CRIAÇÃO DE UMA CULTURA DE INCLUSÃO –
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO
PARA USAR NUM AMBIENTE ESCOLAR, COM JOVENS REFUGIADOS, MIGRANTES OU RECÉM CHEGADOS.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
 Definir Competência Cultural
 Compreender a importância da

Inclusão Cultural
 Desenvolver um modelo com

estratégias para envolver
diferentes culturas
 Analisar e avaliar estratégias

CULTURA
CULTURA É UM CONJUNTO DE
COMPORTAMENTOS PARTILHADOS


Estes comportamentos são transmitidos geracionalmente para promover
a adaptação individual e de grupo (socialização);



Linguagem – verbal/não verbal;



Classificação baseada na idade e género;



Relacionamentos familiares através dos relacionamentos de
descendentes por via matrimonial e dos casais/grupos com crianças a
cargo;



A sexualidade é muitas vezes regulada por uma divisão sexual do
trabalho;



Estética e Rituais (ideias de beleza, gostos, arte e rituais de grupo);



Moral e Ética;



Poder e Hierarquia.

CULTURA TEM ELEMENTOS UNIVERSAIS

ITEM 1: COMPETÊNCIA CULTURAL E OS REFUGIADOS, MIGRANTES E
RECÉM-CHEGADOS

 DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA CULTURAL
 Sensibilização do trabalho de cultura e identidade
 FORMAR GRUPOS DE QUATRO
 Discutir a sua compreensão de competência cultural

e a importância que representa para o seu trabalho

 Conhecimento dos antecedentes do jovem e como

isso pode afetar as suas experiências e reinstalação.
 As aptidões e atitudes que um(a) professor(a)/ outro

profissional necessita ter para comunicar com e
responder com sensibilidade às necessidades do
jovem e à sua visão do seu contexto.

COMPETÊNCIA CULTURAL NÃO É
 Estereotipar as pessoas de acordo com a sua raça,

etnia, religião ou política.
 Pensar que trabalhar da mesma forma está correto

porque resultou com uma pessoa
 Enfatizar o significado e a importância da cultura para

desculpar ou racionalizar certos comportamentos e
ações que possam prejudicar o(a) jovem ou o
(a)professor(a)/profissional destacado.

 Não reconhecer nem entender a nossa própria

cultura, mesmo compreendendo o jovem.

PORQUE PRECISAMOS SER
CULTURALMENTE COMPETENTES
É A LEI
 Para garantir o cumprimento da legislação

europeia em matéria de direitos humanos e
antidiscriminação na escola e no local de
trabalho
 Precisamos ser culturalmente competentes para

satisfazer as necessidades de um mercado de
trabalho global. Os nossos empregadores exigem
cada vez mais esta habilidade/atributo.
 Como gestores e líderes, devemos dar um

exemplo

SIGNIFICA FAZER O QUE É MAIS
CORRECTO
 Uma comunicação interpessoal eficaz é sustentada

por uma troca de sinais e manifestações sociais e
culturais conhecidas.
 Se não estamos preparados para interagir

efetivamente com pessoas de diferentes culturas,
isso pode levar a reações que não são úteis ou talvez
possam ser prejudiciais.
 A competência cultural gera abertura e respeito pela

singularidade de cada pessoa

SENSIBILIZAÇÃO CULTURAL

 Como avaliar
 Investigação
 Análise
 Discussōes de Grupo
 Encenação

TEMAS DE REFLEXÃO




Refugiados / migrantes e recém-chegados são
frequentemente minorias no seu próprio país e podem não
se identificar com a cultura dominante do seu país de
origem
Refugiados/migrantes estão frequentemente a reagir a
traumas



O trauma é, por sua natureza, interpessoal e, portanto,
relacionado com a cultura e a identidade



Sem competência cultural, poderíamos exacerbar a situação
do jovem



Ser culturalmente competente ajuda-nos a evitar reduzir a
experiencia de refugiado /migrante do jovem ao trauma
que viveu reduzindo a ideia de vitimisação e ser o outro.



A competência cultural ajuda-nos a contribuir para a
construção de resiliência nos jovens

INTERNOS
• Perspectiva
positiva
• Boa auto-estima
• Sentimento de
Identidade
• Sentimento de
segurança
EXTERNOS
• Apoio Familiar
• Apoio da Escola
• Felicidade
• Amigos
• Sentimento de
Pertença
• Recursos
• Ambiente seguro

Impacto de
experiências
traumáticas
Desafios
da
Reinserção

Ciclo
Normal de
Vida

Atitudes (Família Individual e
Comunidade)
- Biológica - Experimental
- Psicológica
- Cultural
- Educacional

ATIVIDADE DO GRUPO: INCERTEZA E MEDO
 JÁ ALGUMA VEZ?
 Viveu no exterior (fora da União Europeia)
 Esteve num sitío que o/a fez sentir deslocado/a ou

desconfortável
 Teve que esperar ou enfrentou problemas na

tentativa de obter serviços de saúde
 Teve que pagar um suborno

 Não ser capaz de trabalhar por causa de certas

circunstâncias que estão fora do seu controlo
 Sentiu que não tinha escolha
 Sentiu-se ameaçado por outros
 Temeu pela sua vida

 Sentiu-se inseguro sobre o seu futuro por causa de

alguém ou de alguma outra coisa.

 DISCUTA ALGUNS DOS IMPACTOS QUE

ESTAS EXPERIÊNCIAS TIVERAM SOBRE SI

EVIDÊNCIA DE INCLUSÃO CULTURAL NA NOSSA SOCIEDADE

Escola

 Evidência Existente
 Casos de Estudo

Autoridades
Locais

Famílias

Jovem

 Outras Organizações
 Grupo
Igreja(s)

Considerações

Comunidade
Organizações
voluntárias

DESENVOLVENDO ESTRATÉGIAS
PARA UM MODELO DE TRABALHO
 Discutir em grupos as estratégias necessárias para

garantir que as necessidades dos migrantes e
refugiados com quem se está a trabalhar são
respondidas;

 Apresentar o seu plano estratégico aos outros

 Atividade de Grupo

grupos;

 Avaliar as estratégias dos outros grupos;
 Discutir os comentários;
 Discutir e emendar de acordo com os comentários

das avaliações de forma a desenvolver uma estratégia
global.

PONTOS A CONSIDERAR
 Estilos de Aprendizagem diferentes

 Aceitação

 Pensar de forma criativa

 Resistência aos outros

 Ser Inovador

 Objectivos

 Atitudes Positivas

 Aprender com os colegas

 Motivar

 Capacitação

 Remover Barreiras

 Compreender as mais-valias

 Inclusão

 Celebração da Diversidade

 Competências Linguísticas

ATITUDES E COMPETÊNICAS PARA UMA
COMUNICAÇÃO CULTURALMENTE COMPETENTE
ABERTURA E
VONTADE DE
APRENDER

ACEITAR QUE HÁ
OUTROS PONTOS
DE VISTA SOBRE O
MUNDO

HUMILDADE

RESPEITO PELA
HUMANIDADE DA
PESSOA

CONSIDERAÇÃO
POSITIVA
INCONDICIONAL

COMUNICAÇÃO EFICAZ
 Comunicar de forma eficaz e culturalmente competente

é um processo contínuo que exige a capacidade de
responder adequadamente às necessidades das pessoas
cuja cultura pode ser diferente das normas dominantes
de uma sociedade e ou da nossa própria

 Como, e o que comunica a um jovem refugiado terá

impacto sobre a forma como confiam ou não em si

 O uso de intérpretes nem sempre é uma opção, mas

comunicar com uma consideração positiva
incondicional, ao mesmo tempo que aborda questões
potencialmente sensíveis, é um aspecto importante da
comunicação entre culturas.

 Praticar auto-responsabilidade através da

conscientização e autocuidado, apoio e supervisão

Comunicar
Segurança, Controlo
e Confiança
• Garantir que o
ambiente seja
seguro e acolhedor
• Estabelecer empatia
• Ter uma conversa e
não um
interrogatório
• Ser positivo ao
trabalhar com o/a
jovem, destacar a
oportunidade e
compreender as
suas aspirações

Perguntar
• Colocar questões
abertas
• Dar tempo ao
jovem para colocar
os seus pontos de
vista e opiniões
• Explicar o que é
possível e os limites
dos recursos
• Perguntar se há algo
que poderia ser
feito ou feito de
melhor forma para
ajudar o jovem a se
adaptar

Informar
• O jovem dos seus
direitos e
responsabilidades
• Explicar a
confidencialidade,
os seus limites e
privacidade
• Gerir o risco
adequadamente
• Manter o supremo
interesse do jovem

Respeitar
• Ser paciente e
disposto a
transmitir
informações de
maneiras diferentes
para garantir que o
jovem as
compreende
• Ser compreensivo e
respeitador da
cultura e identidade
do jovem, incluindo
o reconhecimento
de tais aspectos
positivos
• Entender e
respeitar os seus
próprios limites
profissionais

REFLETIR SOBRE AS COMPETÊNCIAS E ATITUDES PARA
TRABALHAR COM JOVENS REFUGIADOS,
MIGRANTES E RECÉM-CHEGADOS
 Como é que estabeleço e mantenho limites
 Verifico os meus sentimentos e atitudes antes de

trabalhar com o jovem refugiado ou migrante?
 Como é que estou a articular segurança, controlo e

confiança na minha comunicação verbal e não verbal
com o jovem?
 Como é que estou a transmitir uma consideração

positiva incondicional em relação ao jovem?

profissionais quando trabalho com jovens refugiados
/ migrantes?
 Estou confiante que a minha escola/ departamento

tem implementado apoio adequado e estratégias de
auto-cuidado dos profissionais ?
 O que estou a fazer para garantir o meu autocuidado

no local de trabalho?
 Existem áreas que precisam de melhoria?
 Levantei estas questões com a pessoa apropriada?

EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS

POR FAVOR ACRESCENTE OS SEUS EXEMPLOS

