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WORKLAB - TESE II 

25.06.2020 | 17H00–18H30 | ONLINE (ZOOM) 

NARRATIVAS SOBRE AS MIGRAÇÕES 

 

 

ENQUADRAMENTO 

A intolerância e as narrativas securitárias contra os migrantes têm-se disseminado um pouco por 

toda a Europa. Não obstante os valores e princípios que caracterizam a União Europeia, a atual 

política migratória alberga um conjunto de incoerências, que não permite a consolidação entre os 

Estados-membros de políticas migratórias justas, capazes de garantir a dignidade da pessoa 

humana e um processo de desenvolvimento mais justo e inclusivo.  

Recentemente temos assistido a uma onda de manifestações antirracistas em todo o mundo. 

Apesar dos valores humanistas que há muito achamos que estão consagrados e enraizados na 

nossa sociedade, sabemos que o racismo continua presente no nosso dia-a-dia e que impacta 

diretamente na vida de milhares de pessoas, contribuindo para a desigualdade social, um dos 

maiores desafios das sociedades atuais. 

A vandalização e a destruição de estátuas ligadas ao colonialismo, ao segregacionismo e à 

escravatura, bem como a vandalização de espaços de acolhimento de migrantes, de escolas e de 

memoriais desencadeou o debate sobre a necessidade de se avaliar a pertinência dos memoriais, 

dos símbolos e das narrativas construídas. Aliás, nos últimos anos temos assistido a um crescente 

das narrativas securitárias contra os migrantes. Estamos, de facto, empenhados em construir e 

divulgar narrativas fatuais sobre o papel dos migrantes na nossa sociedade? Qual o papel que os 

jovens podem ter na construção e disseminação destas narrativas? 
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ORADORAS: 

Tai Barroso 

Co-criadora do Diasporic Narratives|Narrativas Diaspóricas. Nos últimos 10 anos tem-se dedicado a 

desenhar experiências e metodologias centradas no ser humano para equipas, viajantes e 

comunidades. É uma empreendedora social apaixonada por inovação, desenvolvimento 

comunitário sistémico e processos colaborativos. Integra o Grupo de Educadores Antirracistas 

(EducAR) e atualmente também se dedica ao Narrativas Diaspóricas, uma plataforma de conexão, 

promoção e cultura da Diáspora Negra do mundo. 

Alexa Santos 

Alexa Santos, formada em Serviço Social pela Universidade Católica de Lisboa em Portugal e 

Mestre em Género, Sexualidade e Teoria Queer pela Universidade de Leeds no Reino Unido. 

Trabalha em Serviço Social há mais de dez anos e é ativista pelos direitos de pessoas LGBTI+ e 

feminista antirracista fazendo parte da direção do Instituto da Mulher Negra em Portugal e da 

associação pelos direitos das lésbicas, Clube Safo. Mais recentemente integrou um projeto de 

investigação no Centro de Estudos da Universidade de Coimbra. 

 

 

 

 

PROGRAMA 

• Analisar as atuais narrativas sobre migração 

• As “narrativas diaspóricas” 

• Exercícios e Debates 

• Partilha de narrativas: o caso italiano - ONGD Cooperazione Paesi Emergenti 

https://cope.it/it/
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PROJETO 

O projeto TAS – Tese, Antítese, Síntese - Migration Labs irá promover os valores da cidadania 

europeia e a melhoria das condições de exercício de participação cívicas e democráticas a nível da 

União Europeia, reiterando os valores da solidariedade, do diálogo intercultural e do mútuo 

entendimento e combatendo preconceitos relativos a migrantes e minorias. 

 

WORKLABS 

Ao longo de 5 WorkLabs iremos analisar as atuais narrativas sobre migração e o padrão dos 

diferentes grupos de migrantes na Europa. Esta análise permitir-nos-á conhecer e desconstruir 

preconceitos e estereótipos sobre as migrações e debater as atuais políticas migratórias nacionais 

e internacionais. Dos jovens que participarem em todos os WorkLabs, dois serão selecionados para 

o evento final em Bruxelas. Essa seleção será feira por um júri e assente nos seguintes critérios: a 

compreensão (clareza) do tema, a participação e relevância dos argumentos, e a capacidade de 

comunicar e desenvolver o raciocínio lógico. 

 

DESTINATÁRIOS 

Todos os jovens entre os 18 e os 30 anos empenhados na promoção da justiça social e motivados 

para a transformação social, económica, política e ambiental. 

Todos os jovens participantes irão receber um certificado de participação por sessão. Se 

acompanharem todo o ciclo de WorkLabs receberão igualmente uma carta de recomendação do 

IMVF. 

Inscrições no formulário aqui.  

 

 

https://www.imvf.org/project/tas-tese-antitese-sintese-labs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUF96UW4HX3VZDwpMwnL38kbrCHVkb0oTcVhoNOCDnsGD6IQ/viewform?usp=sf_link

