respeito a todos.

Desfrute do espaço público e viva as ruas

Isto é feito através da realização de todas as atividades na rua, 
desde a preparação de alimentos, os workshops para crianças, 
apresentações musicais ou de dança, etc. Fazer as pessoas sen-
tirem que o espaço que estão a ocupar e gerar uma consciên-
cia de responsabilidade e cuidado com o nosso bairro.

Duração:

Um dia inteiro, desde a manhã, quando as pessoas começam a 
cozinhar até à tarde. As atividades são organizadas durante a 
manhã e as horas de refeição.

Custos:

É um evento autogerido: não são recebidos subsídios ou contri-
buições de dinheiro público.

Arroces del Mundo
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As pessoas que trabalham no evento (coordenação, produção, 
realização de atividades, desenho gráfico, etc.) são voluntárias.

As receitas provêm de donativos, registo de grupos para ali-
mentos, e venda de merchandising (T-shirts, aventais, crachás, 
etc.).

O orçamento total é de cerca de 9.000 euros.

As despesas da atividade são:

• Impressão de posters

• Material de merchandising

• Equipamento de palco e de som

• Mesas e cadeiras de aluguer (5.000 euros)

• Aluguer de vedações

• Seguros

Local:

Em Bilbao, o local é a Plaza Corazón de María, a maior praça do 
bairro de São Francisco.

Esta celebração precisa de ser organizada em espaço público, 
pelo que é necessária uma grande praça ou grande área pú-
blica.

Materiais:

• Mesas e cadeiras para almoçar 

• As ferramentas de cozinha (panelas, fogões, etc.) são trazi-
das por cada participante

• Infraestruturas necessárias para realizar as atividades 
programadas durante o dia (equipamento técnico de som, 
tendas, palco, etc.)

• Materiais para vender e angariar fundos: T-shirts, aventais, 
alfinetes, etc.
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Comunicação:

• redes sociais

• posters e panfletos

• lista de correspondência

• comunicado de imprensa

Colocação:

• Plaza Corazón de María, em São Francisco (Bilbao). 

• Todas as atividades são realizadas na praça, ao ar livre e 
ao acesso de todas as pessoas que querem participar: co-
zinha, alimentação, música, danças, etc.

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exigi-
das:

É recomendável ter uma equipa com pessoas de diferentes or-
ganizações,

Participantes envolvidos:

É um evento aberto a todos os tipos de pessoas: vizinhos, orga-
nizações, etc.
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Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura 
Actualmente, Arroces del Mundo congrega mais de 
3.500 pessoas de origens muito diferentes que vivem 
em Bilbao.

Nem sempre foi assim. No início, há 16 anos atrás, a 
participação não era assim tão grande, os participan-
tes eram as organizações que acompanhavam o even-
to, e alguns vizinhos e empresas locais. Pouco a pouco, 
tornou-se a maior referência para a celebração inter-
cultural no País Basco.

Arroces del Mundo é uma festa, mas é também uma 
reivindicação. É um dia para ocupar e recuperar as ruas 
do nosso ambiente através da cozinha e de atividades 
organizadas à sua volta ao longo do dia. É também um 
dia de denúncia da degradação e marginalização so-
frida pelos Barrios Altos como resultado do abandono 
institucional. É um grito para celebrar a diversidade, 

para defender a coexistência e a inter-relação entre 
pessoas e grupos de origens diversas.

Ao longo da manhã são organizadas atividades cultu-
rais para celebrar a riqueza dos bairros: concertos, dan-
ças, um desfile. É também organizado um concurso de 
arroz.

Vídeos, links e recursos externos
2018: 
https://www.youtube.com/watch?v=JtQdXLJpTfg

2017: 
https://www.youtube.com/watch?v=vFMYcB0Ftjg
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Breve descrição da atividade
Este modelo de replicação é muito semelhante a um 
modelo de franquia social - uma forma estruturada de 
transferência e reprodução de conhecimento e expe-
riência de casos de sucesso de organizações, aplicando 
os princípios da franquia comercial para promover o 
bem comum e gerar impacto social.

Speak social
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

O SPEAK é um programa linguístico e cultural criado para 
aproximar as pessoas – uma troca de línguas e culturas en-
tre recém-chegados e habitantes locais que quebra barreiras, 
promove o multilinguismo, igualdade e democratiza a apren-
dizagem de línguas. Qualquer um pode se candidatar para 
aprender e/ou ensinar os outros a aprender uma língua ou 
cultura, incluindo aqueles do país onde eles estão a viver. 

Grupos de línguas no SPEAK são diversos e inspiradores. Atra-
vés deste processo de aprendizagem, os participantes podem 
conhecer outras pessoas, aprender e explorar interesses co-
muns, romper preconceitos e mal-entendidos e promover a 
compreensão e a cooperação. O SPEAK também tem eventos 
abertos a todos com o objetivo de criar laços entre os parti-
cipantes, e onde houver espaço para diálogo, celebrações e 
amizade.

Os grupos são feitos com base em sessões relacionadas com 
uma temática, onde os participantes exploram tópicos com 

relevância para as suas vidas diárias enquanto partilham as 
suas próprias experiências com o grupo. Alguns dos tópicos 
abordados pelos grupos de línguas são: 

Speak social
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Speak social

Saudações e apresentações

Família e relacionamentos

Trabalhos e lugares de tra-
balho

Países e nacionalidades

A cidade e os transportes

Comida e restaurantes

Festivais e tradições 

Clima e estações

Roupa e compras

Corpo e saúde 

Casa
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Duração

Os grupos linguísticos têm uma duração de 18 horas, divididas 
em 12 sessões semanais de 90 minutos cada. 

O foco dos grupos é falar e ouvir e não ler e escrever durante 
as sessões, os participantes fazem a maior parte do discurso, e 
conhecem-se uns aos outros no processo.

Custos

Os grupos linguísticos têm uma taxa única até 35 euros e esta 
taxa é paga durante o processo de candidatura e cobre todo 
o grupo linguístico (os preços podem variar de país para país).

No SPEAK, ninguém fica de fora devido a razões financeiras, 
por isso, embora o SPEAK tente cobrar o montante mais baixo 
possível para grupos linguísticos, está ciente de que algumas 
pessoas podem não conseguir pagar esta taxa - se for o caso, 
podem candidatar-se a uma bolsa de estudo.

Local:

A sua cidade precisa de verificar o seguinte: a diversidade é 

uma realidade; existem fluxos migratórios (>= 6% dos cidadãos 
internacionais); é um mercado de média a grande dimensão, 
incluindo condições de PIB per capita e população média a 
grande; indica potencial de geração de receitas e sustentabili-
dade empresarial global.

A maioria dos cursos tem início em janeiro, maio e setembro, 
embora haja também cursos abertos fora destes meses. Nor-
malmente, os cursos têm lugar após o horário de trabalho, mas 
o horário difere de curso para curso. E como fazemos parcerias 
com diferentes organizações para oferecer cursos, os cursos 
têm lugar em diferentes locais.

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exigidas:

Os grupos linguísticos são liderados por amigos que são nati-
vos ou proficientes nas línguas que partilham. São de todo o 
mundo e têm origens e histórias de vida muito diversas, mas 
têm uma coisa em comum - a sua paixão por se ligarem às 
pessoas e por partilharem a sua língua e cultura com os outros.
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Etapas: 
• Parceiros: Encontrar parceiros desde o início. Temos 

dois tipos de parceiros: 1) Parceiros espaciais - ofe-
recem espaço para eventos e grupos linguísticos; e 
2) Parceiros de comunicação – comunicam o SPEAK 
a um público específico. Ambos são fundamentais 
para o sucesso do seu SPEAK. Exemplo de parcei-
ros atuais: bibliotecas, câmaras municipais, pubs, 
empresas, instituições de caridade, universidades, 
escolas e muito mais.

• Equipa: Deve ter uma equipa. Precisará de ajuda e 
aumentará as probabilidades de sucesso se a sua 
equipa fundadora tiver pelo menos 2 pessoas. Sim, 
pode começar sozinho, mas a experiência mostra 
que é doloroso. Se tiver 2 ou 3 pessoas, é obriga-
tório que todos se comprometam a tempo inteiro.

• Financiamento: O objetivo é que cada SPEAK se 
torne financeiramente sustentável como um em-

preendimento independente. Mas para se compro-
meterem a tempo inteiro no início, necessitarão de 
financiamento. A estratégia de financiamento varia 
de subsídios, empréstimos, crowdfunding, equida-
de, a amigos e família. 

• Estrutura jurídica: É melhor que estabeleça uma 
empresa social (se aplicável no seu país) ou ONG e 
que a sua equipa fundadora tenha o controlo total 
do seu SPEAK. Dito isto, há outras formas de come-
çar.

Durante o processo de integração, a sua equipa par-
ticipará num programa de formação de 8 horas que 
abrange todas as áreas de funcionamento do SPEAK, 
além de acesso a materiais que detalham todos os 
nossos procedimentos internos e às plataformas que 
utilizamos para entrar em contacto com a nossa co-
munidade e gerir o nosso backoffice. Para além disso, 
a sua equipa terá chamadas regulares com a nossa 
equipa para o assistir em quaisquer questões que pos-
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sa ter, durante e após o processo de integração.

Vídeos, links e recursos externos  
https://www.youtube.com/watch?v=7Pkb6_Ek3aY 
https://www.speak.social/en/
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Breve descrição da atividade
O Campo de Trabalho Stage on the Street: All Inclusi-
ve cumpre o objetivo do projeto educativo da Casa da 
Juventude de Amarante, uma vez que promove a inclu-
são e aumenta a participação ativa dos jovens, parti-
cularmente os que têm menos oportunidades, incluin-
do os jovens com deficiência. Este Campo de Trabalho 
baseia-se na cooperação e verdadeiro trabalho de 
equipa de jovens estrangeiros que se juntam aos téc-
nicos e utilizadores de uma instituição tão particular 
como a Cercimarante (centro residencial e de cuidados 
diários para deficientes). O teatro de rua organizado 
anualmente pela Cercimarante existe há mais de uma 
década, no entanto, desde que a Cercimarante esta-
beleceu esta parceria com o AMC, a qualidade do seu 
trabalho tem aumentado substancialmente e tem sido 
cada vez mais reconhecido em toda a comunidade. Isto 
porque ao longo de 12 dias, a ajuda do nosso grupo de 
jovens estrangeiros do Campo de Trabalho é especial-

Campo de trabalho 
internacional - 
Teatro de rua
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mente valiosa na construção dos cenários que tornam 
as peças executadas verdadeiramente mágicas. Sem o 
nosso apoio a estrutura humana da Cercimarante não 
tem capacidade (falta de tempo e recursos humanos) 
para assegurar o nível de qualidade que já atingimos. 
Para além da construção do cenário, o apoio oferecido 
pelos participantes do Campo de Trabalho é também 
muito importante na execução da peça, por exemplo, 
se pensarmos em entrar num palco ou executar uma 
dança, é de fundamental necessidade para alguns dos 
utilizadores ter o apoio, emocional e prático, dos parti-
cipantes do Campo de Trabalho, que normalmente os 
acompanham ao longo da peça.
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

• património cultural

• solidariedade

• dialogo  cultural 

• luta contra preconceitos e estereótipos

Objetivos:

• Apoiar a comunidade local, nomeadamente a Coopera-
tiva Cercimarante, uma instituição ligada aos jovens com 
deficiência, na preparação do Teatro de Rua, em resposta 
às suas necessidades (em particular, na coordenação da 
peça e nas questões técnicas e logísticas) e, ao mesmo 
tempo, a criação de um teatro de rua é uma atividade 
que se traduz na introdução de elementos inovadores e 
diferenciadores;

• Promover a preservação e proteção do património cultu-

ral a nível internacional e local;

• Promover os direitos humanos e os valores da tolerância 
e do respeito;

• Desenvolver a autonomia e a autoestima dos jovens com 
deficiência;

• Incentivar o contacto de jovens com menos oportunida-
des com outros jovens de culturas diferentes;

• Encorajar o desenvolvimento pessoal e social dos jovens 
voluntários através de atividades educativas não formais 
(dinâmicas de grupo, expressão dramática, jogos de pa-
péis, etc.), criando um ambiente propício ao combate de 
qualquer tipo de preconceito e estereótipos em relação 
aos jovens com deficiência;

• Proporcionar aos jovens voluntários um conhecimento 
de uma nova realidade social e cultural que lhes permita 
combater qualquer tipo de preconceitos e estereótipos.

Campo de trabalho internacional - Teatro de rua
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Metodologias:

• Dinâmicas de grupo (vários jogos que permitem o conhe-
cimento entre os participantes, construindo um grupo 
coeso e a aprendizagem intercultural);

• Ferramentas TIC (especialmente no que diz respeito à di-
vulgação desta atividade);

• Visitas culturais e de lazer (a lugares emblemáticos da 
cultura portuguesa);

• Expressão dramática (como uma metodologia eleitoral 
que permite a aproximação entre os dois grupos de jo-
vens (locais e estrangeiros) envolvidos na atividade).

Da expressão dramática é uma excelente estratégia para tra-
balhar a dimensão intercultural e ao mesmo tempo a inclu-
são social dos jovens, pois permite o uso de linguagem não-
-verbal; coloca os jovens para se representarem a si próprios e 
aos outros, portanto, para interpretarem e usarem uma pele 

diferente (ensinando-os a colocarem-se no ponto de vista do 
outro - empatia). Oferece uma oportunidade de desinibição 
e de viajar para outros mundos, encorajando uma atitude 
mais positiva em relação a outras culturas, um fator decisivo 
para ser mais tolerante à diversidade. Em termos de atitudes 
e valores, desenvolverão a capacidade de responsabilização 
pelas suas ações e assumirão um compromisso de mudança 
e transformação social, aumentarão o seu interesse e abertu-
ra à diversidade cultural, valorizando as diferenças culturais e 
sociais..

Duração:

O campo de trabalho tem uma duração de 10 dias (de 5h a 7h 
de trabalho por dia)

Custos:

O organismo nacional português da juventude, IPDJ, concede 



517

F Y C I C

financiamento para este campo de trabalho.

Pesquise sobre formas de receber fundos nacionais ou muni-
cipais para a realização de campos de trabalho.

Geralmente os custos estão relacionados com:

• Viagens de voluntariado: às suas próprias custas

• Seguro de saúde para voluntários

• Alojamento e refeições (pequeno-almoço, almoço e jan-
tar) dos voluntários: a cargo dos organizadores do Cam-
po de Trabalho

• Material para a criação do cenário: cerca de 1000 euros 
(se o campo de trabalho não for financiado por um pro-
grama, pedir financiamento ao município, autoridades 
locais, ONGs, etc.)

• Transporte local: pergunte ao seu município ou institui-
ção que está a ajudar para ter auxilio nesta área

Local:

Fase de trabalho: na cooperativa CERCIMARANTE

Peça: na praça principal de Amarante

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas exi-
gidas:

• 3 Coordenadores de campos de trabalho com experiên-
cia na liderança de grupos e teatro.

• 4 pessoas para apoiar os coordenadores nos grupos de 
trabalho (voluntários)

Participantes envolvidos:

de 10 a 15 voluntários de todo o mundo
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Etapas:  
Sequência de trabalhos/atividades a realizar para a 
Produção de Teatro de Rua (cenários, ensaios, divulga-
ção, imagem, vestuário):

• 1ª fase dos trabalhos: construção de cenários e pro-
dução de guarda-roupa;

• 2ª fase do trabalho: ensaios com jovens e produção 
do som / imagem do teatro de rua;

• 3ª fase do trabalho: ações de promoção / promo-
ção do teatro de rua;

• Dia do Teatro de Rua: Ensaios gerais, representação 
/ apoio ao Teatro de Rua, montagem / desmonta-
gem.

Os participantes serão envolvidos em experiências 
chave:

• Atividade de Visibilidade e Cinema / Debate sobre 

Tolerância e Valores de Respeito (Experiência # 1)

• Noite Intercultural e apresentação de diferentes 
países e culturas (Experiência # 2)

• Workshop de Comércio Justo e Solidariedade (Expe-
riência # 3)

• Workshop de Yoga (Experiência # 4)

• Workshops de Bombos com a secção de Bombos 
da Cercimarante organizados por clientes com vo-
luntários do Campo de Trabalho (Experiência # 5)

• Atividade Change Your Glasses (Dinâmicas de Di-
versidade / Manual dos Direitos Humanos COM-
PASS) (Experiência # 6)
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Aspetos inovadores para a promo-
ção da intercultura 
Este campo de trabalho é a celebração do intercâmbio 
intercultural através da solidariedade e criatividade.

Pessoas com diferentes origens e realidades encon-
tram-se para produzir em conjunto um produto final 
que valoriza a cultura local e incorpora a bagagem cul-
tural dos voluntários internacionais.

Possível acompanhamento ou li-
gação com outras atividades
Esta atividade pode ser implementada depois do Fórum 
Cultural, do Teatro o Fórum e antes de O Que Me Faz 
Mim, Mim?

Vídeos, links e recursos externos 
https://www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=4&v=uNEVAWaw_20

https://www.facebook.com/Cercimarante/vi-
deos/691242814621964/
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Breve descrição da atividade
Auzoko Zaporeak é um projeto de investigação e produ-
ção cultural em torno da gastronomia que procura recu-
perar a diversidade cultural e promover a transmissão 
de conhecimento entre pessoas de diferentes culturas 
e gerações através da alimentação. Através de um ras-
treio e recolha de receitas de diferentes origens geográ-
ficas e culturais que podem ser encontradas no bairro 
de São Francisco, o objetivo da Auzoko Zaporeak é tor-
nar visível e celebrar a diversidade cultural do nosso ter-
ritório, utilizando a linguagem comum da alimentação.

Os valores que estão presentes neste projeto são a di-
versidade, tendo em vista a sustentabilidade nas cida-
des; a igualdade entre pessoas de diferentes géneros, 
origens ou situações socioeconómicas; a transmissão 
intergeracional de conhecimentos; a valorização do co-
nhecimento doméstico; o consumo responsável através 
da valorização do tecido comercial local; a inter-relação 

Auzoko Zaporeak
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entre as pessoas e a criação de alianças para perseguir 
objetivos comuns como a coexistência; a promoção de 
hábitos de consumo saudáveis para impulsionar a saú-
de e o bem-estar da população jovem.
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Tópicos. Objetivos e metodologia:

Objetivo 1. Promover a inter-relação entre as pessoas e a 
criação de alianças para prosseguir objetivos comuns, tais 
como a coexistência.

Método 1. Acreditamos firmemente que o caminho para a 
coexistência vem de mãos dadas com a criação de espaços 
onde pessoas de diferentes origens e condições se podem 
relacionar como iguais. O nosso livro de receitas quer ser 
uma fotografia dessa diversidade, onde os participantes po-
dem ser representados entre outras culturas com as quais 
vivem todos os dias.

Objetivo 2. Aumentar o valor da diversidade como uma ri-
queza.

Método  2. Acreditamos na diversidade como uma riqueza 
e queremos alargar essa crença. Acreditamos que um apoio 

editorial como o livro de receitas pode ser uma contribuição 
para pessoas, culturas e condições que normalmente não 
estão representadas no imaginário da construção da iden-
tidade da nossa cidade e do nosso território alargam o es-
pectro de como nos vemos a nós próprios. O nosso objetivo é 
fazê-lo de uma forma digna e em que todos os participantes 
possam contribuir com os seus conhecimentos.

Objetivo 3. Contribuir para promover a igualdade entre 
pessoas de diferentes géneros, origens ou situações socioe-
conómicas. 

Método  3. Partilhar conhecimentos como iguais, gerando 
espaços onde todos os participantes sentem que têm algo 
a contribuir e também algo a aprender, independentemente 
da sua origem ou situação, ou precisamente devido a isso. 
Partilhar receitas, partilhar conhecimentos sobre alimen-
tação (todos nós temos estes conhecimentos) é uma ferra-

Auzoko Zaporeak
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menta para alcançar este objetivo.

Objetivo 4. Promover a transmissão do conhecimento entre 
pessoas de diferentes gerações: focalizar nos jovens como 
prioridade para o projeto, de modo a que estes possam fazer 
parte da cadeia de transmissão do conhecimento e repro-
duzi-lo.

Método 4. Os conhecimentos ligados à cozinha são frequen-
temente transmitidos do mais velho para o mais novo, de 
geração em geração. Em contextos de diversidade cultural, 
este conhecimento culinário é acompanhado por uma gran-
de variedade de histórias, os patrimónios culturais inerentes 
à cozinha e à alimentação. Queremos atingir este objecti-
vo, incluindo na construção do livro de receitas tanto jovens 
como idosos, e fazemo-lo também através de workshops 
onde as receitas recolhidas são postas em prática.

Objetivo 5. TValorizar os conhecimentos relacionados com 

as mulheres para que práticas quotidianas, como a cozinha, 
pertencentes à esfera privada, tomem espaço público e ge-
rem debate.

Método 5. Discutir e partilhar histórias relevantes ligadas a 
uma prática historicamente feminina como a cozinha con-
tribui para realçar a importância deste conhecimento e a 
sua carga cultural e identitária. Acreditamos que este livro 
de cozinha pode contribuir para olhar de um novo campo de 
heroísmo o trabalho doméstico de cozinhar, picar e alimen-
tar que tantas mulheres nas nossas vidas fazem. Um apelo à 
admiração pela gastronomia para além da alta cozinha e do 
seu contexto masculinizado.

Objetivo 6. Promover o consumo responsável através da 
valorização da rede comercial local.

Método 6. Falar sobre as diferentes formas de comer nas 
diferentes geografias do mundo e no nosso bairro leva-nos 
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a colocar a nossa atenção nos lugares onde podemos ad-
quirir os ingredientes necessários para fazer os pratos, e que 
não podemos encontrar em nenhum lugar de Bilbao. É uma 
forma de chamar a atenção para a riqueza comercial que 
existe no nosso bairro, de a incentivar e de a cuidar.

Aspetos inovadores para a promoção da intercultura. 

Tal como fazemos com os alimentos, este projeto promove 
a intercultura de uma forma muito natural: mistura de ele-
mentos, histórias, ingredientes, sabores...

Duração:
9 meses, divididos em diferentes fases. 

A primeira terá a duração de 3 meses, e consistirá na pesqui-
sa e recolha de receitas no bairro. 

Durante mais 4 meses iremos organizar workshops de cozi-
nha com os participantes do livro de receitas, para partilhar 
a comida e as histórias relacionadas com outras pessoas. 

A última fase: 2 meses. O layout e edição do livro de recei-
tas será preparado: fá-lo-emos com jovens artistas locais 
que poderão fazer ilustrações para acompanhar as receitas, 
serão também acompanhados por fotografias que tirámos 
nos workshops.

Custos:

Para ter uma ideia de como a atividade está estruturada, ela 
segue os custos da última edição da Auzoko Zaporeak orga-
nizada em Bilbao:

2 pessoas a coordenar o projeto: 1.400 euros

Publicidade e difusão - Trabalho de comunicação com 1 pes-
soa: 400€

Publicidade e difusão - Cartazes: 200 euros

Workshops de cozinha - material (comida): 500 euros

Workshops de cozinha - taxas da pessoa que cozinha: 500 euros



526

F Y C I C

Publicação - design: 1.500€

Publicação - honorários dos ilustradores: 1.500€

Publicação - impressão: 1.500€

Total: 7.500€

Local:

Cidade ou bairro.

Materiais:

• Coleção de receitas - Materiais: PC para gravar e trans-
crever as receitas. Câmara fotográfica para retratar o 
cozinheiro, o local onde os ingredientes e o processo de 
fabrico foram comprados. Localização: o nosso bairro.

• Workshops de gastronomia para partilhar conhecimen-
tos sobre cozinha, experiências e culturas - Materiais: 
Câmara fotográfica e câmara de vídeo para documen-
tar os workshops. Equipamento e utensílios de cozinha 

e de jantar. Localização: Sarean Kultur Elkartea, tem o 
equipamento de cozinha necessário.  

• Elaboração do livro de receitas em formato web e físi-
co com designers e artistas - Materiais: PC e suportes 
digitais para preparar o ficheiro web. Desenho gráfico e 
software de layout e impressão e papelaria para publi-
cação física. Localização: iremos trabalhar com um de-
signer e artistas locais em formato remoto.

Equipa necessária e eventuais aptidões específicas 
exigidas:

2 pessoas a coordenar o projeto: aptidões comunicativas. 
Abordagem amigável às pessoas a entrevistar. Conheci-
mentos com ferramentas de gravação e informática. 

1 pessoa encarregada da publicidade e difusão. Competên-
cias em gestão de meios de comunicação social.
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Participantes envolvidos:

Pessoas a serem entrevistadas para partilhar as suas receitas.

Algumas das pessoas que querem oferecer um workshop so-
bre como a receita é feita.

Pessoas que frequentam o workshop.
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Agradecimentos
FYCIC é um projeto da Cantiere Giovani em parceria 
com o Aventura Marão Clube, Društvo za Razvijanje 
Prostovoljnega dela Novo Mesto, Asociación Cultural 
Espacio Plaza Sarean.

No entanto, a implementação do projeto não seria pos-
sível sem o forte suporte das redes de associações, vo-
luntários, cidadãos e estudantes. Graças a eles foi pos-
sível conceber e validar as atividades propostas pelo kit 
de ferramentas em diferentes contextos socioculturais 
e geográficos, de maneira a identificar os pontos fortes 
e críticos e subsequentemente melhorar o seu conteú-
do, em prol da sua versatilidade e adaptabilidade em 
diferentes contextos europeus.

A todos eles um sincero obrigado, especialmente a:

Sissy Varavallo & Glutí, Café and gluten-free shop, Fra-
ttaminore, Italy; 

Colomba Sannino & Bistrot 3 Bien, Frattamaggiore, 
Italy;

Malick Mboob, Filippa Catapano, Anna Giordano, Tom-
maso Di Martino, Miriam Ullero, Antonio Giordano, 
Anna Barbato, Mina Falco, Elena Sanchez Barbeito, 
Jasper Holl, Leonor Machado, David Lassy, Luigi Alber-
to Murillo, Vasile Crauciuc, Justin Patrick, Claudia Iovi-
ne, Antonio De Biase, Coly Diouf, Marien Beaugrand;

Associação Gatilho de Amarante, Portugal;

Equação, Cooperativa de Comércio Justo, Crl , Portugal:

Voluntários CES do Aventura Marão Clube: Sophia Spa-
gel, Eleni Tsikalaki, Michael Osuji, Arienn Szép, Magda 
Piaskowska, Jessica Magalotti, Marta Demianiuk;

Voluntários CES da Equação, CRL: Fatih Mehmet Hayirli, 
Chiara Giarrizzo, Jan Vokurka, Kristine Skudrite, Spyrio-
doula Dimitropoulou.
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Inter Alia, parceiro do projeto Outcast Europe, por nos 
deixar utilizar os resultados do seu projecto.

Design gráfico e ilustrações:
Cantiere Giovani
Foto (página 10): Zachary Nelson da Unsplash
Conteúdo, imagens e traduções feitas pela Cantiere 
Giovani, Aventura Marão Clube, Društvo za Razvijanje 
Prostovoljnega dela Novo Mesto e Asociación Cultural 
Espacio Plaza Sarean.
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Os autores deste kit de ferramentas estão empenhados em 

respeitar os direitos de propriedade intelectual de terceiros, e 

têm realizado todos os esforços para assegurar que a reprodu-

ção do conteúdo (texto, imagens, etc.) neste kit de ferramentas 

é feita com o pleno consentimento dos titulares de direitos de 

autor e que todos os titulares dos direitos de autor são reco-

nhecidos em tais reproduções. Se acredita que os seus os di-

reitos de autor não foram totalmente respeitados, por favor 

contacte-nos por email em posta@cantieregiovani.org.

Se pretende utilizar partes do conteúdo com materiais cujo 

detentor dos direitos de autor não é o autor deste kit de fer-

ramentas a responsabilidade é sua. Assegure-se de que o faz 

respeitando a direitos de autor do proprietário original.

Creative Commons license BY - NC - ND 3.0
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