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Os resultados, interpretações e conclusões aqui expressos não reflectem necessariamente os pontos de vista da 

Organização Internacional para as Migrações ou dos seus Estados Membros. As designações utilizadas e a 

apresentação do material ao longo do trabalho não implicam a expressão de qualquer opinião por parte da OIM 

relativamente ao estatuto jurídico de qualquer país, território, cidade ou área, ou das suas autoridades, ou 

relativamente às suas fronteiras ou limites, ou sobre o estatuto jurídico dos indivíduos que participam neste 

estudo.  

A OIM está empenhada no princípio de que a migração humana e ordeira beneficia os migrantes e a sociedade. 

Como organização intergovernamental, a OIM actua com os seus parceiros na comunidade internacional para: 

ajudar a enfrentar os desafios operacionais da migração; promover a compreensão das questões da migração; 

encorajar o desenvolvimento social e económico através da migração; e defender a dignidade humana e o bem-

estar dos migrantes. 

O conteúdo desta publicação representa apenas a opinião do autor e é da sua exclusiva responsabilidade. A 

Comissão Europeia não aceita qualquer responsabilidade pela utilização que possa ser feita das informações 

nela contidas. 

 

Este documento foi financiado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração da União Europeia e foi 

possível graças ao trabalho de parceria entre a OIM Bélgica e Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel e ao apoio 

da Fedasil nos termos do projecto Unaccompanied Children in Alternative Residence (U-CARE). 

Este documento complementa o manual de formação "Cuidar das Crianças Migrantes não-acompanhadas" que 

foi desenvolvido no âmbito do projecto Fostering Across Borders (FAB) da OIM (2018 - 2019). Para mais 

informações sobre o projecto da FAB, visite: https://eea.iom.int/fostering-across-borders.  
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O objetivo deste módulo é prestar uma atenção extra aos antecedentes culturais das 

pessoas participantes. Fornece aos/às participantes ferramentas para alargaem os 

conhecimentos sobre a sua própria cultura (familiar) e a da criança não acompanhada 

(UMC). Ajudará, entre outras coisas, as pessoas participantes a iniciar uma conversa sobre 

tabus, a reconhecer o racismo e a serem capazes de o combater eficazmente.   

Este módulo pode ser utilizado de duas maneiras. Pode ser oferecido como um módulo 

adicional após o módulo 6 do manual de formação "Cuidar das Crianças Migrantes não-

acompanhadas" ou o formador/a pode acrescentar as actividades deste módulo adicional 

aos módulos 4 e 5 onde oferecem uma extensão aos temas da cultura, género e sexualidade. 

 

 Preparação Folhetos informativos 

 • Equipamento de série • Folha de Apoio Add.1: Tijolos do Castelo 

 • Módulo adicional PowerPoint 
• Folheto Adicional. 2a, b, c: Estudos de 

casos tabu 

 • Plano do dia 
• Folheto Adicionar. 3a & b: Privilégio para 

venda 

 
• Opcional: Cuidados com a criança não-acompanhada 

Folheto do curso para crianças (incluindo este módulo adicional) 
• Folha de Apoio Add.4: Pirâmide do Ódio 

 
• Preparar uma folha de flip chart com 3 colunas intituladas "cultura", 

"religião" e "política" e trazer post-its 

• Folha de Apoio Add.5: Estudos de casos 
de racismo 

 • Vídeo: "Marriokat, Episódio 5: Rihab", cortesia de JawJab • Formulário de avaliação 

 • Vídeo: "FRAME[D] - Zaïnab Fasiki", cortesia de JawJab 
• Opcional: Folheto do curso para 

Crianças Migrantes não-acompanhadas 
(incluindo este módulo) 

 
• Vídeo "A história de Filly #AChildisAChild", cortesia da UNICEF 

Bélgica 
 

 • Vídeo: "Preconceitos", cortesia de Anne Frank House  

 
• Vídeo (opcional): "Vídeo de recrutamento U-CARE", cortesia da OIM 

e Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel 
 

 • Assegurar o acesso a Wi-Fi e ao trabalho de ligações vídeo  

 

• Fazer cópias do formulário de avaliação se estiver a executar este 

módulo como uma actividade autónoma 

• Familiarize-se com o plano de evacuação de incêndios do local de 

formação 

 

Módulo adicional  

Acolhimento sensível à cultura 



 

   5 
Módulo Adicional U-CARE - Cuidados com crianças migrantes não-acompanhadas | Manual de formação 

 

• Certifique-se de que sabe onde estão as instalações mais próximas 

(casas de banho) 

 

 

 

 

HORA ATIVIDADE 
NÃO: 

TÍTULO DA 

ATIVIDADE 

ENTRADA FOLHETOS / 
RECURSOS

 

SLIDES 

10 mins 0 Metas e objetivos 
Entrada do/a 
treinador/a 

Amostra do 
plano do dia 

1 - 3 

20 mins 1 
Introdução ao 
acolhimento sensível 
à cultura 

Entrada do/a 
treinador/a 

 4 - 8 

 95 mins 2 Quebrar tabus 

Exercícios de 
 grupo de  
vídeos de 
Entrada do/a 
treinador/a 

Acrescentar. 
1  
Acrescentar. 
2 a, b & c 

9 - 14 

 230 mins 3 Lidar com o racismo  

 
Vídeos de 
formação 
Exercícios de 
grupo 

Acrescentar. 
3a & 3b  
Acrescentar. 
4  
Acrescentar. 
5  
Anexo 

15 - 45 

 20 mins 4 
Espaço para a 
espiritualidade e 
vida com significado  

Entrada do/a 
treinador/a 

 46 - 47 

10 mins 5 
Encerramento e 
avaliação 

Entrada do/a 
treinador/a 
(Opcional) 
vídeo 

Formulário 
de avaliação 

48 

 

Tempo total: 6h25
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0 Metas e Objetivos             10 mins 
 

Esta atividade introduz as finalidades e objetivos deste  
Módulo adicional. 
 

     

           Slide 1 -  
3  

 

 

1. Introduzir este módulo mostrando o Slide 1. 

 

2. Se este módulo for dado como uma formação separada, 

apresente-se e dê as boas-vindas às pessoas participantes ao 

Módulo Adicional do curso "Cuidar de Crianças Migrantes 

não-acompanhadas". 

 

3. Se este módulo for dado como formação separada, assegurar que todas 

as pessoas participantes tenham uma cópia dos folhetos do curso, tenham 

assinado a folha de presença e tenham escrito os seus nomes na etiqueta 

fornecida. Escreva também o seu nome numa etiqueta. 

 

4. Se este módulo for dado como uma formação separada, 

peça aos/às participantes para se apresentarem 

brevemente, dizendo simplesmente o seu nome e há 

quanto tempo fazem parte do sistema de cuidados (de 

acolhimento). 

 

5. Mostrar o Slide 2 e introduzir o horário do dia.  

 

6. Se este módulo for dado como continuação do curso após o Módulo 6 

"Cuidar das pessoas cuidadoras", inicie este módulo adicional mostrando 

o Slide 3. 

 

 

 

 

 

           NOTAS DO SLIDE 3 - Finalidade e Objetivos 

No final deste módulo, as pessoas participantes irão: 

• Adquirir conhecimentos sobre o tema da sexualidade, género, e cultura. 

• Estar familiarizados/as com os tabus nas sociedades, para os gerir no seu próprio 

quotidiano.  

• Ser capazes de reconhecer o racismo e reagir adequadamente ao mesmo. 

• Adquirir conhecimentos sobre estratégias pessoais de autocuidado. 
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7. Explique o seguinte: 

• Este módulo é um complemento ao manual de formação 

"Cuidar das Crianças Migrantes não-acompanhadas", 

desenvolvido no âmbito do projecto "Fostering Across Borders" 

(FAB) da OIM. 

• O módulo adicional faz parte do projecto "Crianças não-

acompanhadas em cuidados alternativos" (U-CARE), financiado 

pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração da União 

Europeia e implementado em três países da UE: Bélgica, 

Alemanha, e Grécia.  

• Este módulo visa explorar e aprofundar alguns conhecimentos 

que já eram partilhados no manual de formação "Cuidar das 

Crianças Migrantes não-acompanhadas", mas tem a intenção 

de prestar mais atenção à adopção de uma abordagem sensível 

à cultura. 

 

8. Antes de introduzir o conceito de acolhimento sensível à cultura, 

recomenda-se estabelecer algumas regras básicas para criar um espaço 

seguro para as pessoas participantes discutirem tópicos sensíveis. Pode 

pedir aos/às participantes "regras" que eles/elas considerem importantes 

para um espaço de discussão seguro. Escreva-as num flipchart. Pense 

sobre essas regras: "Respeito pela opinião de todas as pessoas", "Prática 

de escuta activa", "O que é dito durante a formação, permanece dentro 

da formação" (confidencialidade), "Tenho o direito de passar quando não 

me sinto à vontade para falar/responder", "Honrar diferenças", etc. 

Explique que estas regras básicas serão respeitadas durante a formação.  
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1 Introdução ao acolhimento sensível à cultura             20 mins  

Esta atividade introduz o conceito de acolhimento "sensível à 
cultura", através de uma análise mais aprofundada da definição 
de cultura e dos pilares do acolhimento sensível à cultura.  
Esta atividade irá lançar as bases para os próximos 2 temas sobre 
Tabus e Racismo.    
 

     

           Slides 4 -  
8  

 

 

 

1. Introduzir esta atividade perguntando às pessoas participantes o que 

significa cultura para eles/elas ou o que lhes vem à mente quando ouvem 

a palavra "cultura". Anotar as respostas no flipchart. Não deixe mais de 5 

minutos para este exercício de brainstorming.  

 

2. Explique o Slide 4 que descreve o "iceberg cultural", tal como 

introduzido por Edward T. Hall em 1976.  

 

 

           SLIDE 4 NOTAS - Introdução ao acolhimento sensível à cultura 

  

3. Explique às pessoas participantes que o que está a ser ensinado nos 

módulos diz respeito principalmente à cultura profunda e interna. Isto 

significa que os/as participantes terão de ter em conta que há mais na 

cultura do que apenas a parte tangível, externa, definitivamente quando 

se quebram tabus.  

 

4. Mostrar o Slide 5 com a definição e explicação do conceito "cultura", de 

acordo com a Rede Europeia das Migrações Asilo e Glossário das 

Migrações.   

 

 

• A ponta do iceberg cultural (mais ou menos 10%) é a parte externa, ou consciente, da 

cultura e é bastante tangível (o que podemos tocar, ver, cheirar, ouvir). Isto inclui 

comportamentos e algumas crenças. A parte interna, ou subconsciente, da cultura 

está abaixo da superfície de uma sociedade e inclui algumas crenças e os valores e 

padrões de pensamento que subjazem ao comportamento. 

• Quanto mais participarmos numa nova cultura, mais aspectos da "cultura profunda, 

interna" nos serão revelados.  
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           SLIDE 5 NOTAS - Introdução ao acolhimento sensível à cultura 

  

5. Há muitas definições de cultura. O Professor holandês Geert Hofstede 

realizou uma pesquisa pioneira sobre grupos e organizações transculturais 

e mais conhecida pela sua Teoria das Dimensões Culturais. No Slide 6, é 

possível mostrar aos/às participantes a definição de cultura por Geert 

Hofstede. Recomenda-se como formador, a ler mais sobre "as 6 

dimensões da cultura nacional", conforme desenvolvido por Geert 

Hofstede: individualismo v. colectivismo, distância do poder, 

masculinidade, evitar incertezas, orientação a longo prazo, indulgência v. 

contenção. Isto ajudá-lo-á no caso dos/as participantes solicitarem 

informações adicionais sobre, por exemplo, a diferença entre a cultura 

colectivista/individualista.  

 

 

 

           SLIDE 6 NOTAS - Introdução ao Acolhimento sensível à cultura 

  

 

• O Glossário da Rede Europeia das Migrações Asilo e Migração define cultura como: "O 

conjunto de características distintivas espirituais, materiais, intelectuais e emocionais 

de uma sociedade ou de um grupo social abrangendo, para além da arte e literatura, 

estilos de vida, formas de vida em comum, sistemas de valores, tradições e crenças".  

• A cultura é: Pessoal e dinâmica; Composição de normas, valores, significados, pontos 

de vista de um sistema social ao qual uma pessoa pertence. 

• Segundo o psicólogo social holandês Professor Geert Hofstede, a cultura pode ser 

definida como: "A programação colectiva da mente humana através da qual um grupo 

de pessoas se distingue de outro grupo. "Ou uma definição mais prática": "Valores e 

normas partilhados, expressos no comportamento dos membros de um grupo". 

• A cultura é uma construção e aprendizagem através da educação, socialização, 

observação e percepção. É contrária à natureza. 
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6. Explique aos/às participantes que, após a definição de cultura, o grupo irá 

agora analisar mais de perto o conceito de "acolhimento sensível à 

cultura", o tópico central deste módulo extra. Leia o slide 7 explicando o 

que faz uma pessoa cuidadora sensível à cultura.  

 

 

 

           SLIDE 7 NOTAS - Introdução ao acolhimento sensível à cultura 

 

 

7. No Slide 8 terá uma visão mais atenta dos 3 aspectos que são  

necessários para prestar o acolhimento de uma forma sensível à cultura.  

 

 

• No acolhimento sensível à cultura, o prestador de cuidados: 

o está consciente da presença de diferenças e semelhanças culturais entre as 

pessoas, sem fazer um juízo de valor (sem rótulos de "melhor/pior", 

"correcto/incorreto", etc. ); 

o está consciente dos seus próprios valores e normas, bem como dos 

preconceitos e julgamentos (muitas vezes invisíveis) dentro de uma cultura; 

o respeita e aceita a outra pessoa; 

o compreende que a realidade depende da sua própria;  

experiências, religião, educação, tradições, quadros de referência, cultura, etc. 

o desafiará os próprios quadros de referência, competências e relação 

"ocidental" de cuidados (de facto, o "acolhimento" em si não são 

culturalmente neutros). 
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           SLIDE 8 NOTAS - Introdução ao acolhimento sensível à cultura 

 

 

           SLIDE 8 NOTAS (CONT.) - Introdução ao acolhimento sensível à cultura 

 

8. Explique aos/às participantes que o conceito de abordagem interseccional 

será discutido mais tarde e que olhar mais de perto para as definições de 

cultura e no acolhimento sensível à cultura foi importante para mergulhar 

nos temas dos tabus e do racismo. Note-se que a explicação da 

abordagem sensível à cultura foi baseada num documento preparado por 

SOS Children's Villages Belgium "Cultuursensitief werken: Handvatten voor 

de hulpverlener in het werken met niet-begeleide minderjarigen met 

migratie-achtergrond (NBM)" (holandês).  

• A sensibilidade cultural reflecte-se em 3 aspectos e é melhor alcançada através do 

diálogo com o jovem (ou família) sob os seus cuidados: 

o Conhecimento: é estar aberto para aprender sobre a sua própria cultura e a 

das outras pessoas, língua, comportamento, costumes, hábitos. Isto pode ser 

feito verificando a literatura, mas é melhor iniciar um diálogo com os próprios 

jovens. Como a sociedade é tão (super)diversa, é difícil construir 

conhecimentos suficientes para compreender todas as culturas e identificá-las. 

Por conseguinte, é importante não fazer suposições sobre o comportamento, 

costumes, etc. de alguém. 

o Competências: incluir escuta empática, adaptação, fazer perguntas sobre as 

experiências da outra pessoa, negociação. É importante comunicar de uma 

forma sensível, respeitosa e atenciosa, criar um ambiente de compreensão e 

aceitação para iniciar um diálogo, tomar consciência da própria cultura e da 

cultura da outra pessoa. Isto conduzirá à confiança mútua e à resiliência. 

o Atitude: refere-se a um processo vitalício de autocrítica e autoconsciente, ou 

seja, questionar a própria posição e enquadramento ou lente cultural que se 

olha para o mundo acima, bem como estar consciente dos próprios 

preconceitos e preconceitos e reconhecer como cuidador/a a própria posição 

de poder. Trata-se também de respeito genuíno, empatia, transparência, 

abertura e curiosidade. Finalmente, uma abordagem interseccional (ver 

Secção 3.2.B) ajudará o/a cuidador/a a compreender que a identidade de uma 

pessoa é mais diversificada e matizada do que meramente o contexto 

migratório e ajudará a não tratar os migrantes/refugiados como um grupo 

homogéneo.  

https://www.sos-kinderdorpen.be/files/nl-cultural-sensitivity-web-61826ef3857fc.pdf
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2 Quebrar tabus 
            
              95 mins 

Esta atividade complementa o Módulo 5: "Satisfazer as 
necessidades das crianças migrantes não acompanhadas" e mais 
especificamente a subsecção 5.3 centrada na "ajuda à 
instalação". 
O objectivo desta atividade é discutir tabus e estigmas que podem 
ser encontrados regularmente nos tópicos de género, cultura e 
sexualidade e como torná-los mais abertos à conversa.  
 

     

              Slide 9 - 14 

2.1. Introdução 

             15 mins 

     

              Slide 9 

1. Introduzir este módulo mostrando o vídeo Marrokiat - Episódio 5, cortesia 

de JawJab. Não se esqueça de dar um aviso prévio (informar os/as participantes 

de que o conteúdo pode ser sensível e lembrar-lhes que podem sair da sala em qualquer 

ponto durante a exibição ou apresentação, se necessário). 
 

2. Fazer as seguintes perguntas às pessoas participantes: 

a. Do que pensam que se trata o vídeo? 

b. Vêem a ligação entre os temas 

da religião, sexualidade, cultura, e tabu? 

c. Conhecem algum outro exemplo de tabus? 

 

2. Dar uma breve explicação sobre o tema mostrando o Slide 9. 

Vídeo 1: Marriokat - 

Episódio 5 
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           SLIDE 9 NOTAS - Quebrar Tabus 

• A sexualidade é geralmente um dos maiores tópicos de tabu. Em muitos países, isto 

está ligado ao conceito de "honra". 

• A violência relacionada com a honra é um instrumento para proteger e/ou restaurar a 

honra da família. Acompanha frequentemente as relações de poder, os valores 

culturais e a honra da família na sociedade. A violência relacionada com a honra está 

frequentemente ligada à sexualidade, ao amor ou às relações e frequentemente ligada 

às mulheres. Existem várias formas de violência relacionada com a honra, tais como o 

controlo sobre as roupas, o isolamento, casamentos forçados, mutilação genital 

feminina, opressão, violência, assassinatos. 

• Para as pessoas recém-chegadas, a sexualidade no país de origem é por vezes tabu. A 

sexualidade pode não ser negociável ou há pouca informação disponível no país de 

origem.  

• Os tabus relativos à sexualidade estão frequentemente em contraste muito elevado 

com os valores e normas sexuais, modos, relações homem-mulher e outros papéis de 

género em muitos países da UE. Isto leva algumas pessoas a recorrer à violência como 

justificação para manter o valor cultural ligado à honra. 
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2.2. Definições             5 mins 

     

             Deslize 10 - 

11 

1. Mostrar o grupo Slide 10 e Slide 11. Leia as definições nos slides e diga ao 

grupo que um entendimento comum sobre a definição é importante para 

o exercício que se seguirá. 

 

 

 

           SLIDE 10 NOTAS - Quebrar Tabus 

 

 

 

 

• Tabu: "Um tabu é algo considerado inadequado para usar, fazer ou falar sobre. A 

violação de um tabu numa determinada cultura pode levar à violação de honra, 

exclusão social, estigma, perseguição legal ou política". Ex. Proibição da 

homossexualidade, proibição do lenço de cabeça, legalização dos casamentos de 

crianças. 

• Sexualidade: "A sexualidade é um aspecto central da vida humana. Inclui sexo, 

identidade e papéis de género, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade, e 

reprodução. A sexualidade é experimentada e moldada em pensamentos, fantasias, 

desejos, crenças, atitudes, valores, comportamento, acções, papéis e relações. Embora 

a sexualidade possa abranger todas estas dimensões, nem sempre são 

experimentadas ou moldadas. A sexualidade é influenciada pela interacção de factores 

biológicos, psicológicos, sociais, sociais, económicos, políticos, éticos, legais, históricos, 

religiosos e espirituais". (OMS, 2010). 
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           SLIDE 11 NOTAS – Quebrar Tabus 

2.3. Exercício sobre tabus 

            25 mins 

     

             Slide 12 

1. Diga às pessoas participantes que está agora a decorrer um exercício. 

 

2. Utilizar a folha de flip chart preparada com as 3 colunas intituladas "tabu 

cultural", "tabu religioso" e "tabu político". 

 

3. Pergunte às pessoas participantes o que entendem por "tabu 

cultural/religioso/político". Explique o seguinte:  

 

a. Um tabu cultural refere-se a algo que é considerado inadequado 

dentro de um grupo cultural. Embora isto possa sobrepor-se a 

tabus religiosos, algumas culturas são governadas mais por normas 

sociais do que por normas religiosas. Por exemplo, a cultura 

ocidental tem uma diversidade de religiões, mas um conjunto 

unificado de tabus culturais. 

b. Um tabu religioso refere-se a algo que é proibido por uma religião. 

Normalmente provêm dos documentos fundadores da religião 

(como a Bíblia, Torá ou Alcorão) e incluem regras destinadas a 

proteger o comportamento civil e a higiene.  

No Islão, o termo "halal" é utilizado para indicar quando a carne é 

preparada de acordo com a lei islâmica. Do mesmo modo, no 

judaísmo, as directrizes 'Kosher' ditam a forma como os alimentos 

devem ser preparados. 

• Género são as características, traços, talentos e expectativas sociais e/ou culturais que 

atribuímos aos indivíduos. O sexo é atribuído ao nascimento (geralmente com base na 

aparência da sua anatomia externa e numa visão binária do sexo, excluindo pessoas 

intersexuais), mas o sexo é transferido pela sociedade em que nasceu. 

• Um estigma é uma marca associada a uma determinada pessoa, grupo de pessoas ou 

caso. Um estigma também pode ser um preconceito negativo que vive entre um grupo 

populacional. 

• A cultura é, no sentido lato, tudo o que uma sociedade produz e transfere. Em termos 

concretos, isto significa que a cultura é o que é criado pelo homem e não acontece 

espontaneamente como a natureza. A cultura é uma actividade humana e os símbolos 

que dão significado a esta actividade, ex. casamento, forma de comer, linguagem, etc. 

(ver introdução) 
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c. Um tabu político refere-se a algo proibido ou colocado em lei pelo 

governo. Quando é violado, o governo impõe uma pena como a 

prisão, multas, injunções, danos, ou qualquer outro número de 

consequências desagradáveis. 

 

4. Distribuir post-it em 3 cores diferentes aos/às participantes. 

 

5. Peça aos/às participantes para pensarem em tipos de tabus destes três 

contextos e escreva-os nas seus post-it. Diga aos/às participantes que 

podem vir e colá-los na coluna que acharem mais apropriada. Dê aos/às 

participantes cerca de 5 minutos para anotarem os tabus. 

 

6. Discutir o que foi escrito. O objectivo desta tarefa é obter mais 

informações sobre como surgem os tabus e que diferentes tipos de tabus 

podem existir. Dar a seguinte explicação: 

 

a. Os tabus podem ter diferentes pontos de partida ou contextos. 

b. Estes contextos determinam a forma como a sociedade 

interpreta, aceita, ou mesmo implementa estes tabus sem 

contradição. 

c. Os tabus só podem ser conhecidos, discutidos, e "quebrados" 

se houver conhecimento suficiente sobre a origem ou 

sensibilidade do contexto. 

d. Encontre no Slide 12 alguns tabus para complementar  

os post-its. 

 

 

             SLIDE 12 NOTAS – Quebrar tabus 
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7. Explicar que certos tabus têm um contexto inicial mas que através da 

evolução ou em combinação com valores e normas da UE pode haver 

mistura/classificação com outros contextos. Por exemplo, o tabu em 

torno dos deuses zombadores é um tabu religioso mas pode chocar com 

a liberdade de expressão que está mais ligada ao contexto político e aos 

tabus.  

 

8. Pergunte aos/às participantes se podem pensar noutros exemplos de 

tabus "conflituantes" ou "mistos". 

• A importância de seguir certos regulamentos alimentares e motivações associadas (ex. 

halal/kosher: importância do ritual no abate; regulamentos religiosos sobre como e 

quando uma refeição deve ser preparada e consumida ex. Sabbath). Há muitas críticas 

a este tabu religioso por parte da sociedade (legislação, organizações de bem-estar 

animal, restrição em ser "autorizado" a comer o que se quer...) 

• Actividades ou relações sexuais: dentro de algumas culturas, os jovens não têm direito 

a informação sobre sexualidade; a circuncisão dos homens ou o corte genital feminino 

é um requisito em algumas culturas; estar numa relação (sexual) com alguém antes do 

casamento ou escolher a própria pessoa um parceiro/a não é, por vezes, 

permitido/costume. 

• O abuso sexual e/ou má conduta sexual não é discutido por medo de estigma e 

exclusão do grupo. 

• A diversidade de género, expressão de género e orientação sexual, ex. 

homossexualidade, que é diferente da norma cultural, não é tolerada em algumas 

culturas e é proibida por lei em alguns países. 

• Tabu em torno de preceitos religiosos: algumas pessoas crentes considerarão a crítica 

ou o escárnio do(s) seu(s) deus(s) ou líder(es) religioso(s) ofensivo(s); discussão sobre a 

cobertura de certas partes do corpo, ex. véu de cabeça ou não. 

• Doenças e deficiências físicas ou mentais: ex. O VIH é atribuído em algumas culturas à 

bruxaria, uma doença dos migrantes, dos homossexuais ou ligada à prostituição. 

• O respeito pela hierarquia dentro das famílias ex. as pessoas mais velhas têm uma 

palavra a dizer e não podem ser contestadas. 

• Outros exemplos de tabus na cultura ocidental incluem morte, eutanásia, e suicídio.  

• O racismo é também uma forma de tabu. Alguma vez ouviu a frase: "' Não sou racista, 

mas...". As pessoas dizem-no frequentemente quando estão dispostas a falar de 

racismo ou discriminação, mas têm medo de serem associadas ao lado negativo do 

assunto. 
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2.4. Como lidar com os tabus 

            50 mins 

     

              Slide 13 - 14 

1. Explique às pessoas participantes que: 

• os tabus podem ser tornados negociáveis,  

• Os tabus são como as paredes de um castelo: tente encontrar 

uma entrada removendo ou quebrando uma pedra de cada vez, 

para que os tabus possam ser quebrados. 

 

2. Como formador/a, imprima a Folha de Apoio Adicional. 1 e recorte cada 

um dos 9 tijolos, para que fiquem em papéis separados. Dê a cada 

participante (ou divida o grupo se houver demasiadas pessoas  

participantes) uma nota com uma das 9 dicas. Diga-lhes que estes são os 

tijolos que precisam de descer para quebrar o castelo, o que representa 

o tabu. Peça aos/às participantes que trabalhem em conjunto para 

encontrar a ordem certa sobre como quebrar tabus: qual o "tijolo" que 

precisa de ser o primeiro/é o mais importante, etc. Dê 10 minutos para 

este exercício. 

 

3. Percorra a ordem e diga ao grupo que realmente não importa em que 

ordem coloca estes tijolos. Todas estas são dicas que podem ser 

utilizadas para quebrar tabus. É importante saber que deve decidir por si 

próprio/a o que lhe parece melhor para começar. 

 

4. Mostrar Slide 13: dê um resumo de todas as 9 dicas que foram  

utilizadas no exercício anterior. Pode ir passando por todas elas  

e referir-se ao triângulo sensível à cultura, como foi descrito  

na introdução do treino (conhecimento, aptidões, atitude).  

 

 

 

             SLIDE 13 NOTAS – Quebrar tabus 

• Saiba do que está a falar, informe-se suficientemente sobre possíveis tabus que estão 

presentes numa determinada cultura antes de entrar numa conversa sobre um 

determinado tópico, ex. sexualidade, contradizendo os seus pais, saúde mental (pode 

ser visto como bruxaria ou posse de espírito). 

• Os tabus são pessoais e variam de pessoa para pessoa e de comunidade para 

comunidade.  Tenha cuidado para não generalizar. 

• Se for necessário, consultar a família ou a comunidade em geral. Pessoas dentro da 

rede mais ampla podem ajudar a quebrar o tabu. Ex. Envolvimento do imã em 

questões religiosas. 

Vídeo 2: 

QUADRO[D] - 

Zaïnab Fasiki 
Folha de Apoio 

Add.1 

Folha de Apoio. 

2  

a, b e c 
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            SLIDE 13 (CONT.) NOTAS - Quebrar tabus 

 

5. Explicar que quando há necessidade de quebrar tabus, pode ser um valor 

acrescentado procurar figuras-chave em diferentes comunidades 

culturais. Estas pessoas podem conquistar a confiança de grupos difíceis 

de alcançar no caso de tópicos sensíveis. Pense numa pessoa especialista 

na área da parentalidade, violência doméstica, religião, etc. 

 

6. Tenha em mente que é importante ganhar a confiança das pessoas antes 

de poder quebrar os tabus. Ao decidir quebrar tabus num ambiente de 

grupo com a ajuda de uma pessoa especialista, os passos seguintes 

podem ajudar: 

a. Note-se que alguns tópicos são difíceis de serem discutidos em 

grupos de géneros mistos, ex. violência doméstica. Dar às 

pessoas espaço para discutir temas com um/a líder de 

conversação ou participantes do mesmo sexo, se necessário. 

b. Fornecer mais do que um momento de contacto para discutir 

tabus.  Assegurar que as discussões podem ter lugar 

informalmente durante o primeiro momento de contacto. Criar 

um espaço acolhedor e convidativo com ex. chá e bolachas ou 

um pequeno-almoço, para construir confiança.  

c. Durante o segundo momento de contacto, temas mais gerais 

sobre tabus podem ser discutidos, tais como o smack 

pedagógico (castigo corporal) dentro da educação. Deixar que 

as pessoas falem das suas experiências. Isto cria 

frequentemente um efeito de bola de neve onde outras 

pessoas se atrevem a discutir situações semelhantes.   

• Atreva-se a fazer perguntas. Para algumas pessoas, pode até ser um alívio poder falar 

sobre temas sensíveis relacionados com o tabu. Verificar quão longe se pode ir numa 

conversa. 

• Fazer perguntas gerais em vez de perguntas individuais ou pessoais. Ter em mente que 

a informação ou explicação fornecida pode ser pouco clara ou incompleta. 

• Pergunte pelas razões pelas quais alguns tópicos são tabu dentro de certas 

comunidades. Qual é a situação no seio da família/cultura/comunidade, como são 

vividos os tabus?  

• Tirar algum tempo para discutir tabus e agendar vários momentos para isso, se 

necessário. 

• Mostrar empatia e compreensão. 

• Ser imparciais. Em cada situação, tente tirar a sua própria lente cultural tanto quanto 

possível.  
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d. Durante o terceiro momento, o grupo pode falar sobre temas 

mais específicos e sensíveis, tais como a violência doméstica. 

 

7. Mostrar o vídeo QUADRO[D] - Zaïnab Fasiki, cortesia de  

Jawjab (no Slide 14). Não se esqueça de dar um aviso prévio  
(informar os/as participantes de que o conteúdo pode ser sensível e lembrá-los/as  

que podem sair da sala em qualquer ponto durante o rastreio ou  

apresentação, se necessário. )  

 

8. Fazer as seguintes perguntas após o vídeo aos/às participantes, permitir 

um máximo de 5 minutos de discussão: 

 

a. Qual é o tabu que está a ser discutido no vídeo? 

b. Como é que o Zaïnab tenta quebrar o tabu? 

 

 

9. Anunciar que se seguirá um estudo de caso prático. Divida os/as 

participantes em grupos mais pequenos/ cerca de 3 participantes e diga-

lhes que cada grupo receberá o mesmo caso (pode escolher entre 3 

casos, ver Folha de Apoio Adicional. 2 a). Indicar um/a participante para 

ler em voz alta o caso. Pode exibir o caso no Slide 14.  

 

10. Voltar ao Slide 13 com as dicas. Dê a cada grupo 10 - 15 minutos para 

discutir o caso entre o grupo: como tentariam quebrar o tabu? Dê-lhes a 

Folha de Apoio Adicionar. 2 b com algumas dicas sobre como quebrar os 

tabus. 

 

11. Após 10 - 15 minutos, voltar à sala plenária e permitir 10 - 15 minutos de 

discussão plenária: como é que cada grupo tentou tornar o tabu 

negociável, quais foram algumas das medidas tomadas, se os outros 

grupos concordaram ou se utilizaram uma abordagem diferente, etc. 

Como formador/a, pode partilhar os seus conhecimentos. Consulte a 

Folha de Apoio Adicional. 2 c para as perspectivas de um/a conselheiro/a 

do acolhimento em cada caso de estudo. 

 

12. Perguntar se as pessoas participantes têm quaisquer observações ou 

perguntas adicionais.  

 

13. Explique que o próximo submódulo abordará um dos maiores tabus da 

sociedade ocidental: o racismo e a discriminação, e não em menor grau 

contra os migrantes e a UMC. De facto, falar de racismo e combatê-lo é 

um assunto pesado que envolve frequentemente emoções muito fortes e 

que é muito doloroso para as vítimas. No próximo submódulo, os/as 

formadores/as darão uma formação básica sobre o racismo e a 

discriminação: o que é, como reconhecê-lo e como se lida eficazmente 

com o racismo?
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3. Lidar com o racismo             230 mins 

Esta atividade sobre o tema do racismo visa sensibilizar os/as 
participantes para os seus próprios preconceitos, armadilhas e 
privilégios que moldam o seu mundo. Discutirá alguns métodos 
para responder às diferentes formas de racismo. 
No final da atividade, os/as participantes aprendem a reconhecer 
o racismo e a responder adequadamente ao mesmo. 
 

     

              Slide 15 - 44 

 

Antes de começar a mergulhar na temática, organize um check-in dos/as 

participantes através da abordagem "pipocas". Através de perguntas abertas, 

os/as participantes permitirão obter uma introdução uns aos outros e do tema 

do "racismo". Prever que cada participante precisará de aproximadamente 5 

minutos para a sua intervenção.   

a. Explique o seguinte: 

• Gostaria de criar um espaço seguro para falar sobre racismo e 

discriminação: espera uma atitude respeitosa de todos os/as 

participantes; todos são livres de partilhar o que desejam; as 

informações pessoais permanecerão confidenciais e 

permanecerão no grupo.  

• As pessoas participantes conhecer-se-ão umas às outras e ao 

tema através do método "pipocas", que não é a habitual 

"rodada de introdução": sempre que um participante se sentir 

pronto para falar, pode dizer alguma coisa (eles "aparecem" 

como pipocas numa panela).  

• Sempre que um participante estiver pronto, pode apresentar-

se em breve e explicar o que o racismo e a discriminação 

significam para ele. Os/as participantes decidem o que 

querem ou não querem partilhar. Se um/uma participante 

não quiser aprofundar a segunda questão, tudo bem.  

• O objectivo não é reagir ao que a outra pessoa disse ou entrar 

num diálogo, mas apenas agradecer uns aos outros pelas suas 

contribuições.  

b. Como formador/a, começa por se apresentar brevemente e 

explicar o que o racismo e a discriminação significam para si. 

Poderia, por exemplo, falar da sua experiência; alguma vez foi 

testemunha/vítima de um acto de racismo? O que é que isso lhe 

fez? Já experimentou alguma vez discriminação/racismo em 

relação a uma UMC? Partilhe apenas aquilo que lhe apeteça 

partilhar.  

c. Como formador/a, ouve activa e neutralmente, e agradece a 

cada participante pela sua contribuição. Quando todos tiverem 

20 - 40 mins 
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partilhado algo, faça um breve resumo dos temas e sentimentos 

discutidos. Já pode ligar isto a alguns dos pontos da agenda. 

Explique que o grupo já pôs em prática uma das estratégias mais 

importantes: falar é curar e é a base para se discutir abertamente 

o racismo e para o combater.  
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3.1. Racismo contra as crianças migrantes não-
acompanhadas 

              15 mins 

     

               Slide 15 - 16 

 

1. Introduzir este módulo mostrando o vídeo que conta a história de Filly 

#AChildisAChild, cortesia da UNICEF Bélgica no Slide 15. Lembre-se do 

"aviso de disparo" (informe os/as participantes de que o conteúdo pode ser sensível e 

lembre-os/as que podem sair da sala em qualquer ponto durante a exibição ou 

apresentação, se necessário). 

 

2. Comece a discussão perguntando aos/às participantes o que pensam do 

vídeo. A situação é reconhecível, será que desejam reagir ao vídeo? 

 

3. Pergunte aos/às participantes se concordam com a seguinte declaração: 

"O racismo e a discriminação têm um enorme impacto na UMC e 

precisam de ser combatidos". Enfatizar que é muito importante para a 

UMC que se tornou vítima de racismo ser ouvida. Permitir o máximo.de 5 

minutos para estas discussões. 

 

4. Explique ao grupo que:  

• O racismo e a discriminação contra a UMC são uma questão 

subestimada e subdeclarada.  

• O (actual) conflito na Ucrânia mostrou que nem todos as 

pessoas refugiadas são tratados da mesma forma. Há inúmeros 

testemunhos de racismo e discriminação por parte de pessoas 

negras e de cor a tentarem escapar à guerra. A OIM e o ACNUR 

(Agência das Nações Unidas para os Refugiados) condenaram 

estas graves formas de discriminação contra milhares de 

pessoas em fuga, tanto nos países de trânsito como nos países 

de destino. Como formador/a, certifique-se que lê o artigo da 

InfoMigrants e a declaração da OIM. 

• A parte seguinte que trata do racismo baseia-se em parte no 

livro "Racismo. Sobre feridas e resiliência" de Naima Charkaoui 

e a perícia da vzw ORBIT sobre diversidade e migração.  

 

5. Avançar com a explicação no Slide 15 sobre como as crianças migrantes 

não acompanhadas podem ou foram vítimas de racismo e discriminação 

em várias fases da sua vida e/ou viagem migratória. 

 

 

 

 

Vídeo 3: História da 

Filly #AChildisAChild 

 

 

https://www.infomigrants.net/en/post/39741/iom-takes-stance-against-discrimination-of-nonukrainian-refugees
https://www.infomigrants.net/en/post/39741/iom-takes-stance-against-discrimination-of-nonukrainian-refugees
https://www.iom.int/news/discrimination-and-racism-against-third-country-nationals-fleeing-ukraine-must-end-iom-director-general
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           SLIDE 15 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

6. Mostrar o Slide 16 para discutir o impacto do racismo e da 

discriminação na UMC e nas vítimas em geral.    

 

• Primeiro, a UMC pode ter experimentado racismo e discriminação no seu país de 

origem. Isto pode ter sido uma razão para a criança ter fugido do seu país ou 

comunidade, ou seja, devido a conflitos/perseguições/ opressão (ou medo) com base 

na raça, religião, nacionalidade, etnia, política ou por ser membro de um grupo social 

particular (incluindo indivíduos com uma orientação sexual, identidade e expressão de 

género e características sexuais diversas (SOGIESC)). (Ver Artigo 1 da Convenção sobre 

Refugiados de 1951 sobre a definição do termo "refugiado").  

• Ao longo da jornada migratória, a UMC pode ser confrontada com várias formas de 

racismo e discriminação: violência policial/guarda de fronteira, recuos e expulsões 

colectivas, racismo pelas comunidades locais ou legislação racista/discriminatória nos 

países de trânsito, etc. Em muitos países de trânsito, são discriminados, expulsos, e 

nem sequer tratados como crianças ou jovens. Isto poderia levar a UMC a viver em 

áreas segregadas, onde precisam de sobreviver em más e violentas condições de vida, 

com serviços e oportunidades básicas limitadas (educação); a cair nas mãos de 

traficantes/ contrabandistas de seres humanos; a serem exploradas ou forçadas a 

trabalhar em trabalhos perigosos.  

• Nos países de destino, a UMC (e os migrantes em geral) nem sempre são bem-vindas 

pela comunidade local. Enfrentam xenofobia no seu novo bairro, exclusão social, 

recursos/esforços limitados para a integração e acabam muitas vezes em centros de 

acolhimento onde há inúmeros casos de racismo e discriminação entre os jovens e 

trabalhadores sociais.   

• A investigação mostra que as crianças migrantes sofrem quase diariamente racismo e 

discriminação nos serviços sociais e nas escolas, tanto por parte dos/as professors/as 

como por parte dos/as alunos/as. Isto enfatiza a necessidade de formações sobre 

sensibilidades à cultura nas escolas e nos serviços sociais.  
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                        SLIDE 16 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

                        SLIDE 16 NOTAS (CONT.) - Lidar com o racismo 

 

7. Explique que, a seguir, teremos um olhar sobre o reconhecimento e a 

resposta ao racismo.  

 

 

• As tensões diárias do racismo e da discriminação aumentam os sentimentos de 

impotência e podem reforçar outros traumas ou lesões já sofridos por crianças não 

acompanhados. 

• A violência ou discriminação devido à cor da pele ou etnia de alguém ou outra parte(s) 

da sua identidade pode resultar numa auto-imagem negativa e no sentimento de que 

precisam de se provar mais, o que pode ser frustrante e stressante.  

• O racismo também pode levar a uma internalização deste sentimento de inferioridade, 

levando as crianças a agirem de acordo com os preconceitos negativos e até a 

actuarem menos na escola, porque "quem estou a enganar, não poderei fazer 

isso/estudar Aquilo/tornar-me naquilo", comprometendo assim também as 

perspectivas para o futuro. 

• Pode diminuir a resiliência e outros mecanismos necessários para contrariar os 

impactos negativos (psicológicos) do racismo. 

• O impacto sobre a saúde física e psicológica da vítima não pode ser subestimada: 

o Depressão, stress (ex. ter sempre de provar a si próprio/a, estado de alerta 

elevado), medo (ex. sensação constante de não se sentir seguro, de não estar 

sob controlo) 

o Trauma e PTS (ambos colectivamente (ex. mortes em massa motivadas pela 

raça) e individualmente) 

o Manifestação de agressão ou raiva 

o Impacto no desenvolvimento (pré-natal) 

• O racismo também pode levar a uma internalização deste sentimento de inferioridade, 

levando as crianças a agirem de acordo com os preconceitos negativos e até a 

actuarem menos na escola, porque "quem estou a enganar, não poderei fazer 

isso/estudar aquilo/tornar-me naquilo", comprometendo assim também as 

perspectivas para o futuro. 

• Pode diminuir a resiliência e outros mecanismos necessários para contrariar os 

impactos negativos (psicológicos) do racismo. 

• O impacto sobre a saúde física e mental da vítima não pode ser subestimado: 

o Depressão, stress (ou seja, ter sempre de provar a si próprio, estado de alerta 

elevado), medo (ou seja, sensação constante de não ser seguro, de não estar 

sob controlo) 

o Trauma e PTS (ambos colectivamente (ou seja, mortes em massa motivadas 

por raça) e individualmente) 

o Manifestação de agressão ou raiva 

o Impacto no desenvolvimento (pré-natal) 
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3.2. O reconhecimento do racismo 

              80 mins 

     

               Slide 17 - 25 

1. Introduzir este módulo, explicando o seguinte: 

• Acolher crianças, famílias de acolhimento, assistentes sociais 

e outros/as profissionais carecem frequentemente da 

linguagem e dos instrumentos para discutir o racismo.  

• A "sabedoria do racismo" é necessária para discutir e abordar 

o tema. 

 

2. Mostrar o Slide 17 ao grupo, ler a metáfora e explicar que o racismo pode 

fazer feridas profundas que precisam de ser tratadas. Embora nós  

estejamos a tornar-nos cada vez mais conscientes da diversidade e da 

discriminação no debate social ainda não há praticamente nenhuma ajuda 

especializada para as vítimas de racismo, o que continua a ser uma falha 

no sistema a ser colmatada.  

 

           SLIDE 17 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

• Pode-se comparar o racismo com um perigoso cruzamento. Sempre que carros 

colidem, ciclistas caem ou pedestres são atingidos, as pessoas afastam-se atordoadas 

do acidente. No entanto, nenhuma ambulância chega, ninguém se preocupa com as 

pessoa ou as consola. "Porque não fazem nada?" gritam chocados/as. "Isso não é 

verdade". Alguém diz e aponta para algumas bandeiras. "Exigimos que o cruzamento 

se torne mais seguro". Sensibilizamos os condutores para que sejam mais 

cuidadosos/as. Só desta forma podemos resolver o problema estruturalmente". Reage: 

"E que tal tornar o cruzamento mais seguro? E quanto ao cuidado com as vítimas 

deste cruzamento?".  

 

 

 • A "competência racista" é um conjunto específico de competências que todos 

necessitam numa sociedade que luta contra o racismo.   

• A formação visa melhorar as competências das pessoas participante no que diz 

respeito: 

o Ao reconhecimento das diferenças entre as pessoas; 

o Compreender as várias formas de racismo; 

o Reconhecer o racismo quando este se manifesta; 

o Estar preparado para o enfrentar. 

 

 

 

Folha de apoio. 

3a & 3b  

Acrescentar. 4 

Vídeo 4: 

Preconceitos - Anne 

Frank House 
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3. Mostrar o Slide 18 ao grupo e explicar que é importante  

para reconhecer identificar o racismo.    

 

            SLIDE 18 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

4. Mostrar o slide 19 e fornecer a definição de racismo que  

será utilizado ao longo de toda a formação. 

 

           SLIDE 19 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

5. Explique ao grupo que o racismo e a discriminação podem muitas vezes 

ser-nos ensinados inconscientemente, por exemplo, pelas imagens no 

nosso contexto.  

 

6. Ao mostrar o Slide 20, irá indicar como o racismo pode desenvolver-se.  
Aviso para o treinador/a: Se não se sentir à vontade para falar  

sobre temas como a migração, colonização e/ou escravatura,  

pode ler sobre os mesmos através das dicas para artigos, livros  

e vídeos fornecidos na lista em anexo. 

 

 

• O racismo é uma atitude de hostilidade sistemática ou de desprezo por certas pessoas 

ou grupos de pessoas com base na sua nacionalidade, cor de pele, ascendência, 

origem nacional ou étnica. 

• Definição usada por Naima Charkaoui no seu livro: "O racismo é sempre uma 

categorização das pessoas com base na sua origem, características físicas 

supostamente raciais ou crenças religiosas, e isto dentro de uma relação de poder 

social". 
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             SLIDE 20 - Lidar com o racismo

• Experiências negativas com pessoas de cor ou falta de contacto com pessoas de cor;  

• Influência pelo ambiente em que a pessoa cresceu: a cidade natal e/ou a forma como 

a família e os amigos/as olham para as pessoas com cor de pele;  

• Educação;  

• Xenofobia, medo do que não se sabe; 

• Um contexto político que permite uma discriminação estrutural por ex. no mercado de 

trabalho, mercado imobiliário e escolas; 

• A imagem de pessoas de cor que é recebida através da educação e dos meios de 

comunicação social, que é geralmente da perspectiva de uma pessoa branca; 

• Ver e enfatizar a Europa como o centro do mundo; 

• Cultura humana com pouca ou nenhuma consideração por outras culturas: pense em 

romances, filmes, arte, estátuas geralmente feitas por e para os brancos; 

• Pessoas em posição de autoridade ou poder que estão a espalhar ideias racistas;  

• A nossa história de migração, colonização e escravatura leva-nos a continuar a ver as 

pessoas de cor como "o outro". 
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A. Preconceitos e privilégios 

             

     

 

1. Introduzir este módulo dizendo ao grupo que não podemos reconhecer 

preconceitos e racismo sem reconhecermos mais os privilégios (brancos). 

 

2. Explicar o Slide 21.  

 

 

 

 

           SLIDE 21 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

 

3. Perguntar às pessoas participantes se e quais os preconceitos (raciais) que 

têm ou testemunharam no seu contexto, sociedade ou família. Utilizar um 

flip chart para escrever as respostas dos/as participantes. Dê não mais do 

que 5 minutos para isso. 

 

4. Mostrar o vídeo Preconceitos, cortesia de Anne Frank House. Recordar o 

"aviso de disparo" (informar as pessoas participantes que o conteúdo pode ser sensível 

e lembrar-lhes que podem sair da sala em qualquer altura durante a exibição ou 

apresentação, se necessário). 
 

5. Comece a discussão perguntando às pessoas participantes como 

encaram os preconceitos agora, depois de verem o vídeo, e (algumas das) 

perguntas abaixo. Dê 10 minutos para esta discussão de grupo. 

a. Tiveram um juízo diferente sobre o tema? Estão agora a encarar 

o tema de forma diferente?  

b. As pessoas estão chocadas com o que ouviram no vídeo? 

c. Será que talvez tenham subestimado isto? 

d. Serão eles/elas talvez confrontados/as consigo próprios e com 

os seus preconceitos inconscientes? 

e. Como pessoa de mente mais aberta, talvez subestimem a forma 

como a sociedade encara uma criança acolhida ou uma família 

de acolhimento com um passado migratório? 

• Desde tenra idade, as pessoas são ensinadas a categorizar as pessoas. 

• Colocamos pessoas em caixas baseadas nas diferenças ensinadas entre homens e 

mulheres, idade, cor da pele ou religião.  

• Colocar as pessoas em caixas é um processo inconsciente. 

• Isto pode levar a preconceitos, dos quais o impacto é por vezes subestimado. 
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6. Explicar ao grupo: 

i. que isto pode acontecer automaticamente e por vezes sem se 

aperceber, mesmo que não se queira julgar conscientemente; 

ii. que é importante perceber que a nossa sociedade está imbuída 

de racismo e preconceitos e que a sua prevalência na sociedade 

é frequentemente subestimada; 

iii. que os preconceitos e o racismo são possíveis pelos brancos em 

relação a pessoas de cor, mas também vice-versa. Há também 

preconceitos e racismo entre diferentes culturas. 

 

7. Diga ao grupo que se seguirá uma breve conversa em grupo a respeito do 

que (racismo/preconceitos/"piadas inocentes") uma criança acolhida 

poderá já ter sido confrontada. Será que eles/elas (criança acolhida e 

família de acolhimento) sofreram com isso? Terão eles/elas, enquanto 

prestadores de acolhimento, já sido confrontados com preconceitos? Dê 

10 minutos para esta conversa em grupo. 

 

8. Antes de apresentar o Slide 22 diga ao grupo que não podemos 

reconhecer preconceitos e racismo sem reconhecermos bem os 

privilégios (brancos).  

 

 

 

 

           SLIDE 18 NOTAS - Lidar com o racismo 

• Privilégio refere-se a uma vantagem frequentemente não conquistada que um 

indivíduo tem na sociedade através de um ou mais aspectos da sua identidade. O 

privilégio é restrito e beneficia um grupo, é negado e pode mesmo oprimir outro 

grupo.  

• Os privilégios são tipicamente incorporados institucionalmente e levam a uma 

distribuição e acesso desigual ao poder e aos recursos. O poder e os recursos não estão 

de facto, ou estão menos disponíveis para pessoas de cor, sexo, orientação sexual, ou 

género (expressão) diferentes, e outros grupos minoritários. 

• O privilégio branco refere-se à vantagem que os brancos têm por causa da cor da sua 

pele branca. 

• Os brancos não têm de pensar na cor da sua pele. Uma cor de pele branca é vista 

como a norma dentro da nossa sociedade.  

• As pessoas de cor experimentam frequentemente barreiras devido à cor da sua pele. 

Podem tornar-se vítimas de violência, racismo e discriminação. 
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9. Explicar ao grupo: 

i. que o objectivo deste subtema não é sentir culpa, quer tenha 

ou não um privilégio (branco), mas perceber que nem todos/as 

têm sempre igualdade de oportunidades;  

ii. que a cor da pele de uma pessoa pode ser um factor de 

desigualdade estrutural ou de racismo; 

iii. que a questão é como estas desigualdades podem ser 

combatidas ou como as pessoas menos privilegiadas podem 

lidar com as mesmas.   

 

10. Explique que as pessoas participantes farão um exercício de "privilégio 

para venda". Este exercício prático visa tornar os privilégios mais tangíveis 

e ajudar a perceber que privilégios têm e/ou tomam por garantidos. Como 

facilitador, pode consultar a Folha de Apoio Adicionar. 3a. para mais 

informações ou ir ao website da Social Justice Toolbox.  

a. Dividir o grupo em grupos mais pequenos/de 3-5 participantes. 

b. Explique que, para efeitos desta atividade, nenhuma das pessoas 

participantes tem quaisquer privilégios. Cada grupo terá uma 

quantia em dinheiro e os membros do grupo terão de decidir 

colectivamente quais os privilégios a comprar da lista que irá 

distribuir. Explique que também virá para dar o dinheiro e 

especificar que cada privilégio custa $100. 

c. Distribua a folha de privilégios que pode ser encontrada em 

Handout Add. 3b. Dê também a cada grupo um papel com a 

quantidade de dinheiro escrito.   

d. Certifique-se de que todos/as compreendem o exercício e 

pergunte se alguém tem alguma pergunta ou perguntas.  

e. Dê às pessoas participantes aproximadamente 5 minutos para 

escolherem os privilégios. Dê um aviso quando faltarem 2 

minutos.  

f. Acabar a actividade e trazer as pessoas participantes de volta para 

o grupo maior.  

 

11. Convidar o grupo a debater a atividade, respondendo a algumas das 

seguintes perguntas: "Como foi fazer esta atividade?; Com que perguntas 

lutaram todos ao tentarem tomar esta decisão como grupo?; O que vos 

impressionou na lista?; Que temas notaram na lista?; Como foi o processo 

de decidir como grupo?  Qual acham que foi o valor de fazer esta 

atividade em grupo?; Porque acham que vos dei dinheiro para comprar os 

privilégios, em vez de dizer que cada privilégio custa uma ficha e que 

http://www.socialjusticetoolbox.com/activity/privilege-for-sale/
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recebem um certo número de fichas como grupo?; O que estão a retirar 

desta atividade? "Dê 10 minutos para isto. 

 

12. Enfatizar que a intenção de fazer o teste não é sentir culpa, mas perceber 

que as pessoas participantes podem ou não ter um privilégio, o que 

poderia levar a experiências de racismo institucional. 

 

13. Fechar este subtema explicando que o termo "privilégio branco" precisa 

de ser interpretado num contexto de racismo estrutural, o que significa 

que nem todos as pessoas brancas têm privilégios e os negros não têm. É, 

contudo, uma parte da nossa identidade que pode criar vantagens ou 

desvantagens.  

 B. Interseccionalidade 

              

     

              

1. Mostrar o Slide 23 ao grupo e explicar que vamos agora analisar mais 

de perto a definição do conceito de "interseccionalidade", que já foi 

brevemente abordado na introdução da formação. 

 

 

 

 

           SLIDE 23 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

• Interseccionalidade é um conceito introduzido pelo professor de direito afro-americano 

e defensor dos direitos civis Kimberlé Crenshaw em 1989. 

• Interseccionalidade é um quadro conceptual sociológico que explica como categorias 

sociais tais como género, raça, classe socioeconómica, orientação sexual, religião, e 

outros aspectos da nossa identidade interagem e se sobrepõem em múltiplos níveis. É 

um quadro de luta contra diferentes formas de exclusão e opressão que actuam 

simultaneamente umas sobre as outras. 

• O conceito centra-se na interligação de múltiplas categorias sociais que cria diferentes 

modos de opressão e privilégios, contribuindo para a desvantagem, discriminação, 

exclusão e desigualdade social (discriminação múltipla). Além disso, quando se 

cruzam, as opressões não se somam umas às outras, como também se fundem e criam 

novos desafios. 

• Todas as pessoas têm uma identidade múltipla com diferentes "sub-identidades". 

• Uma criança refugiada não acompanhada pode sofrer discriminação com base no 

género, religião, capital social, estatuto, etc. 
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2. Dar o exemplo de uma criança migrante não-acompanhada (UMC), 

esclarecendo o seguinte: 

• Têm uma identidade multifacetada pelo que é importante 

não focar apenas numa parte desta identidade ("sub-

identidade"), por exemplo, pessoa refugiada. Em primeiro 

lugar, são crianças e jovens com as suas próprias esperanças e 

sonhos; 

• Podem tornar-se vítimas de múltiplos tipos de discriminação 

devido ao seu estatuto de refugiado, género, religião, cor da 

pele, etnia, etc.  

 

 

C. Micro-agressões e - ferimentos 

              

     

               

8. Apresentar o Slide 24 sobre micro agressões e micro ferimentos. 

 

 

 

 

             SLIDE 24 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

9. Explicar que a UMC pode sofrer micro agressões ou micro ferimentos. 

Perguntas como: "De onde vem realmente?", "De onde vem esse 

sotaque?", "Você vem de África? Oh, você deve ser um bom 

dançarino!" parecem perguntas ou observações inocentes mas são 

prejudiciais e acentuam que a UMC é diferente e não pertence à 

"nossa" comunidade.  

D. A pirâmide de ódio  

• Observações inocentes podem ser dolorosas e mesmo prejudiciais a longo prazo.  

• Micro-agressões são observações diárias, perguntas, gestos que são vistos como 

prejudiciais e ofensivos para a vítima e muitas vezes perpetuam estereótipos negativos 

das pessoas.  

• A palavra "micro ferimentos" coloca a experiência da vítima no centro e pode também 

referir-se a observações prejudiciais não intencionais. As "micro agressões" são muitas 

vezes formas intencionais de violência/ danos. 
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1. Imprimir Folheto Adicional. 4 "pirâmide do ódio" e partilhar com as pessoas 

participantes. 

 

2. Mostre o Slide 25 ao grupo para explicar as diferentes camadas da 

pirâmide do ódio, porque só se pode reagir ao racismo, discriminação e 

ódio quando se é capaz de o reconhecer. 

 

 

 

 

 

  

             SLIDE 25 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

3. Explique aos/às participantes que, tal como descrito na pirâmide do 

ódio, o racismo pode resultar em agressão física e discurso de ódio. As 

experiências de agressão física, verbal, ou sexual são muito profundas 

e traumatizantes. O incidente pode ser um acontecimento único ou 

repetido por pessoas conhecidas ou desconhecidas. A vítima pode 

estar sozinha ou transeuntes podem estar presentes.  

 

 

• Viés: Estereotipar através de julgamentos generalizados sobre um grupo de pessoas. 

Isto inclui a crença de que um grupo inteiro partilha as mesmas características fixas ou 

traços de personalidade. Conduz à limitação da pessoa ao grupo a que pertence (ex. 

Todos os pashtuns afegãos são violentos ou as lésbicas têm um aspecto masculino). 

• Preconceito: Uma crença ou opinião tendenciosa sobre uma determinada pessoa 

pertencente a um determinado grupo que não se baseia na razão ou experiência, mas 

em estereótipos. É uma avaliação de uma pessoa baseada num julgamento 

estereotipado (ex. suspeita de que um vizinho muçulmano é um terrorista).  

• Discriminação: Tratar as pessoas de forma diferente devido à percepção/real de que 

pertencem a um grupo particular (ex. Excluindo pessoas com antecedentes migratórios 

no mercado de trabalho). 

• O ódio pode crescer em violência e, em formas mais extremas, em genocídio (ex. os 

assassinatos cometidos no Ruanda, Síria ou contra os judeus). 

• Em muitos países da UE, a discriminação (directa, indirecta, incitação) e os crimes de 

ódio são proibidos e puníveis por lei.  
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3.3. Reagir ao racismo: introdução 

             45 mins 

     

              Slide 26 - 31 

1. Agora que as pessoas participantes do grupo compreendem o impacto 

do racismo na UMC e como podem reconhecer o racismo, iremos 

explicar que existem diferentes formas de reagir ao racismo e de lidar 

com o mesmo. Mostrar o Slide 26.  

 

 

 

 

 

           SLIDE 26 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

2. Explique que antes de explicar as várias formas de reagir ao racismo, irá 

fazer um exercício de grupo. Como formador, pode escolher entre 2 

exercícios práticos: o exercício de estudo de caso (ponto 3) ou o 

exercício de declaração (ponto 4). Quando estiver a organizar a 

formação em linha, recomendamos a utilização dos "estudos de caso", 

o que lhe permitirá trabalhar com salas de break-out.  

 

3. Exercício de estudo de caso: exibir o Slide 27 com as regras do 

exercício prático e explicar o exercício. 

 

• Prevenção: aumentar a resiliência 

• Resiliência in-situ: reagir quando o racismo ocorre 

• Auto-cuidado após o racismo 

• Estratégias com boas intenções, mas com mais inconvenientes do que benefícios  

 

 

Folheto 

Adicional. 5 
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          SLIDE 27 NOTAS - Lidar com o racismo 

a. Como formador/a, só introduzir as perguntas orientadoras após 

algum tempo, permitindo uma primeira discussão entre as 

pessoas participantes.  

b. Ter os estudos de caso prontos: impressos ou em PDF (para 

serem enviados no chat da sala de discussão), certifique-se de 

que tem as perguntas orientadoras impressas/em PDF numa 

página diferente. Consulte a Folha de Apoio Adicional. 5 para 

aceder aos casos. Pode escolher se o grupo discute o mesmo 

caso ou se cada grupo discute um caso diferente (3 foram 

preparados em anexo). Em alternativa, pode perguntar ao 

grupo se tem um caso de racismo (por exemplo, a partir da sua 

própria experiência como prestador/a de cuidados de 

acolhimento) que gostaria de discutir. Tenha um 

flip chart pronto a anotar alguns pontos essenciais.  

c. Mostre o Slide 28 e explique brevemente os 

diferentes casos que irá discutir. Pode adaptar o 

slide de modo a reflectir o(s) caso(s) da sua 

escolha.  

d. Durante o resumo, permitir que outros grupos 

respondam à forma de reacção do outro grupo ao 

caso: fá-lo-ia de forma diferente, concordaria com 

esta abordagem, teria experimentado algo semelhante e como 

reagiu, etc.  

Não se esqueça de agradecer a cada grupo pelos seus 

contributos.  

e. Durante o debriefing, pode dar algumas indicações com base 

na teoria que se seguirá. 

f. Após o resumo, informe o grupo que as formas de reagir ao 

racismo serão discutidas agora e que isto os ajudará a 

reconsiderar ou a estar mais conscientes sobre as suas 

• As pessoas participantes (online/presencial) serão divididas em grupos mais pequenos 

de cerca de 5 pessoas para discutir um caso.  

• Pedir a cada grupo que atribua 1 relator/a. Por exemplo, indique a pessoa do grupo 

que tenha vivido na maioria dos países. 

• Cada grupo terá 20 minutos para discutir um estudo de caso e receberá perguntas 

orientadoras. 

• A(s) pessoa(s) formadora(as) deslocar-se-á(ão) pelas salas de discussão/grupos para 

orientar a discussão e introduzir perguntas orientadoras. 

• Após 20 minutos, todos regressam à sessão plenária/sala principal, onde cada 

relator/a terá 5 minutos para fazer um resumo sobre o seu grupo de discussão. 
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reacções ao racismo.  

 

4. Exercício de declaração: exibir o Slide 29 com os objectivos  

e regras do exercício prático e explicar o exercício. 

Certifique-se de que dispõe de um espaço livre para as pessoas 

participantes se movimentarem.  

 

           SLIDE 29 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

a. Sublinhar que este é um espaço seguro: certifique-

se de que as pessoas participantes são respeitosos, 

não hesite em intervir quando as discussões 

possam ser prejudiciais para as pessoas 

participantes.  

b. Dividir o espaço em 2 lados e pedir às pessoas 

participantes que se levantem para o exercício.  

c. Ler as declarações, apresentadas nos Slides 30 e 31 

(utilizar o efeito de adição para exibir cada 

declaração separadamente). 

 

• Objectivos do exercício de Declaração: 

o Promover a auto-consciencialização das pessoas participantes do seu papel 

como membros da sociedade 

o Fazer com que as pessoas participantes partilhem os seus pensamentos e 

opiniões umas com os outras 

o Esboçar e reconhecer as diferenças de pensamento dentro do grupo 

o Consciencializar as pessoas participantes da rapidez com que por vezes temos 

de tomar uma decisão e do vigor com que a defendemos depois, sem 

podermos aceitar o ponto de vista do outro. 

• "Regras". 

o 10 declarações ligadas ao racismo e à discriminação enquanto 

preocupados/as com a UMC 

o Escolher um lado: caminhar para o lado "concordar" ou caminhar para o lado 

"não concordar". 

o Incentivar as pessoas participantes a partilharem livremente a sua opinião 

"porque escolheu este lado": espaço seguro para o diálogo. 
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           SLIDE 30 & 31 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

d. Encerrar com um agradecimento às pessoas 

participantes pelos seus contributos e informar 

o grupo que as formas de reagir ao racismo 

serão discutidas agora e que isto os ajudará a 

reconsiderar ou a estar mais conscientes sobre 

as suas reações. 

 

• Declaração 1: "Quando eu ou a criança acolhida somos confrontados com o racismo, 

prefiro não falar sobre isso. ” 

• Declaração 2: "Acho difícil quando a criança que acolhi se revela vítima de racismo.  

Depois motivo-o a fazer o seu melhor, a provar que os outros estão errados. ” 

• Declaração 3: "Vejo 2 pessoas a agirem agressivamente em relação a um rapaz negro. 

Penso que é uma boa abordagem ignorar o agressor e perguntar diretamente ao 

rapaz negro se ele me pode ajudar com um problema (inexistente) que estou a ter com 

o meu telemóvel. ” 

• Declaração 4: "O registo da criança acolhida num clube desportivo é uma boa forma 

de tornar a criança mais resistente a futuras experiências racistas. ” 

• Declaração 5: "Todas pessoas têm preconceitos, mas isso não as torna racistas. ” 

• Declaração 6: "A forma como reajo ao racismo como pai não é, na verdade, como 

quero que a UMC reaja ao racismo. ”  

• Declaração 7: "Eu não apresento queixa contra o racismo e a discriminação, porque 

não faz sentido. ” 

• Declaração 8: "A UMC foi vítima de racismo na escola. Depois de a ouvir, chamo 

imediatamente a família da criança que a agrediu e grito com eles/elas. ” 

• Declaração 9: "Penso que é importante que a UMC tenha modelos positivos, e esses 

próprios modelos que também tenham um passado migratório. ” 

• Declaração 10: "A UMC decide afastar-se dos seus hábitos culturais, ela não quer ir 

para a mesquita ou falar a sua língua em público. Decidi forçá-la a continuar com a 

mesquita. ” 
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3.4. Reagir ao racismo: Prevenção - construir resiliência 

             20 mins 

     

              Slide 32 - 37 

 

1. Explique ao grupo que vamos começar com formas preventivas de lidar 

com o racismo, concentrando-nos na construção da resiliência. 

 

2. Pode começar por perguntar brevemente ao grupo o que significa a 

resiliência para o grupo. Pode utilizar o flipchart para anotar algumas 

das respostas 

 

3. Mostrar o Slide 32 e explicar o significado de resiliência. 

 

  

 

 

 

           SLIDE 32 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

 

4. Mostrar o Slide 33 explicando como a resiliência se manifesta.  

 

• A resiliência é o poder para lidar com sucesso com o stress e a adversidade. 

• A resiliência proporciona um amortecedor contra o impacto negativo do racismo numa 

pessoa, no seu bem-estar e nas suas perspetivas futuras. 

• A construção da resiliência faz parte do desenvolvimento de uma pessoa, 

especialmente ligada à infância e à adolescência. 

• A resiliência torna a ferida que o racismo atinge menos profunda. 

• A resiliência é:  

o respeitar-se a si próprio/a; 

o atrever-se a expressar a sua própria opinião; 

o ter os outros em conta; 

o ser capaz de dizer 'não'; 

o ser capaz de se controlar a si próprio/a; 

o ser capaz de lidar com a pressão dos pares; 
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           SLIDE 33 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

 

           SLIDE 33 NOTAS (CONT.) - Lidar com o racismo 

 

5. Mostrar o Slide 34 e explicar que ter um ambiente de apoio é 

importante para construir a resiliência.  

 

 

 

 

           SLIDE 34 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

6. Outra forma de construir resiliência é desenvolver uma identidade 

positiva, como explicado no Slide 35. Consulte também os/as 

participantes no Módulo 4, Atividade 7 do manual da FAB sobre 

resiliência, para capacitar as UMC ou vítimas de racismo e torná-las/los 

mais resilientes.  

 

• Uma forte relação com a família (de acolhimento), uma relação de confiança e um 

desenvolvimento global positivo formam a base da resiliência para lidar com o 

racismo. 

• Uma comunicação boa e aberta num clima (familiar) positivo é uma base necessária. 

• Criar redes seguras onde a UMC não experiencie o racismo e possa falar livremente 

sobre experiências racistas e receber cuidados para as feridas, incluindo na escola ou 

nas suas salas de aula. 

• O apoio de uma ampla rede de supervisores de acolhimento, professores, líderes 

juvenis, pares, etc., não pode ser subestimado. 

• Participar em divertidas atividades de lazer com pares onde a UMC pode ser ela 

própria, divertir-se e não ter de se preocupar.  

• A resiliência é:  

o ser capaz de reconhecer e expressar os seus próprios sentimentos; 

o ser capaz de reconhecer os seus próprios limites; 

o ser capaz de adotar uma postura corporal segura de si próprio/a; 

o ser capaz de se sentir autoconfiante; 

o poder confiar em si próprio/a; 

o ser capaz de pedir e dar ajuda quando necessário. 
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           SLIDE 35 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

 

 

 

 

 

 

SLIDE 36 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

 

 

 

• A identidade positiva limita o impacto do racismo numa pessoa. 

• Acreditar na UMC como uma fonte de resiliência. 

• Afirmação positiva da bagagem cultural da UMC (identidade étnica sólida). 

• O desenvolvimento de uma identidade positiva pode ser feito através da música, 

religião, língua, história: 

o O multilinguismo como uma riqueza. 

o Variação não estereotipada: como familiar de acolhimento ou assistente 

social, pode oferecer mais do que apenas a música tradicional e 

contemporânea do país de origem. 

o Paralelamente a manter contacto com a história, a língua... do país de 

origem, manter contacto com a população local e adquirir conhecimentos 

sobre a história e o contexto local.  

• O desenvolvimento de uma identidade positiva é um processo contínuo. 

• Criar um espaço seguro para discutir o racismo e a discriminação: com uma rede de 

apoio e uma identidade positiva é mais fácil aderir a grupos brancos.  

• Ligue a UMC a modelos positivos e encoraje uma identidade étnica positiva. Isto é: ter 

livros, filmes e séries inclusivos,  jovens trabalhadores com antecedentes migratórios, 

contacto com outros pares da diáspora...  

• A identidade é multifacetada e tem diferentes camadas:  

o Autoconceito 

o Factores sociais interiorizados como o género, sexualidade, cultura, etc. 

o A percepção das outras pessoas 

• Os processos migratórios têm um impacto na identidade de uma pessoa, uma vez que 

principalmente a percepção dos outros pode mudar e transmitir negativamente o 

autoconceito de uma pessoa. 
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7. Finalmente, explicar que reconhecer e identificar o racismo é  

essencial para prevenir o racismo. Mostrar Slide 37.  

 

 

SLIDE 37 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

 

 

 

3.5. Reagindo ao racismo: Enfrentar o racismo in-situ 

             20 mins 

     

              Slide 38 - 40 

 

1. Explique que, como vítima ou testemunha de um ato de racismo, não 

pode ser demasiado duro consigo próprio sobre a forma como reagiu 

num confronto com o racismo. É importante olhar em frente: como 

posso reagir melhor da próxima vez? 

 

2. Explique que, como prestador de acolhimento, pode de facto ser 

confrontado com o racismo ao cuidar de uma UMC. O slide 38 mostra a 

“5D’s Bystander Strategy”. 

 

 

 

 

 

 

 

• Não só as vítimas, mas toda as pessoas precisam de "conhecimento do racismo": todas 

as pessoas precisam de aprender a reconhecer todas as formas de racismo e não 

apenas a ponta do iceberg: desde a violência e atos flagrantes de discriminação a 

micro-agressões, racismo inconsciente e o efeito de estereótipos e preconceitos (ver 

capítulo anterior). 

• A atribuição de nomes dá controlo: da mesma forma que a publicidade que não é vista 

como publicidade se fixa melhor na mente das pessoas, o racismo que não é 

visto/identificado como racismo é mais facilmente internalizado.  

• Uma visão equilibrada da sociedade é importante: não subestimar nem sobrestimar o 

racismo.   
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            SLIDE 38 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

8. Enfatizar que há algumas considerações a fazer ao tomar medidas 

oficiais (legais): 

a. Recolher material legal que possa ser utilizado como prova. 

b. Apresentar relatório a um ponto de contacto oficial: Unia (na 

Bélgica), sindicatos, polícia, serviços sociais, etc. 

c. Avalie com antecedência se estiver pronto para uma ação 

judicial: leva tempo, energia e dinheiro.  

d. Existem soluções extrajudiciais a explorar, tais como apoio 

psicológico e sócio-jurídico por parte dos serviços sociais, 

psicoterapia, partilha de experiências em espaços 

seguros/grupos de auto-ajuda para vítimas de racismo.   

  

9. Explique que, felizmente, o racismo nem sempre resulta em agressão 

física. O discurso de ódio, no entanto, é muito comum, prejudicial e 

pode ter lugar tanto online como offline.  

 

10. Mostrar o Slide 39 e dar as seguintes dicas de AlterNarratief,  

Unia e Orbit vzw, para responder adequadamente ao discurso de ódio. 

 

• Como vítima, tente fugir da situação; partir não é uma derrota.  

• A segurança vem em primeiro lugar: certifique-se de que você e a vítima estão 

seguros.  

• Confrontos diretos: dirigir-se ao agressor e dizer-lhe que deixe a vítima em paz. Aponte 

ao agressor que ele é agressivo, e depois concentre-se na vítima. 

• Manobra de distração/distração: ignorar o agressor e entrar no meio de uma forma 

inesperada: ex. perguntar que horas são. 

• Delegado: pedir ajuda a um terceiro. Este pode ser outra testemunha, um professor, 

um colega e contactar a polícia quando não se sentir seguro. 

• Atraso: Por vezes pode não se ser suficientemente rápido para intervir. Fale com a 

vítima após o incidente para mostrar o seu apoio. Pergunte se é necessária mais ajuda 

e/ou se alguém precisa de ser contactado.  

• Documento: Indicar à vítima que está disposta a testemunhar. Indicar os direitos da 

vítima, tais como apresentar uma queixa à polícia ou a organizações de igualdade de 

direitos  

(i.e. Unia na Bélgica).  
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             SLIDE 39 NOTAS – Lidar com o racismo 

 

11. Depois de se referir à Estratégia dos Aliados da Orbit vzw, dê o seguinte 

exemplo: 

"O senhor está a acolher uma UMC. Um dia, uma das suas colegas de 

trabalho diz-lhe que não quer que a sua filha chegue a casa com um 

desconhecido de cor. ” 

• Não existe uma definição reconhecida de discurso de ódio em  

direitos humanos internacionais.  

o O Conselho da Europa define o discurso de ódio como abrangendo todas as 

formas de expressão que difundem, incitam, promovem ou justificam o ódio 

racial, a xenofobia, o antissemitismo, ou outras formas de ódio baseadas na 

intolerância.  

o A Estratégia 2020 da ONU e o Plano de Ação sobre o Discurso de Ódio em 

2019 compreende o discurso de ódio como "qualquer tipo de comunicação na 

fala, escrita ou comportamento, que ataque ou utilize linguagem pejorativa ou 

discriminatória com referência a uma pessoa ou grupo baseado em quem é, 

por outras palavras, baseado na sua religião, etnia, nacionalidade, raça, cor, 

descendência, género ou outro fator de identidade. Isto radica 

frequentemente em, e gera, intolerância e ódio, e em certos contextos pode 

ser aviltante e divisivo". 

• Quando confrontados com discurso de ódio online ou offline, uma ou várias das 

seguintes dicas podem ajudar a abordar adequadamente o discurso de ódio: 

o Refutar a mensagem de ódio: argumentar porque é que a mensagem de ódio 

não está certa. Sempre que possível, fornecer factos a partir de fontes fiáveis. 

o Alternativa: encontrar uma alternativa positiva para a mensagem de ódio. 

o Diálogo: envolver-se com a pessoa que transmitiu a mensagem de ódio para 

compreender a motivação subjacente. Não visar a pessoa, mas sim o conteúdo 

da declaração. 

o Ignorar: ignorar o ódio e a sua mensagem. Esteja ciente de que algumas 

mensagens são difundidas com a intenção de provocar. Ao dirigir-se ao 

discurso do ódio, mantenha-se numa declaração calma. 

o Estabelecer limites: indicar que não concorda com a mensagem e que a 

declaração é inadequada. 

o Relatório: se as mensagens de ódio estiverem online, podem ser tomadas 

medidas para as comunicar ao moderador, para que possam ser removidas. 

Também é possível filtrar a mensagem e reportá-la às instâncias certas. 

o Veja a "Estratégia dos Aliados" da Orbit vzw, que se centra na mensagem 

subjacente ao discurso ou atos racistas. 

  

https://www.orbitvzw.be/wp-content/uploads/2017/11/Kwaliteitsnota-bondgenotenstrategie-ORBIT031017defkleur.pdf
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a. Explique que a Estratégia Aliada de Orbit vzw recomenda que 

se dê uma vista de olhos à declaração e que se distinga o 

discurso racista da mensagem subjacente ("o tom 

subjacente"). A sua colega de trabalho pode estar 

preocupada com as reações que a sua filha possa ter do 

ambiente, que ela não fique contente ou que também possa 

sofrer discriminação no mercado de trabalho ou quando 

procura alojamento.  

b. Explicar que a maioria das declarações racistas não são 

necessariamente feitas por verdadeiros racistas (felizmente 

apenas uma pequena minoria o é). Por conseguinte, é 

importante verificar como restabelecer a comunicação através 

do respeito mútuo através do tom: ouvir primeiro e acima de 

tudo, reformular, deixá-los expressar o seu medo ou 

preocupações, levar a pessoa a sério, observar, não partilhar 

imediatamente a sua opinião, diferenciar entre "compreender" 

e "concordar", concentrar-se no que tem em comum: 

"Compreendo que tenha medo de que a sua filha possa ser 

discriminada...". Isto pode ajudar a despertar a vontade de 

mudar.  

c. Fique longe de "Sim, ok, mas..." pois pode dar a impressão de 

que não está realmente a ouvir. Só numa fase posterior 

(mesmo depois de várias conversas) se pode abordar o "tom 

superior" racista: mudar a mentalidade racista leva tempo.   

 

12. Explique que é importante como família de acolhimento ou conselheiro/a 

reagir ao racismo dirigido a si, à criança acolhida ou à UMC sob os seus 

cuidados, mesmo (e especialmente) quando testemunhar micro agressões 

ou ouvir declarações racistas. O reconhecimento de todas as formas de 

racismo é o primeiro passo para reagir ao mesmo. 

 

13. O slide 40 descreve a abordagem de "comunicação mais conectada" que 

pode ajudar a reagir às micro-agressões e a estabelecer limites de uma 

forma eficaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.orbitvzw.be/wp-content/uploads/2017/11/Kwaliteitsnota-bondgenotenstrategie-ORBIT031017defkleur.pdf
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            SLIDE 40 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

 

• Observar (em vez de interpretar): nomear o comportamento, não a intenção.  

• Concentração nas emoções (em vez de pseudo-emoções): partilhe como este 

comportamento o/a faz sentir: "Sinto-me triste / isto faz-me sentir assustado/a" em 

vez de "Sinto-me atacado/a / tu atacaste-me" 

• Expressar as suas necessidades (em vez das suas obrigações): "Preciso de 

reconhecimento" em vez de "têm de me reconhecer".  

• Formule um pedido (em vez de uma exigência): diga-lhes o que gostaria que dissessem em 

vez de lhes dizer o que devem dizer 

• Em resumo: "Se disser ou fizer isto, a pessoa far-me-á o seguinte. Gostaria de lhe pedir que 

...".  
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3.6. Reagindo ao racismo: Pós-(auto)cuidado 

             15 mins 

     

              Slide 41 - 43 

1. Explique que, como primeira pessoa a responder (testemunha ou 

confidente), deve levar a sério as experiências de (suspeita de) racismo. 

Realce as dicas para cuidados posteriores no Slide 41.  

 

 

 

           SLIDE 41 NOTAS - Lidar com o racismo 

  

2. Explicar que o foco deve ir para a recuperação, para a cura  

das feridas e  para a gestão do stress. Mostrar o Slide 42.        

 

         SLIDE 42 NOTAS - Lidar com o racismo 

• Nunca minimizar, pois isto poderia levar a lesões adicionais. 

• Antes de mais nada, ouvir com empatia.  

• Que falem sobre o que aconteceu em privado, ou num espaço seguro (por exemplo, 

com outras vítimas de racismo).  

• As pessoas que experienciam o racismo subestimam frequentemente a frequência com 

que são confrontadas com o racismo. Ainda assim, são melhores do que as pessoas 

brancas a julgar se uma experiência/ataque é racista.  

• Se, como testemunha, acreditar que uma situação particular não foi um caso de 

racismo, as hipóteses de a pessoa ter experienciado racismo antes são ainda muito 

elevadas. Pergunte sobre isto.  

• Quando uma vítima ainda está altamente emocional, pode não ser o melhor momento 

para analisar a situação.  

• Depois de a experiência ter sido um pouco processada, deverá de facto analisar a 

situação  

o O que aconteceu exatamente, e porquê?  

o Como reagi (como vítima ou testemunha)? Como gostaria de reagir da 

próxima vez? 

Quando uma vítima ainda está altamente emocional, pode não ser a melhor altura 

para analisar. 
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                       SLIDE 42 NOTAS (CONT.) - Lidar com o racismo 

 

 

3. Para algumas vítimas, para o processamento de traumas e procura  

de ajuda especializada é recomendada. Mostrar Slide 43.  

  

 

• "Falar sobre isso é igual a curar": não subestime o poder de poder partilhar a sua 

história/experiência livremente e em segurança. Ajudará a ganhar compreensão 

relativamente ao ato, lesões, e métodos de reação, bem como a recuperar o controlo. 

O método das pipocas utilizado no início deste módulo sobre racismo visava 

exatamente dar aos participantes um primeiro método bem sucedido para lidar com o 

racismo.  

• Dar e receber apoio: em primeiro lugar, a vítima deve receber toda a atenção, as suas 

necessidades devem ser verificadas. As testemunhas, amigos/as, família, ou outras 

pessoas da rede social devem mostrar empatia e dar apoio. É importante que o 

ferimento seja primeiro verificado e apenas numa segunda fase, deve ser tomado 

tempo para analisar a situação (como explicado no slide anterior).  

• Gestão do stress: o racismo pode causar picos de stress, mas também stress crónico 

(medo constante, estado de alerta elevado). É por isso que é importante incorporar 

momentos de descanso e relaxamento, não para ignorar o racismo, mas como forma 

de distrair e gerir o stress.  
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           SLIDE 43 NOTAS - Lidar com o racismo 

  

4. Finalmente, existem outras formas de autocuidado: alguns 

comprometem-se com a mudança social, por exemplo, através de 

escolhas de carreira individuais ou acão coletiva. 

 

5. Reconhecer que apesar das várias dicas sobre como combater a 

agressão física racista ou o discurso do ódio, não existe nenhuma 

fórmula mágica ou nenhuma estratégia pronta de tamanho único para 

responder ao racismo. No próximo subcapítulo, discutiremos 4 

estratégias que têm boas intenções mas que fazem mais mal do que 

bem.  

• As vítimas de racismo podem desenvolver questões psicológicas que podem levar a 

comportamentos destrutivos, representando um risco para a saúde física da vítima, ou 

seja, suicídio, anorexia. 

• Há uma enorme falta de ajuda especializada para as vítimas de racismo e 

discriminação. A assistência deve ser "à prova de diversidade", a fim de reagir 

adequadamente a estas questões. 

• Existe frequentemente um tabu no que diz respeito à procura de ajuda psicológica 

(consulte o módulo sobre quebra de tabus). 

• A partilha de experiências com pares/outras vítimas de racismo pode ser eficaz no 

processamento de traumas (ou seja, grupos de auto-ajuda).  

• Estimular um estilo de vida saudável, mantendo-se atento às reações prejudiciais (ou 

seja, anorexia). 

• Em casos de TEPT, uma terapia de trauma racial mais especializada pode fornecer 

apoio (i.e. EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing; CBT: cognitive 

behavioral therapy). 
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3.7. Reagindo ao racismo: Mais mal do que bem 

             15 mins 

     

              Slide 44 - 45 

1. Diga aos/às participantes que discutirá 4 estratégias que têm boas 

intenções no que diz respeito a lidar com o racismo, mas que muitas 

vezes fazem mais mal do que bem. São descritas no Slide 44 através de 

4 metáforas 

 

  

 

• 1. Ter “palas nos olhos”: muitas vezes espera-se que as vítimas ignorem os 

comentários racistas, esqueçam-nos, finjam que não aconteceram. Em casos piores, o 

ambiente pode começar a negar a discriminação/racismo e a culpar a vítima. Ao 

ignorarmos sentimentos negativos, não os fazemos desaparecer, mas criamos 

sentimentos de incompreensão e frustração na vítima. Eventualmente, os sentimentos 

de raiva acabarão por se agravar e conduzirão a uma acumulação de emoções 

acumuladas. Isto também leva à vitimização secundária: para além da dor do 

acontecimento, vem a dor da reação do ambiente. Finalmente, uma experiência 

intrusiva pode ser "a gota de água". 

• 2. Ir para o excesso: "Mostre-lhes que vale mais do que eles pensam". Se trabalharem 

o suficiente, o racismo diminuirá". A UMC é, portanto, pressionada a "ir para o 

excesso": querem provar que valem a pena, para mostrar que valem mesmo a pena, 

ao terem um desempenho exagerado. Antecipar o preconceito é muito cansativo. Pode 

causar stress, medo de falhar, e até mesmo “burn-out”. Pode criar a imagem com a 

UMC e o seu ambiente de que o racismo pode ser superado se eles se esforçarem o 

suficiente. 

• 3. O camaleão: "Certifica-te de que não te destacas". A UMC e o seu ambiente tentam 

esconder "ser diferentes" tanto quanto possível, adaptando-se à maioria. Por exemplo, 

a UMC pode renunciar à sua religião, cultura, modo de vestir e/ou linguagem, a fim de 

se adaptar ao seu novo ambiente de vida. Esta é uma estratégia pouco saudável, 

porque as vítimas tentam eliminar a sua própria identidade e as suas características 

físicas não podem ser assimiladas. Além disso, coloca um fardo sobre a criança porque 

pode dar a impressão de que nós (sociedade) aceitamos o racismo. A energia que 

poderia ter ido para o autocuidado e o autodesenvolvimento é perdida. 

• 4. Continua a ofender: "Não os deixes fazer-te isso! Luta e eles vão deixar-te em paz". 

Algumas pessoas escolhem atacar e ripostar ou responder agressivamente ou mesmo 

procurar um bode expiatório mais fraco. O uso da agressão é sempre desaprovado e 

pode ser utilizado como combustível pelos outros, já que para eles confirma o 

estereótipo de que as minorias são agressivas. Importante: isto não é o mesmo que 

estar agitado ou zangado. 
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           SLIDE 44 NOTAS - Lidar com o racismo 

  

2. Fechar o módulo mostrando o Slide 45 e dando aos/às participantes 

alguns conselhos sobre como lidar com o racismo.  

 

  

 

 

 

           SLIDE 45 NOTAS - Lidar com o racismo 

 

3. Pergunte aos/às participantes se têm alguma pergunta/reflexão sobre o 

tema. Pode também voltar aos estudos de caso no início do capítulo: 

teria feito coisas diferentes com os novos conhecimentos que adquiriu, 

etc.  

 

 

 

 

 

• É importante abordar o comportamento de ódio ou o discurso do ódio; se não, está a 

permitir o ódio. 

• Falar de experiências racistas funciona como cura. 

• Procurar apoio psicológico profissional, se necessário. 

• Cada experiência precisa de uma abordagem diferente. Por vezes é suficiente algum  

conforto e compreensão; outras vezes é necessária uma ação legal ou apoio 

psicológico. 

• Uma identidade positiva e uma auto-imagem saudável não são coisas que se 

desenvolvam sozinhas. O apoio de amigos/as, companheiros/as, a comunidade, a 

escola e de profissionais (= uma rede social de suporte) é crucial no processo de cura e 

na construção de resiliência.  

• Incentivar a criança a participar em atividades de que gosta, para construir confiança 

e amizades. 

• Criar um lugar aberto e seguro para falar sobre racismo e adotar uma abordagem de 

escuta ativa. 

• Modelo de comportamento respeitador: celebrar a diversidade e permanecer calmo 

mesmo quando confrontado com comportamento racista. 
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4. Espaço para a espiritualidade e vida com 
significado 
 

            
              20 mins 

Esta atividade complementa o Módulo 6: "Cuidar dos 
cuidadores/as" e mais especificamente a atividade da subsecção 
6.2 centrada no "reconhecimento dos fatores de stress" e a 
subsecção 6.4 centrada nas "estratégias de autocuidado". 
O objetivo desta atividade é fornecer aos prestadores de cuidados 
ferramentas adicionais para implementar estratégias de 
autocuidado com atenção à cultura, espiritualidade, normas, e 
valores únicos do prestador de cuidados.  
 

     

              Slide 46 - 47 

 

 

1. Introduzir a atividade, mostrando o Slide 46 sobre auto-realização. 

 

 

 

 

            SLIDE 46 NOTAS - Espaço para a espiritualidade e uma vida com significado 

 

 

2. Agora mostrar o Slide 47 sobre a procura de apoio dentro da própria 

família ou cultura do cuidador. 

 

 

 

 

Explique aos/às participantes que: 

• quando se fala de significado ou vida com significado, a maioria das pessoas pensa 

imediatamente em algo espiritual ou religioso. A religião é também espiritualidade. O 

núcleo do autocuidado espiritual é que se está à procura de formas alternativas de 

cuidar de si próprio. Meditação, yoga mas também caminhar na natureza é uma 

forma espiritual de cuidar bem de si próprio. Também pode encontrar significado na 

sua cultura (familiar), por exemplo, nas tradições ou na comida cultural, vestuário, etc.  

• cada um de nós transporta uma mochila com experiências. Algumas mochilas são 

pesadas para carregar, outras leves. Nesta mochila encontramos memórias 

conscientes e inconscientes que podem dar poder ou referir-se a forças e fraquezas. 

Procure assuntos ou memórias que são importantes para si pessoalmente e de onde 

tira força, por exemplo, comida de conforto dos pais ou avós. 
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             SLIDE 47 NOTAS - Espaço para a espiritualidade e uma  

vida com significado 

 

3. Deixem os/as participantes refletir sobre o que lhes oferece mais apoio 

no seio da sua família e cultura quando estão em dificuldades. Por 

exemplo: a comida pode ser feita em casa, ler poesia na sua própria 

língua, fazer música, etc. 

 

4. Encorajar os/as participantes a trazer espontaneamente à tona o que lhes 

oferece mais apoio na sua cultura (familiar) ou do qual retiram força.  

 

5. Agradecer aos/às participantes pela sua contribuição. 

 

  

• Fazer com que os/as participantes tomem consciência de que é importante conhecer e 

reconhecer a sua própria mochila para poderem levá-la pelo seu caminho de vida. Isto 

só pode ser feito por autocuidado, uma vez que nunca se pode deixar a mochila para 

trás. 

• Explique que encontrar apoio dentro da própria família ou cultura pode ser importante 

para as crianças acolhidas, famílias de acolhimento, ou conselheiros de famílias de 

acolhimento. Isto traz orientação e certeza na situação de acolhimento.  
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5. Encerramento e avaliação do curso 
            
              10 mins 

Esta atividade visa concluir o módulo adicional e dar aos/às 
participantes a oportunidade de avaliar a formação. 
 

     

              Slide 48 

 

 

1. Mostrar o Slide 48. 
 
 
 
 
 
 

 
2. Reconheça que o grupo já cobriu muito material e que espera que o curso 

tenha: 
a. Aumentado a compreensão dos preconceitos, racismo e tabus; 
b. Ajudado a preparar os/as participantes para responderem 

adequadamente a tais casos; 
c. Ajudado participantes a cuidarem melhor de si próprios/as; 
d. Inspirado participantes a aprender mais sobre os tópicos 

abordados neste módulo adicional. 
 

2. Note que pensa no curso como uma viagem juntos, e que para alguns 
deles, este curso pode estar apenas no início dessa viagem. 
 

3. Explique que agora vai completar o curso com uma atividade final rápida. 
 

4. Revezem-se pedindo a cada participante que diga uma coisa que 
aprenderam hoje. Por favor, reconheçam que isto será diferente para cada 
pessoa. 

 

5. Opcionalmente, pode mostrar o vídeo de recrutamento sensível à cultura 
U-CARE que é desenvolvido pela Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel no 
âmbito do projecto U-CARE para aumentar a consciencialização sobre os 
cuidados de acolhimento e recrutamento de prestadores de cuidados de 
acolhimento (centrando-se nos que têm antecedentes migratórios). 
 

6. Explique que é importante que se siga uma breve avaliação deste módulo 
adicional.  

 

7. Entregue aos/às participantes o formulário de avaliação e peça aos/às 
participantes que o preencham e o devolvam ao formador. 

 

8. Certifique-se de agradecer aos/às participantes e dizer adeus a todas as 
pessoas, pela seu tempo. 

Formulário de 

avaliação 

Vídeo: U-CARE 
(opcional) 
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Quebrar tabus  
 

• Vídeo 1: "Marriokat, Episódio 5: Rihab", cortesia de JawJab   
https://www.youtube.com/watch?v=jSsI0LRVpEM&t=1s 

 

• Vídeo 2: "FRAME[D] - Zaïnab Fasiki", cortesia de JawJab 
https://www.youtube.com/watch?v=NZtnpAdi_Fw 

 

 
Lidar com o racismo 
 

• Vídeo 3: "Filly's Story", cortesia da UNICEF Bélgica 
https://www.youtube.com/watch?v=-upMeLgy7BI  
 

• Vídeo 4: "Preconceitos", cortesia de Anne Frank House 
https://www.youtube.com/watch?v=IzEdSdvFLU0   

 

• Leitura adicional: Livro "Racismo. Sobre feridas e resiliência". (2019), de Naima 

Charkaoui. Mais informações aqui.   

 

• Leitura adicional: Nota "Estratégia dos Aliados" (2017) por Orbit vzw. Acessível 

através desta ligação (em holandês). 

 

• Manual de prática "Transforming hate in youth settings" (2018), pelo National 

Youth Council of Ireland (NYCI). Acessível através desta ligação. 

 

• Ver anexo para leitura adicional  

 

Encerramento e Avaliação 
 

• Vídeo 5: "U-CARE promover vídeo de recrutamento", cortesia da U-CARE (IOM e 
Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel)  
https://www.youtube.com/watch?v=5GlMS1M04J8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jSsI0LRVpEM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=NZtnpAdi_Fw
https://www.youtube.com/watch?v=-upMeLgy7BI
https://www.youtube.com/watch?v=IzEdSdvFLU0%20%20
https://www.flandersliterature.be/books-and-authors/book/racism-on-wounds-and-resilience
https://www.orbitvzw.be/wp-content/uploads/2017/11/Kwaliteitsnota-bondgenotenstrategie-ORBIT031017defkleur.pdf
https://www.youth.ie/documents/outside-in-transforming-hate-in-youth-work-settings/
https://www.youtube.com/watch?v=5GlMS1M04J8
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Módulo adicional: Plano de Dia Acolhimento sensível à cultura 

Metas e Objetivos  

Amostra do Plano do Dia 

Cuidar de Crianças Migrantes Não Acompanhadas - Módulo Adicional de Formação 

8u45 - 16u30 

         Hora               Atividades 

8.45 – 9.00  Inscrição / Recepção 

9.00 – 9.10  Finalidade e Objetivos 

9.10 – 9.30 Atividade 1: Introdução ao acolhimento sensível à cultura 

9.30 – 10.15 Atividade 2: Quebrar tabus (2.1, 2.2, 2.3) 

10.15 – 10.30 Pausa para café  

10.30 – 11.20 Atividade 2: Quebrar tabus (2.4) 

11.20 – 12.55 Atividade 3: Lidar com o racismo (3.1, 3.2, 3.3 A) 

12.55 – 13.35   Almoço 

13.35 – 15.00 Atividade 3: Lidar com o racismo (3.3 (cont.), 3.4) 

15.00 – 15.10 Pausa para café  

15.10 – 16.00 Atividade 3: Lidar com o racismo (3.5, 3.6, 3.7) 

16.00 - 16.20 
Atividade 4: Espaço para a espiritualidade e uma vida com 

significado 

16.20 - 16.30  Atividade 5: Encerramento e avaliação 
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Módulo adicional: Folhetos Acolhimento sensível à cultura 

Quebrar tabus  

Folheto Adicional. 1: Tijolos do castelo 

 

• Saiba do que está a falar, informe-se suficientemente sobre possíveis tabus que 

existem dentro de uma determinada cultura antes de iniciar uma conversa sobre 

um determinado tópico, ex. sobre sexualidade, contradizendo os seus pais, 

saúde mental (pode ser visto como bruxaria ou possessão demoníaca).  

 

• Os tabus são pessoais e variam de pessoa para pessoa e de comunidade para 

comunidade. Tenha cuidado para não generalizar.  

 

• Tirar tempo para consultar a família ou a comunidade em geral. As pessoas 

dentro da rede mais vasta podem apoiar a quebrar um tabu, por exemplo, 

envolvendo um imã em assuntos religiosos.  

 

• Atreva-se a fazer perguntas. Para algumas pessoas, pode até ser um alívio falar 

de temas sensíveis tabu. Verifique como se pode entrar num diálogo.  

  

• Fazer perguntas gerais em vez de perguntas individuais ou pessoais. Note-se que 

as informações ou explicações podem ser pouco claras ou incompletas.  

 

• Pergunte sobre as razões pelas quais alguns tópicos são tabu dentro de certas 

comunidades. Qual é a situação no seio da família/cultura/comunidade e como 

são vividos os tabus?  

  

• Tire algum tempo para discutir tabus e, se necessário, agende vários momentos 

para isso.  

  

• Mostrar empatia e compreensão.  

  

• Ser imparciais. Em qualquer situação, tente remover a sua própria lente cultural 

tanto quanto possível.  
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Módulo adicional: Folhetos Acolhimento sensível à cultura 

Folheto Adicionar. 2 a: Estudos de casos tabu 

 

Resultados gerais de aprendizagem para os estudos de caso 

Ao discutirem os estudos de caso, resuma com as pessoas participantes após cada estudo 

de caso sobre como lidar com os tabus com as seguintes directrizes  

 

o Saiba do que está a falar, informe-se suficientemente sobre possíveis tabus. 

o Os tabus são pessoais e podem variar. Não generalize. 

o As pessoas dentro da rede mais ampla podem ajudar a quebrar o tabu. Ex. 

Envolver o imã em questões religiosas. 

 

o Atreva-se a fazer perguntas: verifique como pode entrar num diálogo.  

o Fazer perguntas gerais em vez de perguntas individuais ou pessoais. 

o Pergunte as razões pelas quais alguns tópicos são tabu. 

o Reserve algum tempo para discutir tabus e agende vários momentos.  

 

o Mostre empatia e compreensão. 

o Seja imparcial, tire a suas lentes culturais. 

 

 

Estudo de caso 1: Expectativas familiares 

 

É um profissional de acolhimento que se ocupa do caso de Yavid, um refugiado afegão de 17 

anos de idade que se encontra numa situação de cuidados por parentes da família extensa, o 

seu irmão Mantu de 22 anos e a sua mulher. Mantu pensa que é muito importante manter os 

seus padrões e valores culturais e religiosos.  Mantu pensa que Yavid deve começar a 

trabalhar aos 18 anos, casar com uma mulher afegã e ganhar dinheiro.  Yavid tem uma 

namorada, também afegã, mas eles ainda não estão interessados em casar. Primeiro querem 

terminar a escola e trabalhar e depois ver em que pé está a sua relação. Yavid não ousa contar 

isto ao irmão porque tem medo dele ser contra e de informar os pais da sua namorada sobre 

a sua relação. Yavid pede-lhe conselhos sobre as expectativas de Mantu. Como é que aborda 

isto nas suas reuniões com a família de parentesco? 

 

 

Conhecimento 

Competê

ncias 

Atitudes 
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Módulo adicional: Folhetos Acolhimento sensível à cultura 

Perguntas orientadoras para o Estudo de Caso 1: 

• Um dos seus colegas fugiu do Afeganistão há um par de anos. Seria melhor 

envolvê-lo? 

• Durante o encontro com a família, aproxima-se diretamente de Mantu (o irmão 

mais velho) e confronta-o a este respeito, mencionando que não é assim que 

tomamos a decisão familiar na Bélgica. O que pensa desta abordagem? 

• Acha que fazer perguntas a todos os membros da família sobre as expectativas e 

relações familiares é uma boa abordagem? Como deve enquadrar estas 

perguntas? Quais são os riscos? 
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Módulo adicional: Folhetos Acolhimento sensível à cultura 

Estudo de Caso 2: Sexualidade na família de acolhimento 

 

É uma assistente social que apoia famílias de acolhimento na Bélgica, tratando do caso de 

Fati, uma menina de 14 anos cuja mãe morreu e o pai vive na Somália. Sempre houve contacto 

entre Fati e o seu pai. O seu pai pede para criar Fati de forma islâmica (dando informações 

sobre religião e cultura, comida halal, frequentando ocasionalmente a escola corânica). Fati 

valoriza muito esta relação. O filho (biológico) da família de acolhimento faz parte da 

comunidade LGBTQI+ e apresentou o seu parceiro à família. A família de acolhimento começa 

a reparar que Fati responde muito negativamente a esta situação. Pedem-lhe que ajude a 

facilitar uma conversa entre eles sobre este tópico. 

 

 

Perguntas orientadoras para o Estudo de Caso 2: 

• Como se prepara para esta conversa? 

• Deve e como se envolve o pai biológico de Fati? 

• Pediria a ajuda de alguém e, em caso afirmativo, de quem? 

 



 

   64 
Módulo Adicional U-CARE - Cuidados com crianças migrantes não-acompanhadas | Manual de formação 

Estudo de caso 3: Assistente social com um esgotamento 

 

É assistente social num centro de receção de UMC, responsável pela organização de 

atividades de grupo. Um dos seus colegas de trabalho está a fazer uma pausa no trabalho 

devido a um esgotamento. Está a acolher uma discussão de grupo informal com as UMC 

residente, e elas perguntam-lhe sobre a situação do seu colega de trabalho. Começa a 

explicar-lhes a importância de cuidar da sua saúde mental e a procurar apoio profissional 

quando necessário. O grupo responde imediatamente de forma muito desconfortável a esta 

questão. Alguém menciona que falar com um psicólogo é um sinal de fraqueza, e as pessoas 

devem ser capazes de lidar com os seus próprios problemas. Sente que o grupo concorda com 

esta afirmação e utiliza-a para encerrar a conversa. 

 

 

Perguntas orientadoras para o Estudo de Caso 3: 

• Como é que responde a esta situação?   

Sabe se as UMC compreendem o que faz um psicólogo? 
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Folheto Adicional. 2b : Estudos de casos tabu - Dicas para as pessoas 

participantes 

 

Estudo de caso 1: Expectativas familiares 

 

É um profissional de acolhimento que se ocupa do caso de Yavid, um refugiado afegão de 17 

anos de idade que se encontra numa situação de cuidados por parentes da família extensa, o 

seu irmão Mantu de 22 anos e a sua mulher. Mantu pensa que é muito importante manter os 

seus padrões e valores culturais e religiosos.  Mantu pensa que Yavid deve começar a 

trabalhar aos 18 anos, casar com uma mulher afegã e ganhar dinheiro.  Yavid tem uma 

namorada, também afegã, mas eles ainda não estão interessados em casar. Primeiro querem 

terminar a escola e trabalhar e depois ver em que pé está a sua relação. Yavid não ousa contar 

isto ao irmão porque tem medo dele ser contra e de informar os pais da sua namorada sobre 

a sua relação. Yavid pede-lhe conselhos sobre as expectativas de Mantu. Como é que aborda 

isto nas suas reuniões com a família de parentesco? 

 

Perceções para o professor 

- Antes de tomar medidas imediatas: pergunte-se o que Yavid gostaria de fazer. Porque é que 

ele veio ter consigo em primeiro lugar? Leve Yavid em conta para cada movimento ou 

decisão para as suas ações. Pergunte a Yavid qual a ação que o faz sentir-se mais seguro 

para prosseguir e qual o papel que quer desempenhar nela. Será que ele quer estar 

presente, se quer liderar a conversa, etc.? 

- Mais importante: relação de confiança entre a família e o profissional 

o Respeito, abertura de espírito, diálogo: ouvir todas as partes 

o Fazer perguntas 

o Seja paciente, não tenha pressa em resolver o caso 

o Complicado: pode não estar na melhor posição para dar conselhos 

o Oiça, obtenha informações, inclua alguém com mais conhecimentos, sempre com a 

aprovação da Yavid 

o Sem aprovação: poderia fazer em geral algumas perguntas: relativamente às 

expectativas da família, sem partilhar informações confidenciais 

o Importante: manter a confiança entre Yavid e você como profissional 

o Apoiar o rapaz na gestão da sua própria vida, capacitá-lo a encontrar o seu próprio 

caminho 

o O irmão é também bastante jovem, tem alguma responsabilidade 

 

- Identificado como uma questão comum em muitas famílias: exercício de equilíbrio entre 

manter o vínculo cultural e abraçar uma nova cultura 

 

- Atingir os valores do novo país sem desrespeitar a sua própria cultura 

o Nenhum confronto 
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o Abrir uma discussão sobre valores, expectativas e troca de ideias e perspetivas 

 

 

Perguntas orientadoras para o Estudo de Caso 1: 

• Um dos seus colegas fugiu do Afeganistão há um par de anos. Seria melhor 

envolvê-lo? 

o Tenha cuidado na divulgação de informações, dê uma visão geral 

o Sigilo partilhado 

o Mais importante: veja como obter a informação para Mantu 

o Porque é que é importante manter os seus valores? 

o Grande questão: de que região é o colega (descoberta chave do projecto U-

CARE) 

o Útil para olhar para outra visão, para além da sua própria visão sobre as coisas 

o Ele é de confiança?  

o Função como intermediário entre pessoas 

 

• Durante o encontro com a família, o senhor aproxima-se diretamente de Mantu 

(o irmão mais velho) e confronta-o a este respeito, mencionando que não é assim 

que tomamos a decisão familiar na Bélgica. O que pensa desta abordagem? 

o NÃO, um confronto pode criar aversão, desconfiança e insegurança que 

podem comprometer a comunicação aberta. 

 

• Acha que fazer perguntas a todos os membros da família sobre as expectativas e 

relações familiares é uma boa abordagem? Como deve enquadrar estas 

perguntas? Quais são os riscos? 

o Tenha cuidado com a informação que partilha com a família 

o Esta abordagem foi utilizada em acolhimento familiar 
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Estudo de Caso 2: Sexualidade na família de acolhimento 

 
É uma assistente social que apoia famílias de acolhimento na Bélgica, tratando do caso de 

Fati, uma menina de 14 anos cuja mãe morreu e o pai vive na Somália. Sempre houve 

contacto entre Fati e o seu pai. O seu pai pede para criar Fati de forma islâmica (dando 

informações sobre religião e cultura, comida halal, frequentando ocasionalmente a escola 

corânica). Fati valoriza muito esta relação. O filho (biológico) da família de acolhimento faz 

parte da comunidade LGBTQI+ e apresentou o seu parceiro à família. A família de 

acolhimento começa a reparar que Fati responde muito negativamente a esta situação. 

Pedem-lhe que ajude a facilitar uma conversa entre eles sobre este tópico. 

 

Perceções para o professor 

- De que quer a família de acolhimento falar com Fati. Qual é o assunto principal da 

conversa. Será que eles querem compreender porque é que Fati responde tão 

negativamente? Então pode perguntar-lhes o que sabem sobre Fati, a sua religião. 

- Não será mais adequado falar primeiro com o pai? Existe a possibilidade de o pai se 

juntar à conversa com a família de acolhimento? O pai não pode conhecer a cultura 

belga e apenas ver a visão islâmica/cultural da situação. 

- Fati tem um grande conflito de lealdade entre o seu pai e a família ade acolhimento. 

Ela quer agradar a todos. 

- Será que Fati falou com o pai dela sobre isto? Eles sabem o quê ou como reagiu o pai? 

E se Fati tiver medo de Deus estar zangado com ela? 

- Tenha em mente que pode haver um tabu sobre a comunidade LGBTQI+ na Somália 

ou que não é aceitável na sua comunidade ou cultura falar sobre ou mesmo viver um 

tal ambiente.  

 

 

Perguntas orientadoras para o Estudo de Caso 2: 

• Como se prepara para esta conversa? 

o Falar primeiro com a família de acolhimento e o pai. Juntos ou separados sobre 

as preocupações.  

o Prepare Fati que há preocupações sobre o seu comportamento e que eles 

pensam que se trata do filho da família de acolhimento. Pergunte-lhe se está 

pronta para conversar com os a família de acolhimento e o seu pai juntos ou 

separados.  

• Deve e como se envolve o pai biológico de Fati? 

o Ver as perceções acima 

• Pediria a ajuda de alguém e, em caso afirmativo, de quem? 
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o Talvez um mediador intercultural ou um tradutor porque o pai não fala 

holandês? Não queremos que Fati seja o tradutor! Ela não pode suportar essa 

responsabilidade. 
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Estudo de caso 3: Assistente social com um esgotamento 
É assistente social num centro de receção de UMC, responsável pela organização de 

atividades de grupo. Um dos seus colegas de trabalho está a fazer uma pausa no trabalho 

devido a um esgotamento. Está a acolher uma discussão de grupo informal com as UMC 

residente, e elas perguntam-lhe sobre a situação do seu colega de trabalho. Começa a 

explicar-lhes a importância de cuidar da sua saúde mental e a procurar apoio profissional 

quando necessário. O grupo responde imediatamente de forma muito desconfortável a esta 

questão. Alguém menciona que falar com um psicólogo é um sinal de fraqueza, e as pessoas 

devem ser capazes de lidar com os seus próprios problemas. Sente que o grupo concorda 

com esta afirmação e utiliza-a para encerrar a conversa. 

Perceções para o professor 

- Quando se fala de tabus, é necessário compreender que em algumas culturas, certas 

temáticas são preferíveis a serem ignoradas do que faladas.  

- É importante conhecer os vários passos para quebrar tabus.  

- Tentar encontrar uma abertura para quebrar a atmosfera difícil e reabrir a conversa. 

- Tente explicar que é verdade que em diferentes culturas a saúde mental não é 

frequentemente falada ou ligada a fraqueza, feitiçaria e outras crenças culturais. 

- Tente explicar que pode haver um compromisso entre estas crenças e a investigação 

científica sobre saúde mental, mas que é importante compreender que a motivação 

é o mais importante para trabalhar ou para falar sobre saúde mental. 

- Tente explicar como é a cultura belga sobre saúde mental e que ajuda profissional é 

possível.  

- Ser transparente e aberto a quem não gosta de falar sobre esta temática que pode 

ser respeitada, mas que ainda deve haver respeito por outras partes que queiram 

saber mais sobre ela ou falar sobre ela 

- Diga-lhes que a sua porta está sempre aberta para falar sobre saúde mental em 

privado, se alguém precisar dela.  

 

Perguntas orientadoras para o Estudo de Caso 3: 

• Como é que responde a esta situação?   

Tenha sempre em mente manter-se respeitador, mesmo que se trate do seu colega. As 

pessoas só falam por causa dos seus conhecimentos e nem sempre pretendem ser 

insensíveis. 

• Sabe se a UMC compreende o que faz um psicólogo? 

É possível explicar que tipo de profissionais diferentes existem e o que eles podem significar 

para si.
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Folheto Adicional. 2c : Estudos de casos tabu - Insights para o formador 

 

Estudo de caso 1: Expectativas familiares 

 

É um profissional de acolhimento que se ocupa do caso de Yavid, um refugiado afegão de 17 

anos de idade que se encontra numa situação de cuidados por parentes da família extensa, o 

seu irmão Mantu de 22 anos e a sua mulher. Mantu pensa que é muito importante manter os 

seus padrões e valores culturais e religiosos.  Mantu pensa que Yavid deve começar a 

trabalhar aos 18 anos, casar com uma mulher afegã e ganhar dinheiro.  Yavid tem uma 

namorada, também afegã, mas eles ainda não estão interessados em casar. Primeiro querem 

terminar a escola e trabalhar e depois ver em que pé está a sua relação. Yavid não ousa contar 

isto ao irmão porque tem medo dele ser contra e de informar os pais da sua namorada sobre 

a sua relação. Yavid pede-lhe conselhos sobre as expectativas de Mantu. Como é que aborda 

isto nas suas reuniões com a família de parentesco? 

 

 

 

Perceções para o formador: 

- Antes de tomar medidas imediatas: pergunte-se o que Yavid gostaria de fazer. 

Porque é que ele veio ter consigo em primeiro lugar? Envolva Yavid em cada 

movimento ou decisão. Pergunte a Yavid qual a ação que o faz sentir-se mais seguro 

para prosseguir e qual o papel que quer desempenhar nela? Será que ele quer estar 

presente? Será que ele quer liderar a conversa? 

- Mais importante: relação de confiança entre a família e o profissional 

o Respeito, abertura de espírito, diálogo: ouvir todas as partes 

o Fazer perguntas 

o Seja paciente, não tenha pressa em resolver o caso 

o Complicado: pode estar pronto para dar conselhos 

o Oiça: obtenha informações, inclua alguém com mais conhecimentos, sempre 

com a aprovação da Yavid 

o Sem a aprovação da Yavid para se referir diretamente às questões: poderia 

fazer algumas perguntas gerais: relativamente às expectativas da família, sem 

partilhar informações confidenciais 

o Importante: manter a confiança entre Yavid e você como profissional 

o Apoiar o rapaz na gestão da sua própria vida, capacitá-lo a encontrar o seu 

próprio caminho 

o Tenha em mente que o irmão de Yavid é também bastante jovem, tem 

alguma responsabilidade. 
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- Identificado como uma questão comum em muitas famílias: exercício de equilíbrio 

entre manter o vínculo cultural e abraçar uma nova cultura 

- Atingir os valores do novo país sem desrespeitar a sua própria cultura 

o Nenhum confronto 

o Abrir uma discussão: sobre valores, expectativas e troca de ideias e 

perspetivas. 

 

 

Perguntas orientadoras para o Estudo de Caso 1: 

• Um dos seus colegas fugiu do Afeganistão há um par de anos. Seria melhor 

envolvê-lo? 

o Grande questão: de que região do Afeganistão é o colega - os valores 

podem diferir de região para região e pode haver desconfiança entre 

pessoas de diferentes regiões. 

o Tenha cuidado na divulgação de informações, dê uma visão geral 

o Sigilo partilhado - certificar-se de que o colega ou figura chave é digno 

de confiança 

o Mais importante: veja como obter a informação para Mantu; porque 

é que é importante manter os seus valores? 

o Útil para olhar para outra visão, para além da sua própria visão sobre 

as coisas. 

o Função como intermediário entre pessoas. 

 

• Durante o encontro com a família, aproxima-se diretamente de Mantu (o irmão 

mais velho) e confronta-o a este respeito, mencionando que não é assim que 

tomamos a decisão familiar na Bélgica. O que pensa desta abordagem? 

o Não, um confronto pode criar aversão, desconfiança e insegurança 

que podem comprometer a comunicação aberta. 

 

• Acha que fazer perguntas a todos os membros da família sobre as expectativas e 

relações familiares é uma boa abordagem? Como deve enquadrar estas 

perguntas? Quais são os riscos? 

o Tenha cuidado com a informação que partilha com a família. 

 

• Caso real: Mantu estava a lutar para construir a sua própria família e rotinas 

enquanto Yavid estava por perto. Ter lá Yavid a tempo inteiro significava que o 

jovem casal (Mantu e a sua esposa) não podia explorar plenamente a sua 

sexualidade, hábitos familiares, etc. Ficou acordado que Yavid se mudaria para 
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uma casa de estudantes durante os seus estudos, permitindo mais tempo 

privado só para Mantu e a sua esposa. 
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Lidar com o racismo 
 
Folheto Adicional. 3a: Privilégio à Venda - Folheto de Apoio da pessoa 

Facilitadora 
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Folheto Adicional. 3b: Privilégio à Venda - Folheto de apoio às pessoas 

participantes 
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Folheto Adicional. 4: Pirâmide do Ódio 

 

 

Transforming hate in youth settings (2018), National Youth Council of Ireland (NYCI) 
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Folheto Adicional. 5: Estudos de casos de racismo 

 

Estudo de Caso 1: Ali é intimidado 

É família de acolhimento de Ali, um rapaz de 14 anos do Afeganistão. Desde há algumas 

semanas, Ali chega a casa claramente angustiado da escola, mas não se abre sobre as 

razões. Sabe através dos pais de um dos colegas de turma de Ali que ele é intimidado por 

causa da cor da sua pele.   

 

Como família de acolhimento, como reage a esta situação:  

• Para Ali, para o ajudar a lidar com o racismo?   

• Em relação à escola?  

 

 

Perguntas orientadoras para o Estudo de Caso 1: 

• Como pode ajudar Ali a construir a resiliência quando confrontado com o 

racismo? Como pode reforçar a sua confiança e ajudá-lo a construir uma 

identidade positiva em relação ao seu ambiente?  

• Como pode ajudar a escola a tornar-se consciente do problema? Como pode 

ajudar a construir um espaço seguro para Ali?  

• Como reação, faz com que seja a sua missão pessoal que ele desempenhe 

excelentemente na escola, de modo a que se torne um exemplo perfeito de 

integração, e que os seus colegas o respeitem e não o ataquem novamente. 

O que pensa sobre esta abordagem?  

• Como reação, minimiza. Diz à criança acolhida que estas são apenas reações 

de crianças, e ele não deve ser incomodado com isso, que desaparecem 

automaticamente. O que pensa sobre esta abordagem?  

• Imagine que Ali faz parte de uma equipa de futebol local com um treinador 

que é também de origem afegã, com o qual Ali tem uma muito boa relação. 

Consideraria envolvê-lo no processo de lidar com estas agressões? Como? 
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Estudo de Caso 2: Agressão contra a criança acolhida 

 
 

É família de acolhimento de Pierre, um rapaz de 15 anos da Guiné. A sua família vive numa 

aldeia mais pequena na Bélgica. Participa numa feira de diversão comunitária com a criança 

acolhida, e deixa-o passar algum tempo sozinho. Após algum tempo, repara à distância que 

a criança acolhida está a ser rodeado por um grupo de jovens da aldeia. É evidente que a 

criança acolhida está a ser ridicularizada, verbalmente atacada, e ameaçada, e receia 

imediatamente que ela possa também ser atacada fisicamente.  

 

Como família de acolhimento, como reage nesta situação?  

 

 

 

Perguntas orientadoras para o Estudo de Caso 2: 

• Como reage ao grupo de agressores? Consideraria a hipótese de reagir 

fisicamente ao grupo de agressores?   

• Como reage à criança de acolhimento nesta situação?  

• Imagine que a criança de acolhimento está a fingir não se incomodar com 

esta situação, e ele brinca/ataca juntamente com os agressores. Como é 

que responde a isto?  

• Qual acha que pode ser o papel das testemunhas nesta situação que são 

capazes de responder mais rapidamente do que você?  

• Está a considerar tomar medidas oficiais? Como é que se faz isto?  

• Como discutir esta situação posteriormente com a criança acolhida?  

• Existem ações que pode tomar para discutir o tema do racismo na sua 

aldeia/comunidade?  
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Estudo de Caso 3: Cuidados a uma vítima de agressão física UMC 

É assistente social num centro de receção de UMC. Uma das suas UMC residentes regressa 

da sua aula de línguas a altas horas da noite. Quando regressa, está em clara aflição e 

mostra sinais claros de agressão física. Suspeita que ela foi vítima de racismo através de 

agressão verbal e física. É a primeira pessoa a vê-la quando ela entra.  

Como é que responde a esta situação? 

 

 

 

Perguntas orientadoras para o Estudo de Caso 3: 

• Imagine que a UMC residente chega num estado altamente emocional / em 

lágrimas: será que isto muda a sua abordagem?   

• Um pouco mais tarde, repara que ela não quer ir novamente às suas aulas 

de língua. Como é que responde?  

• Como reação, faz com que seja a sua missão pessoal que ela desempenhe 

de forma excelente, por isso empurra-a para a excelência nas suas aulas de 

línguas e na escola, para que ela se torne um exemplo perfeito de 

integração, e ninguém a atacará novamente. O que pensa sobre esta 

abordagem?  

• Imagine que não foi você quem respondeu primeiro a esta situação, mas 

sim o seu colega. Quando o seu colega lhe conta o que aconteceu depois, 

nota que eles responderam à situação com muita indiferença, e mencionam 

que foi provavelmente a UMC residente que provocou os agressores. Como 

responde ao seu colega, à direção, a outros colegas de trabalho...?  

 



Notas 
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Módulo adicional: Apêndice Acolhimento sensível à cultura 

Formulário de avaliação 

Cuidar de Crianças Migrantes Não acompanhadas - Módulo Adicional 

 

1. Como classificaria o conteúdo global do curso? 

a) Muito bom  

b) Bom 

c) Satisfatório 

d) Pobre 

 

Por favor, dê qualquer comentário que deseje fazer 

 

 

2. Como classificaria a trasmissão do conteúdo global do curso? 

a) Muito bom  

b) Bom 

c) Satisfatório 

d) Pobre 

 

Por favor, dê qualquer comentário que deseje fazer 

 

 

3. O curso cumpriu as suas metas e objetivos? 

a) Totalmente  

b) Em parte 

c) De modo algum 

 

Por favor, dê qualquer comentário que deseje fazer 

 

 

4. Sentiu que era capaz de comunicar com os/as formadores/as sobre as suas necessidades, 

interesses e ansiedades? 

a) Muito bem  

b) Razoavelmente bem 

c) Mal 

d) De modo algum 

 

Por favor, dê qualquer comentário que deseje fazer 
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Módulo adicional: Apêndice Acolhimento sensível à cultura 

5. Até que ponto se sente confiante em aplicar o que aprendeu no curso relativamente ao seu 

acolhimento com crianças migrantes não acompanhadas? 

a) Muito confiante  

b) Bastante confiante 

c) Não muito confiante 

d) Nada confiante 

 

Por favor, dê qualquer comentário que deseje fazer 

 

 

6. Refletindo sobre todo o curso, quão relevante pensa que será para o seu cuidado quotidiano 

com todas as crianças? 

a) Muito relevante  

b) Bastante relevante 

c) Não muito relevante 

d) Não é de todo relevante 

 

Por favor, dê qualquer comentário que deseje fazer 

 

 

7. Acha que o curso poderia ser melhorado no futuro e, em caso afirmativo, como? 

Por favor, deixe qualquer comentário que deseje fazer 

 

 

 

8. Tem alguma necessidade de formação futura? 

Por favor, deixe qualquer comentário que deseje fazer 

 

 

 

 

Obrigado por preencher este formulário. 
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Módulo adicional: Apêndice Acolhimento sensível à cultura 

Anexo: Lista de leitura recomendada 

Livros para adultos 

• Charkaoui, N. (2019). Racisme. Sobre Wonden en Veerkracht / Racismo. Sobre 
Wounds and Resilience. Berchem: EPO.  

• Diangelo, R. (2020). Witte gevoeligheid. Waarom het voor witte mensen zo 
moeilijk is om het over racisme te hebben / White Fragility. Porque é tão difícil 
para os brancos falar sobre o racismo. De Geus / Penguin Books Ltd.  

• Eddo-Lodge,R . (2017). Porque é que já não falo de raça aos brancos. 

• Essed ,P. (2018) Alledaags racisme. Vangennep 

• Kendi,I.X. , (2020).  Como ser um anti-racista. Publicação diversificada 

• Wekker, G. (2017). Witte onschuld. Paradoxen van kolonialisme en ras.  / White 
Innocence Paradoxes of Colonialism and Race Amsterdam: Amsterdam University 
Press / Duke University Press. 

• Oluo, I. (2018), So you want to talk about race, New York: Imprensa de selos. 

• Tatum, B.T. (2017). Porque estão todos os miúdos negros sentados juntos na 
cafetaria: e outras conversas sobre a raça revistas e actualizadas.  Nova Iorque: 
Hachette Book Group. 

 

Livros para crianças 

• Hermans, D. (2018).  Brown Girl Magic. WPG 

• Ho, J. (2021). Ogen die schitteren in de hoekjes / Eyes that kiss in the corner. 
Histórias de Rosas 

• María Isabel Sánchez Vegara Van Klein tot Groots / Little people, Big dreams. (série) 

• Umuhire, Y. (2021). Heldinnen en helden van Afrika.  

 

Filmes / Documentários 

• Eu não sou o vosso negro. James Baldwin - Cine Trees 

• 13th - disponível em Netflix 

• Ruas de quem? - disponível em Netflix 

• Ensina-nos a todos. - disponível em Netflix 

• Het leven in kleur - disponível em VRT NU (apenas em holandês) 

• Kinderen van de kolonisatie - disponível em VRT NU (apenas em holandês) 

• Kinderen van de migratie - disponível em VRT NU (apenas em holandês) 

https://www.epo.be/nl/sociaal-politiek/3795-racisme-9789462671614.html
https://www.epo.be/nl/sociaal-politiek/3795-racisme-9789462671614.html
https://www.singeluitgeverijen.nl/de-geus/boek/witte-gevoeligheid/
https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789463724456/witte-onschuld?redirect=aup
https://www.sealpress.com/titles/ijeoma-oluo/so-you-want-to-talk-about-race/9781580056779/
http://www.hbgacademic.com/titles/beverly-daniel-tatum/why-are-all-the-black-kids-sitting-together-in-the-cafeteria/9781541616585/
http://www.hbgacademic.com/titles/beverly-daniel-tatum/why-are-all-the-black-kids-sitting-together-in-the-cafeteria/9781541616585/
https://www.davidsfonds.be/publisher/edition/detail.phtml?id=4250
https://www.vierwindstreken.com/home.php?cat=361


 

   83 
Módulo Adicional U-CARE - Cuidados com crianças migrantes não-acompanhadas | Manual de formação 

Módulo adicional: Apêndice Acolhimento sensível à cultura 

• Jogo de sombras - disponível em shadowgame.eu 


