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RUMOS CRUZADOS QUINTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2011 

1.Nunca nos cansamos 
de repetir a nossa mis-
são enquanto organiza-

ção: contribuir para a integra-
ção dos imigrantes na sociedade 
açoriana. Apesar da crise em 
que o país está mergulhado e da 
própria diminuição dos fluxos 
migratórios, estamos absoluta-
mente convencidos de pelo me-
nos três coisas: a primeira é que 
a construção de alternativas e 
de respostas para a saída desta 
fase menos boa está cá dentro. 
Entendemos cá dentro no senti-
do geográfico do termo. Com 
vontade e perseverança é possí-
vel, e Portugal e os Açores po-
dem contar com toda a dedica-
ção dos imigrantes para que, em 
conjunto, possamos construir 
as tais alternativas; a segunda 
certeza é que a esmagadora 
maioria dos imigrantes ficará 
por cá. É certo que uma mino-
ria tem concretizado outras al-
ternativas migratórias e mes-
mo regressando para os res-
pectivos países de origem. Para 
além disso, existe uma premis-
sa tão óbvia mas que nem sem-
pre pensamos nela o suficiente 
- o desenvolvimento só é possí-
vel com pessoas; a terceira é que 
esta crise não irá ficar por cá 
eternamente, sendo que a estra-
tégia é aproveitar este período 
difícil para criar as bases sólidas 
para minimizar as hipóteses de 
uma nova. Portugal é um país 
fantástico e tomando por um 
empréstimo as palavras do ges-
tor brasileiro e presidente da 
TAP “ Portugal é Califórnia da 
Europa” . Os ingredientes estão 
todos cá. 

2.Focando na nossa mis-
são, a semana que se 
passou foi marcada por 

mais um passo na construção 
de pontes e valorização da pre-
sença dos imigrantes. A IRIS 
fez a apresentação pública de 
um novo programa televisivo 
que irá ser transmitido a partir 
do dia 4 de Junho pela RTP-
Açores. “Saber de Nós” é, basi-
camente, saber de nós próprios. 
Pelo programa passarão vários 
imigrantes, cada um com o seu 
percurso, receios e esperanças. 
Têm em comum a vivência nos 
Açores e uma forte vontade de 
dar o seu melhor para o desen-
volvimento da Região. 

3.O preconceito é um 
fenómeno que pode 
ser combatido. A edu-

cação é, seguramente, o ins-
trumento mais seguro e por-
ventura de resultados a longo 
prazo. Mas também as dife-
rentes formas de expressão ar-
tística, nomeadamente o tea-
tro, têm a particularidade de 
nos ajudar a perceber os nos-
sos próprios preconceitos. Foi 
este o mote para a criação de 
um grupo de Teatro, o Ibisco, 
que esteve nos Açores no âm-
bito do Cais da Cidadania. Eles 
derrubam os preconceitos, li-
teralmente.  � 

Perseverança
O teatro que derruba 
preconceitos

Há quanto tempo e como surgiu a 
ideia da criação do Grupo de Teatro 
IBISCO? 

Tudo começou com um con-
vite que o Pedro Calado,  direc-
tor do Programa Escolhas, me 
dirigiu para organizar um 
workshop de teatro para jovens 
da Quinta do Mocho, em Saca-
vém. Nas primeiras reuniões 
percebemos que, além dos con-
flitos dentro do bairro, muitas 
vezes os problemas surgiam en-
tre os jovens dos diferentes bair-
ros, na maior parte dos casos por 
causa de mal-entendidos e pre-
conceitos completamente injus-
tificados. Foi então que tivemos 
a ideia de juntar jovens de dife-
rentes  bairros  num só 
workshop. Essa primeira aven-
tura correu muito bem. Após a 
apresentação do nosso espectá-
culo de estreia, “Escolhas de Vi-
das”, a Câmara Municipal de 
Loures e o Programa Escolhas 
desafiaram-nos a criar um gru-
po de teatro permanente, levan-
do aqueles jovens a constituir 
uma associação, gerida de forma 
autónoma. 
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O grupo esteve nos Açores de 1 a  de Maio, na iniciativa 
“Cais da Cidadania e Diversidade”

 Qual é o objectivo central do vosso 
projecto? 

O que pretendemos é levar os 
jovens de diferentes bairros, ida-
des, origens sociais e nacionais, 
a trabalharem em conjunto, com 
confiança e espírito de equipa, re-
mando todos para o mesmo lado. 
O trabalho artístico, pela via do 
teatro, tem mostrado ser capaz de 
derrubar todos os preconceitos. 
Estes jovens, por sua vez, tor-
nam-se também exemplos a se-
guir nos bairros de onde vieram. 

São exemplos de sucesso, tole-
rância, inclusão e optimismo. 

Que mensagens pretendem trans-
mitir nas vossas peças? 

O nosso trabalho reflecte sem-
pre o cruzamento de culturas que 
está na origem do próprio gru-
po. Usamos muitas vezes  o criou-
lo como forma de expressão, a par 
da língua portuguesa. Gostamos 
muito de brincar com os clichés, 
os preconceitos e equívocos que 
todos vamos criando em relação 
à cultura do “outro”. 

Fomos falar com Miguel 
Barros, coordenador do 
Grupo de Teatro IBISCO, que 
esteve nos Açores a convite 
da Direcção Regional das 
Comunidades. São mais de 
 jovens de diferentes 
latitudes que tentam a 
partir do teatro e das suas 
experiências quebrar as 
barreiras do preconceito

NOTA DE ABERTURA

A AIPA e o Centro local de Apoio ao 
Imigrante estão a organizar o Mun-
dialito Futsal de Ponta Delgada. A 
iniciativa insere-se no âmbito da 
“Promoção da Interculturalidade a 
nível Municipal” e é co-financiada 
pelo FEINPT e o ACIDI. Forma a tua 
equipa e vem jogar connosco a par-
tir do dia 1 de Junho, no pólo des-
portivo da Universidade dos Açores. 
Inscreve-te na nossa associação a 
partir do número  ou en-
via um e-mail: claii.aipa@aipa-azo-
res.com. � 

Mundialito 
Futsal 

Porque estamos interessados em co-
locar a questão da participação polí-
tica dos imigrantes na agenda políti-
ca e pública, está a decorrer no site 
um inquérito a seguinte pergunta: 
Concorda que os cidadãos estrangei-
ros, legalmente residentes em Por-
tugal, tenham a possibilidade de vo-
tar e ser eleitos? Até ao momento 
1 pessoas já responderam ao in-
quérito, sendo que ,% concor-
dam com esta reivindicação. � 

Participação 
política

É já no dia  de Junho que irá ser 
transmitido o primeiro programa da 
1ª serie de “ Saber de Nós. Este pro-
jecto televisivo pretende contribuir 
para  a valorização da presença dos 
imigrantes e a construção das tais 
pontes culturais. “Saber de Nós” é 
uma produção da IRIS Áudio Visuais, 
Lda que conta com o apoio da RTP - 
Açores, Direcção Regional das Co-
munidades e a AIPA. A apresentação 
do programa aconteceu no passado 
dia  de Maio. � 

“Saber de nós” 

A directora regional das Comunida-
des assegurou, no final de mais um 
conselho Consultivo Regional para 
os Assuntos da Imigração, que de-
correu no passado dia 1 de Maio, na 
Horta, que os Açores recebem “com 
qualidade” os imigrantes estrangei-
ros que se estabelecem no arquipé-
lago. A AIPA esteve representada 
nesta reunião pela coordenadora da 
Delegação no Faial, a cidadã brasilei-
ra Kátia Sousa. � 

Imigração 
em debate

LUCIANA  MAGALHÃES

 Como é que acontece o vosso pro-
cesso criativo? 

O processo de encenação e 
dramaturgia é da minha respon-
sabilidade, mas muitas vezes as 
ideias surgem a partir de impro-
visações que eles próprios desen-
volvem e aperfeiçoam dentro do 
grupo. 

   E desta experiência aqui nos Aço-
res: ficou satisfeito com o resultado? 

 Do ponto de vista artístico, 
sim, completamente, apesar das 
limitações técnicas do local (na 
maioria das representações esti-
vemos dentro de um navio, o San-
torini, pelo que não tínhamos luz 
nem som de cena). 

Em termos daquilo que cha-
mo “interculturalidade no terre-
no”, ou seja, a interacção infor-
mal, espontânea, entre o grupo e 
as populações autóctones e co-
munidades imigrantes das dife-
rentes ilhas, o balanço ainda é 
mais positivo. 

A única tristeza que nos ficou 
foi não ter sido possível conhe-
cer melhor as ilhas. Apesar de ter-
mos visitado todas as ilhas, na 
maioria dos casos não pudemos 
sair do perímetro do porto por-
que os elementos do grupo não 
têm dinheiro para alugar um 
transporte. Essa limitação afec-
tou-nos um pouco. 

O que tem a dizer da recepção do 
público açoriano? 

Espectacular. O povo açoria-
no, talvez pelo factor insularida-
de, é muito receptivo e curioso 
em relação ao que vem de fora. 
Aliando essa predisposição à 
energia positiva, ritmada e cheia 
de musicalidade dos elementos 
do teatro Ibisco, foram inúmeros 
os momentos de convívio, muitos 
dos quais hilariantes. � 
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“O diálogo intercultural é importante, mas para tal é 
preciso que não haja pruridos, nem racismo, o que é 

muito difícil. Temos como exemplo aqueles bairros pro-
blemáticos de Lisboa, em que há grupos que se digla-
diam uns aos outros. Era necessário que houvesse uma 
maneira de as pessoas serem educadas, desde crianças, 
a verem no seu semelhante uma pessoa igual. Dizemos 
que Portugal não é um país racista, mas se o diálogo in-
tercultural é difícil até com o Brasil, que é a mesma lín-
gua, então estamos a falar de Portugal racista.”  � 

CRISTÓVÃO 
AGUIAR  
ESCRITOR E ANTIGO 
PROFESSOR 
UNIVERSITÁRIO 

“Eu penso que o diálogo intercultural é muito im-
portante. Actualmente, com a globalização, em que 

os povos estão todos juntos e há uma mistura entre cul-
turas, se não houver diálogo não vamos em frente. É ne-
cessário trabalharmos todos para que haja uma união, 
pois os países têm de comunicar cada vez mais. Do pon-
to de vista português era importante que o país investis-
se não só na Europa mas também na América do Norte e 
em África.” � 

RUI RICARDO  
1 ANOS 
ESTUDANTE 
UNIVERSITÁRIO 

“O diálogo intercultural é cada vez mais importante 
porque nos dias de hoje, com a globalização, as pes-

soas estão mais perto umas das outras e logo têm de co-
municar entre si, independentemente da cultura e do 
país de que provêm. Mas para tal é importante que haja 
respeito e  tolerância em relação à cultura do “outro”, 
pois só assim teremos um diálogo intercultural isento de 
preconceitos e racismo.”  � 

PAULA 
VASCONCELOS 
 ANOS 
FORMADORA 

“Eu acho que a diversidade e o diálogo intercultural 
são muito importantes na nossa sociedade porque 

mostra os diferentes tipos de culturas que existem em 
todo o mundo. Eu penso que, por isso, se deve investir 
cada vez mais em eventos culturais que tratam esta te-
mática, para mostrar um pouco de cada cultura. Lem-
bro-me de um evento cultural que decorreu no final do 
ano passado, nas Portas do Mar, que foi muito impor-
tante. Enriquecemos a nossa cultura ao conhecermos 
outros tipos de culturas.” � 

CARLA ANDRADE 
 ANOS 
FUNCIONÁRIA 
PÚBLICA “Eu penso que o diálogo intercultural, hoje em dia, é 

cada vez mais importante, uma vez que vivemos 
num mundo muito mais global, em que as culturas se in-
terligam constantemente. Esta é uma temática que tem 
uma importância crucial, em que deve existir tolerância 
e sobretudo respeito entre as diversas culturas que te-
mos na nossa sociedade.”  � 

LUÍS 
CARREIRO  
 ANOS 
PROFESSOR

“Eu penso que, face à globalização e toda esta ex-
pansão que há nos dias de hoje, é urgente que haja 

este diálogo entre os povos e o respeito mútuo entre as 
diversas culturas. Eu falo também enquanto imigrante e 
por experiência própria. É muito importante o apreço 
ao próximo, pois ajuda na própria integração de quem 
sai do seu país de origem à procura de melhores condi-
ções de vida.” � 

RAQUEL 
RAIMUNDO 
 ANOS 
ESTUDANTE 
DE ARQUITECTURA 

É preciso que não 
haja pruridos, 
nem racismo, 
o que é muito difícil
CRISTÓVÃO DE AGUIAR 

É muito importante 
o apreço ao próximo, 
pois ajuda na própria 
integração de quem 
sai do seu país de origem
RAQUEL RAIMUNDO 

Enriquecemos 
a nossa cultura 
ao conhecermos 
outros tipos de culturas 
CARLA ANDRADE 

A importância do diálogo 
intercultural
A 21 de Maio comemorou-se o Dia 

Mundial da Diversidade Cultural 
para o Diálogo e Desenvolvimento, 

declarado pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas em Novembro de 2001. 

Um dos maiores desafios das sociedades 
modernas, sobretudo junto dos países do 
ocidente - que constituem no essencial os 
maiores receptores dos fluxos migratórios - 
é precisamente a gestão da diversidade cul-

tural e dos fluxos migratórios. Neste contex-
to, a questão do diálogo intercultural tem 
uma importância vital, sendo que a própria 
paz social, em muitos dos países europeus, 
dependerá do caminho que for seguido no 
sentido de garantir um genuíno diálogo in-
tercultural. Quando a pessoa imigra trans-
porta obviamente a sua cultura e ela precisa 
de espaço e oportunidade para a viver. Da 
mesma forma que é necessário uma dispo-

nibilidade e condições reais para que o imi-
grante conheça e vivencie a cultura da nova 
sociedade. Portugal e os Açores têm também 
esse desafio pela frente, com a vantagem de 
ser um país de acolhimento com pouco con-
trastes culturais, pelo menos em compara-
ção com os restantes países europeus. 

No âmbito desta temática e deste dia, fo-
mos à rua e questionámos as pessoas a res-
peito da importância do diálogo intercultu-

ral nos dias que correm. A maioria conside-
ra que num mundo globalizado é cada vez 
mais importante que haja diálogo entre as 
diversas culturas que coexistem constante-
mente. Mas para tal é necessário que haja to-
lerância e respeito pelo “outro”. 

Temos de ser capazes de construir um 
novo nós, em que a diversidade cultural pos-
sa ser um factor de enriquecimento colecti-
vo e não um problema. � 

É importante que haja 
respeito e tolerância 
em relação 
à cultura do ‘outro’
PAULA VASCONCELOS 


