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Objetivo

Oferecer um Pacote inovador centrado no

cinema para incentivar o diálogo intercultural,

combater a discriminação contra os refugiados,

e promover a sua inclusão social.

O Cinema é usado como uma ferramenta para 

romper estereótipos e retratar histórias de vida 

reais e inspiradoras de ex-refugiados bem 

integrados, servindo de exemplo para a inclusão 

social de recém-chegados

http://refugeesinproject.eu



Abordagem Inovadora

Baseia-se em processos criativos

de aprendizagem transformadora

Propõe um novo processo de

aprendizagem multicultural,

mediado pelo cinema e pela

prática cinematográfica

Oferece um website interativo, a

base para uma comunidade de

práticas

RefugeesIN:

No 

cruzamento

entre 

pesquisa, 

cinema e EA, 

http://refugeesinproject.eu



Grupos-Alvo

- Educadores adultos e entidades de EA

- Staff & organizações da sociedade civil

- Interessados em sociedades mais

coesas e inclusivas

- Startups nos sectores da educação e da

economia social

http://refugeesinproject.eu



Refugiados

Pessoa que se encontra, por fundados temores 

de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, 

associação a determinado grupo social ou opinião política, fora 

do seu país de origem e que não pode ou não quer regressar 

ao mesmo, ou, devido a grave e generalizada violação de 

direitos humanos, é obrigada a deixar o seu país de 

nacionalidade para procurar refúgio noutros países.

UNHCR

http://refugeesinproject.eu



Inclusão Social

Inclusão social é o processo de melhorar as condições em que

indivíduos e grupos participam na sociedade. É o processo de melhoria

de capacidades, oportunidade e dignidade daqueles que são

desfavorecidos com base na sua identidade.

A Inclusão social é multidimensional e afeta vários domínios da vida. Os

processos de integração não atuam independentemente uns dos outros.

http://refugeesinproject.eu



Inclusão Social (Heckmann, F. , 2001)

http://refugeesinproject.eu

A Inclusão Social é um constructo multidimensional com quatro

dimensões:
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• Sucesso no 
trabalho ou 
ocupação

• Mobilidade

• Conhecimento 
dos direitos 
fundamentais

• Situação legal 
estável

• Segurança social

• Acesso a serviços 
e infraestruturas

C
u
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u
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• Domínio da língua 
do país de 
acolhimento

• Identidade bicultural

• Reconhecimento dos 
valores e normas da 
sociedade de 
acolhimento

• Apreço pelas 
culturas de 
refugiados

• Diálogo inter-
religioso

So
ci
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• Associação a 
organizações / 
ONGs

• Amizades, 
contactos, 
encontros com 
diversos grupos 
sociais, bem 
como com 
refugiados

P
as

so
al

• Participação, 
afiliação, desejo 
por identificação

• Aceitação das 
leis e 
constituição do 
país de 
acolhimento

• Igualdade de 
direitos e 
oportunidades



Role Model

• Um modelo a seguir é alguém cujo comportamento,

exemplo ou sucesso é ou poderá ser imitado por

outros.

• Os indivíduos comparam-se com grupos de referência

de pessoas que ocupam um papel social a que

aspiram.

http://refugeesinproject.eu



Role Model: Atributos (Price-Mitchell, 

2010)

http://refugeesinproject.eu

Paixão e capacidade de inspirar

Conjunto bem-definido de valores

Compromisso com a comunidade

Altruísmo e aceitação de outros

Capacidade de ultrapassar obstáculos



Porquê filmes?

http://refugeesinproject.eu

Nós emocionamo-nos com films porque somos empáticos

Aprendizagem Transformadora / Ambiente de 

aprendizagem  (Mezirow, 2002)

Filmes

Narrativas auto-biográficas – narradas e partilhadas em grupo

Histórias Reais – Modelagem de 

papéis 

Representação de personagens 

reais

Exposição de opções e de 

caminhos para a  Inclusão Social

Identificação de “dilema desorientador” – uma crise de vida ou 

grande mudança de vida

Identificação com personagens – empatia

Reflexão crítica e diálogo de grupo

Preparação de um plano de ação

Construção de confiança em novas formas e Implementação de 

planos

Experiência de novos papéis

Inclusão



Bolsa Externa de Especialistas

/ BEE

Bolsa de especialistas por parceiro, para fins de avaliação

e recomendações.

Representantes das comunidades de refugiados /

requerentes de asilo, educadores e entidades de EA, staff

e organizações da sociedade civil (ONG) e peritos em

cinema, migrações e inclusão.

Consulta em função dos diferentes produtos e durante

um determinado período de tempo

Total: 84 pessoas (14*6 parceiros)

Atividades:

Testes Beta: Brochura; 

Catálogo; Curso e Guia;

Grupos Focais:

Confirmação e redução

do nº de longas-

metragens

selecionadas;

2º teste de audiencia:

Visionamento público

dos documentários na

4ª reunião do projeto,  

com representantes EPE 

da Grécia e 

participantes da ação 

piloto

http://refugeesinproject.eu



Produtos

http://refugeesinproject.eu
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Brochura: Histórias de Vida  – da fuga à pertença

Catálogo de Filmes: Longas Metragens & 

Documentários

Curso RefugeesIN: Currículo e Manual de 

Aprendizagem

Guia: Recomendações para a utilizaçãop dos 

produtos

http://refugeesinproject.eu/


Brochura

http://refugeesinproject.eu

Que Semelhanças?

• Todos os entrevistados têm uma

forte vontade em aprender

• Reclamam o seu direito de fazer

parte da sociedade

• Desejam entrar em contacto com a

nova sociedade e permitem ser

ajudados

• São todos membros ativos da

sociedade e colocam novos

objetivos a si próprios

• Mostram resiliência e

perserverança face aos obstáculos

26 histórias de Refugiados e os seus caminhos para a inclusão

http://refugeesinproject.eu/
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12 longas-metragens selecionadas, com

exemplos inspiradoras de Refugiados na

sua jornada para a inclusão social

(factsheets & trailers)

12 documentários produzidos por

participantes que completaram as 100

horas das Ações-Piloto RefugeesIN.

(factsheets & trailers & full films)

Catálogo de 

Filmes

http://refugeesinproject.eu/


Catálogo de Filmes: Longas-metragens

http://refugeesinproject.eu

Mediterranea, 2015, de Jonas Carpignano

First Snowfall, 2013, de Andrea Segre

Fatima, 2015, de Phillipe Faucon

Dhepan, 2015, de Jacques Audiard

African Doctor, 2016, de Julian Rambaldi

Persepolis, 2007, de Vincent Paronnaud & Marjane Satrap

i

Lampedusa in Berlin, 2015, de Mauro Mondello

Willkommen Bei Den Hartmanns!, 2016, de Simon Verhoeven

Das KInd, 2010, de Yonathan Levy

The Story of Sir Nichilas Winton, 2016, de Matej Minac

Monsier Lahzar, 2011, de Philippe Falardeau

Terraferma, 2011, de Emanuele Crialese

http://refugeesinproject.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=HHf_2_k-v0w
https://www.youtube.com/watch?v=JrsJECo8qao
https://www.youtube.com/watch?v=eHM9rSskaqw
https://www.youtube.com/watch?v=mX-vi4RcuE8
https://www.youtube.com/watch?v=F2UZe8FNsck
https://www.youtube.com/watch?v=3PXHeKuBzPY
https://vimeo.com/111651510
http://www.filmstarts.de/nachrichten/18505335.html
https://youtu.be/jS_nJhnSBi0
http://www.bbc.co.uk/programmes/b06z95s1
https://www.youtube.com/watch?v=gjNCkxnT-xE
https://www.youtube.com/watch?v=jeip5gtEZlM


Catálogo de Filmes: Documentários

http://refugeesinproject.eu

One Last Hug // Marijana (SL)

Daud // Amanhã é Melhor (PT) 

On Air // Nasruddin (GR) 

Migration // The Journey (IE)

ANAS // SIPAN (DE)

La Mia Storia // Bicabornato di Calcio

(IT)

Documentários completos 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgBK-

3D0M61f95ee5ONS0PM6kfMedXYn3

Legendas em PT; SL; GR; EN; DE e IT

Trailers

https://www.youtube.com/playlist?list

=PLgBK-

3D0M61eE8k_ZTyJCIzStNsdPpwBx

http://refugeesinproject.eu/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgBK-3D0M61f95ee5ONS0PM6kfMedXYn3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgBK-3D0M61eE8k_ZTyJCIzStNsdPpwBx


Curso

http://refugeesinproject.eu

Currículo

Destinado a Educadores e

Entidades de EA e a Profissionais

e Organizações da Sociedade

Civil.

Manual

Destinado aos  Aprendentes

O QUÊ?

Uma oportunidade de aprendizagem inovadora para enriquecer, aumentar e desenvolver as competências de educadores adultos, de

forma a melhor respoderem às necessidades dos refugiados.

PORQUÊ?

• Para prevenir e combater a radicalização e promover a inclusão social de refugiados;

• Para estimular o pensamento crítico, aumentar o nível de competências digitais e pesquisar para uma melhor compreensão e

capacidade de resposta a diversidades sociais, étnicas, linguisticas e culturais.

COMO?

• Processo de aprendizagem multicultural e experiência de aprendizagem mediada pelo cinema e prática de realização de films.

• Uso de processos criativos e interações, propondo um novo processo de aprendizagem multicultural, focado em narrativas de

inclusão social.

http://refugeesinproject.eu/
https://www.refugeesinproject.eu/pt/pack/course.html
https://www.refugeesinproject.eu/pt/pack/course.html


Curso RefugeesIN

http://refugeesinproject.eu

Módulos

Módulo 1: Introdução ao Curso RefugeesIN

Módulo 2: Inclusão Social na UE: crises, medidas políticas, modelos, e conquistas

Módulo 3: Histórias de vida real: narrativas autobiográficas e entrevistas

aprofundadas

Módulo 4: Cinema para Inclusão Social (debate de longas-metragens

selecionadas)

Módulo 5: Cinema documental

Unidade 1: O documentário como expressão cinematográfica

Unidade 2: Escrita do argumento

Unidade 3: Realização

Unidade 4: Produção

Unidade 5: Equipamento técnico

Unidade 6: Edição

Módulo 6: Workshop de Cinema (Produção, em grupo, de dois documentários)

http://refugeesinproject.eu/
https://www.refugeesinproject.eu/pt/pack/course.html


Ações-Piloto RefugeesIN

http://refugeesinproject.eu

Os participantes pesquisaram, visionaram,

debateram críticamente filmes e realizaram os

12 Documentários RefugeesIN sobre histórias

reais de inclusão social.

Todos os módulos/unidades ofereceram uma

componente prática para a aplicação da

aprendizagem feita ao desenvolvimento de

estratégias para a inclusão social de

refugiados na UE.

http://refugeesinproject.eu/
https://www.refugeesinproject.eu/pt/pack/catalogue/documentaries.html


O Curso foi

testado e

revisto, durante

Ações-Piloto

levadas a cabo

pelo Consórcio,

com

representantes

dos grupos-alvo.

http://refugeesinproject.eu

Durante as Sessões presenciais, os participantes visionaram e

debateram as longas-metragens, refletindo sobre a inclusão social

na UE.

Nos Workshops de Cinema, criaram guiões, produziram, dirigiram,

atuaram e editaram os Documentários RefugeesIN

https://www.refugeesinproject.eu/pt/pack/catalogue/documentaries.html


Guia

http://refugeesinproject.eu

O Guia RefugeesIN

combina os três produtos

anteriores (Brochura,

Catálogo de Filmes e

Curso).

Útil para quem queira

usar de forma flexível o

pacote RefugeesIN

1ª Parte: orientações para o uso e implementação do Curso

2ª Parte: sugestões de recursos do Pacote para serem usados em futuras atividades de aprendizagem e
eventos

http://refugeesinproject.eu/


Conferências & Festivais de Filmes

Os eventos visaram a valorização da

abordagem, metodologias e pacote do

RefugeesIN, debatendo e mostrando o que

pode ser feito através do cinema e da

colaboração multicultural para promover de

forma eficaz a cidadania para todos.

Destinados principalmente para

educadores, animadores, profissionais

educativos e sociais em ambientes formais

e não-formais, intervindo na mediação e

implementação de ações destinadas ao

público em risco de exclusão social

(refugiados).

Mas também direcionados a outros

interessados e representantes do público-

alvo.



Quando?

JAN – JUN 2017: Brochura
Histórias inspiradoras de inclusão social de refugiados

JAN 2017 – FEV 2018: Catálogo de Filmes
Longas-metragens e Documentários

JUN 2017 – FEV 2018: Curso
Produção dos documentários

JAN – JUN 2018: Guia
Recomendações para o melhor uso dos recuses no Pacote

MAR – ABR 2018: Seminários Promocionais

JUL 2018: Pacote FINAL

OUT – NOV 2018: Conferências & Festivais de Cinema

http://refugeesinproject.eu



Contactos

Página FB: 
https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN

Página Twitter: 
https://twitter.com/ProjRefugeesIN

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication  reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Página YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCzV1TFUqO67

vG0diQ7mk3QA

https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN
https://twitter.com/ProjRefugeesIN
https://www.youtube.com/channel/UCzV1TFUqO67vG0diQ7mk3QA

