
Movimento Kairós 

Uma viagem de transformação:  
Visita de alunos da Universidad  
de Extremadura (UEx) à Kairós e UAç  
no âmbito do projeto ESCUTA

ver diferentes formas de traba-
lhar com diferentes necessida-
des da sociedade de uma forma 
completamente inovadora, 
como nunca teríamos pensado 
em poder fazê-lo. 

O primeiro projeto que co-
nhecemos foi o Centro de Edu-
cação Ambiental e Rural da 
Kairós. (…) Este projeto foi-nos 
apresentado pelas crianças que 
dele participam, sendo nossos 
guias e nos ensinando em pri-

meira mão o seu importante pa-
pel dentro daquele centro. 

Se esta visita nos surpreen-
deu e nos fez refletir sobre sua 
metodologia inovadora, a visi-
ta às Criações Inclusivas (CDJI-
Perkursos) –Kairós e partici-
pação nas suas atividades, 
marcou um antes e um depois 
tanto na nossa viagem como 
nos nossos futuros profissionais 
e vida pessoal. Ver como traba-
lham com estes jovens em ris-

co de Exclusão Social através de 
métodos tão diversos como a 
arte e a dança, fez-nos ver uma 
abordagem completamente 
inovadora e alternativa às in-
finitas formas de trabalho e 
aplicar uma metodologia que 
não tínhamos conseguido ver 
até agora. 

Antes de chegar às Criações 
Inclusivas, esses meninos par-
tem da ideia de não se conse-
guirem encaixar no sistema, por 

Durante esses dias fomos par-
ticipantes de uma realidade e 
de uma cultura diferente da 
nossa que causou uma trans-
formação em nós. 

Somos seis estudantes da 
Universidade da Extremadura 
(Espanha) a participar no pro-
jeto ESCUTA,  e que vieram aos 
Açores para continuar a for-
mação e partilha no âmbito 
deste projeto Erasmus+. Ape-
sar de termos percursos profis-
sionais diferentes, estamos uni-
dos pela nossa predisposição 
para gerar mudanças em aspe-
tos que nos atravessam a nível 
social, educacional, emocional 
e ambiental. 

O projeto em que estamos en-
volvidos trabalha o desenvolvi-
mento comunitário, habilidades 
sociais e questões relacionadas 
com a sustentabilidade. Come-
çamos a trabalhá-lo nas salas de 
aula da Universidade da Extre-
madura, sem a certeza se os nos-
sos objetivos poderiam ser al-
cançados e gerar resultados no 
nosso ambiente. Ainda temos 
um longo caminho a percorrer, 
mas estamos cada vez mais con-
vencidos de que podemos e que-
remos continuar a contribuir 
com a visão e os valores deste 
projeto para o nosso ambiente 
profissional e pessoal, para con-
tinuarmos a promover o pensa-
mento crítico e a consciência da 
realidade em que vivemos. 

 (…) A Kairós abriu-nos as 
suas portas e podemos dizer 
que esta partilha de experiên-
cias e projetos provocou uma 
mudança em todos nós. Graças 
à sua hospitalidade e deixan-
do-nos observar os seus proje-
tos em primeira mão, pudemos 

Quando 
desembarcamos e 
m São Miguel não 
sabíamos o que  
a experiência de viver 
uma semana nesta 
ilha mudaria em nós. 

não se adaptarem aos parâme-
tros académicos ditados pelo 
sistema educacional. No en-
tanto, esse meio ajuda-os a criar 
outra ideia de si mesmos e do 
seu futuro.  

Nesta semana tivemos a sor-
te de conhecer também o 
LabKairós, outro espaço da 
Kairós onde pudemos conti-
nuar a trabalhar na área da 
compostagem comunitária e 
assistir à inauguração da pri-
meira composteira do projeto 
nos Açores.  

Outro momento emocio-
nante para nossa equipa foi to-
mar um banho de floresta no 
Pinhal da Paz, junto com o pro-
fessor Eduardo Marques e seus 
alunos do curso de serviço so-
cial da UAç.  

Por fim, queremos falar da 
nossa experiência ao visitar a 
Quinta da Beleza, onde desco-
brimos através da Claudine De-
sirée que é possível construir ca-
sas totalmente funcionais com 
materiais da terra e aproveitan-
do os nossos próprios resíduos, 
assumindo um gasto económi-
co insignificante em compara-
ção com a construção de uma 
casa convencional.  

Gostaríamos de agradecer à 
Universidade dos Açores e aos 
seus alunos de Serviço Social, à 
Kairós e à Universidade da Ex-
tremadura, pelo acolhimento e 
carinho que nos deram nestes 
dias e durante os dois anos em 
que estamos no projeto. Graças 
a todos eles podemos agora di-
zer que uma parte de São Mi-
guel está a regressar connosco 
à Extremadura. 

Saímos da ilha com maior 
motivação e vontade de mudar 
a realidade, com a ideia de apli-
car o que aprendemos nas nos-
sas vidas e, da mesma forma, 
com a vontade de voltar no fu-
turo a esta comunidade da qual 
agora nos sentimos parte. ♦ 
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