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Propósito - Transformando vidas pela integração social 

Apresentação da Central 

Paulo Mazoni foi integrado ministério pastoral, sendo consagrado presidente da igreja em 

1991. No dia 20 de dezembro de 1961 um grupo de cristãos de Belo Horizonte se reuniu 

com um propósito: fundar uma igreja diferente, com elementos tanto tradicionais quanto 

renovados. Assim nasceu a Igreja Batista Central. 

Missão: levar o evangelho a todas as pessoas, transformando-as em discipulos de Jesus 

Cristo. 

Visão: Uma Igreja em células, que vive o amor de Cristo e transforma o mundo. 

Estratégia: Valorizamos os grandes encontros de celebração e dedificação, mas 

acreditamos nos prquenos grupos, as nossas células, como principal estratégia para 

desenvolvermos relacionamentos saudáveis, crescimento espiritual e uma conexão 

internacional como a missão que Deus nos confiou. 

Resumo do projeto: ideias principais. 

Este projeto que trata de temas relacionados com educação e saúde para proporcionar um 

bom ambiente de acolhimento aos refugiados da Ucrânia1, tem como principais eixo de 

atuação. 

A – Educação, Crianças e Adolescentes 

Uma das grandes perdas durante o processo de deslocamento forçado se refere à quebra 

do processo educacional. Crianças e adolescentes que estudavam em seu país de origem 

e foram obrigados a deixar tudo para trás, inclusive sua escola e tudo o que ela representa, 

enfrentam dificuldades adicionais durante este processo.  

Entretanto, visando minimizar esse problema, no primeiro momento algumas ações se 

fazem necessárias, para iniciar um processo de adaptação principalmente com relação a 

língua. 

 

 
1 Refugiado, segundo o entendimento atual, é o indivíduo que abandona o seu país por um fundado temor. 

Isso significa que o refugiado é aquele que abandona sua terra natal porque a sua vida em seu lugar de 
origem está em risco em razão de um conflito ou de uma perseguição. 
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1. Realize uma boa pesquisa cultural – levantar o máximo de informações dos país 

de origem para entender principalmente a cultura, o que possibilita planejar melhor 

as ações de educação. Por exemplo, o esporte de maior popularidade é o futebol, 

então pode-se usar termos do futebol para ensinar crianças e adolescentes a língua 

portuguesa. Outro ponto cultural importante são as danças típicas da região, que 

também a exemplo do futebol podem ser usados termos para o ensino da língua 

portuguesa, pois essas atitudes as motivará, pois se está reconhecendo e 

valorizando a cultura dos ucranianos. 

2. Garanta uma recepção tranquila as crianças e adolescente – recebê-los bem faz 

toda a diferença, como Cristãos sabemos o que é dar boas vindas as pessoas, fazer 

com que se sintam acolhidas é muito importante para um refugiado, perceberam que 

podem confiar em nós, pois estão numa terra com pessoas que não conhecem. Tudo 

isso devem transparecer em nossas atitudes e comportamentos, que devem ser 

inspiracional para as crianças e adolescente, em outras palavras, cada um deve dar 

o seu melhor para que possamos transformas essas vidas sofridas. 

3. Aproxime-se dos pais  dos responsáveis – uma conversa com os pais ou 

responsáveis pelas crianças e adolescentes é muito importante para conhecermos 

melhor nosso público de interesse, são perguntas simples, tais como: a) fale um 

pouco sobre como era a vida dela em sua cidade natal; b) do que gostam de brincar; 

c) que tipo de livros gostam de lê; c) gostam de passear; d) se gostam de estudar; 

etc. 

4. Auxilie ao máximo no processo de adaptação cultural – estar num país diferente 

do seu, em situações de anormalidade, não é muito fácil, o que exigirá de nós toda 

uma estratégia para adaptá-las a uma nova realidade cultural. Para isso algumas 

iniciativas podem ser tomadas, como por exemplo, Falarmos de nossa cultura local, 

gastronomia, artes, música, etc. E perguntar do interesse deles em conhcer um 

pouco de nossa realidade cultural (se aplica mais aos adolescentes). E aqui é 

importante reforçar o que foi dito no item 1 acima sobre o ensino da língua 

portuguesa. 

5. Tenha paciência com as crianças e adolescentes – essa é uma das partes mais 

importantes, o que exigirá muito de nós mesmos, pois estaremos também afetados 

emocionalmente pelas suas histórias e talvez pela falta de experiências de muitos 

de nós em lidarmos com situações diferentes de nosso cotidiano. Mas se estamos 
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ciente de que estamos executando uma missão que nos dada por Deus, e 

acreditamos que devemos amar esses irmãos como Cristo nos amou, estaremos 

agindo em seu nome. Mas não devemos esquecer de tudo o que já foi feito nas 

etapas anteriores nos dão uma compreensão da realidade deles e com certeza 

devemos saber agir. Aqui enfatizo que não existe uma receita pronta, um passo a 

passo, mas sim um compromisso com Deus. 

B – Saúde para Crianças e Adolescentes 

Neste item, será importante termos uma equipe de colaboradores que possam nos auxiliar 

num diagnóstico médico2, para sabermos das reais situações de saúde de cada um deles, 

para que providências sejam tomadas, isto porque não se sabe das condições que os 

refugiados chegam, pode ser necessário algum atendimento de urgência. 

A presença de um pasicológo será também muito importante para fazer um diagnóstico 

psicológico das crianças e adolescentes, porque situações de guerra geralmente deixam 

traumas mentais e é imperativo tratá-los, para que possam se adaptar a uma nova realidade 

da melhor forma possível. Estas informações seram muito importantes para o planejamento 

das ações de educação e integração social. 

A’ – Educação, Adultos 

Para a educação de adultos refugiados, trabalharemos em dois contextos complementares, 

estudo da língua e inserção no mercado de trabalho. 

No estudo da língua portuguesa, será importante 

1. Valorização da cultura dos ucranianos – isso se dará por meio do estudo da língua 

portuguesa de algumas palavras de sua cultura local, por exemplo Hopak 

(em ucraniano, Гопак) é a dança popular da Ucrânia com, marca de tempo 2/4. O 

nome vem do verbo Hopati - que significa saltar e corresponde a exclamação «Hop!», 

pronunciada durante a dança. Geralmente, é uma dança de homens e contem 

muitos saltos e acrobacias. 

 

 
2 Investigação de campo de eventos, agravos ou casos de doenças com objetivo de identificar grupos 

expostos a fatores de risco, fonte de infecção e modo de transmissão, confirmar diagnóstico e determinar 
principais características epidemiológicas para orientar a adoção de medidas de prevenção e controle. 
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Isso poderá posteriormente ser estimulado para que falem de sua cultura na língua 

portuguesa. Teremos um aprendizado de mão dupla. 

2. Conquista de confiança – a conquista da confiança dos adultos é muito importante 

nesse precesso, porque estão tendo contato com pessoas que nunca virão e num 

país que não conhecem, por isso nossas atitudes devem ser sinceras, devem refletir 

nossos sentimentos de que quere fazer com se desenvolvam, que cresçam e se 

adptem o mais rapidamente possível a sua nova realidade, mesmo que seja 

temporaria. 

3. Acolher bem os adultos – uma boa acolhida, tal como se fez com as crianças e 

adolescentes, é preciso que sintam que estão sendo bem acolhidos num ambiente 

que lhes é estranhos. Também se faz necessários que sejamos pacientes para com 

eles, daí a importância de estarmos bem preparados para lidar com essas situações. 

Inserção no mercado de trabalho 

Reconstruir a vida na condição de refugiado implica em recomeçar numa nova sociedade 

com diferenças inerentes ao idioma, clima e cultura. Também impõe deixar para trás 

familiares, amigos e muitas vezes uma carreira bem estabelecida. Nesse contexto, a 

reinserção de um imigrante com status de refugiado no mercado de trabalho do país que o 

acolhe, em uma posição que contemple suas qualificações profissionais, representa um 

aspecto fundamental. 

A legislação trabalhista brasileira garante igualdade de direitos e condições dignas de 

trabalho para todos e é aplicável a qualquer trabalhador, independentemente de sua 

nacionalidade. Assim que recebe o Protocolo de Solicitação de Refúgio, o solicitante está 

apto a obter o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) e começar a exercer atividade profissional formal amparado pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

Para auxiliar o processo de reinserção dos refugiados no mercado de trabalho, a Central 

poderá estimular ou fazer: 

a) Parcerias com empresas de consultorias e de recursos humanos – para recolocação 

de profissionais já tenham qualificação profissional; 
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b) Um Programa de Apoio para Inserção de Refugiados no mercado de trabalho a ser 

desenvolvido com empresários (cristãos ou não) e professores (cristãos ou não) da 

área de negócios; 

c) Estimulação ao empreededorismo – para desenvolvimento de novos negócios para 

aqueles que desejarem empreender aqui no Brasil – poderão ser desenvolvido em 

um horário que não tenha atividade num espaço da Igreja; 

d) Criação de pequenos negócios – para mulheres e homens que não tenham 

qualificação profissional, mas sabem fazer alguma atividade que podem gerar 

renda, como por exemplo, doces, bolos e salgados; 

e) Para homens e mulheres sem qualificações profissionais – poderam ser alocados 

em atividades que não exigem baixa qualificação, mas que sejam dignos e que 

poderão ser aprendidas com treinamentos rápidos. 

 

Contextualização 

Sendo o projeto anteriormente descrito, a ser realizado na cidade de Belo Horizonte, 

apresentaremos informações com bases em dados do IBGE3, sobre a situação econômica 

e social para se ter uma ideia de como desenvolver as atividades propostas na realidade 

da cidade. 

POPULAÇÃO 

População estimada (2021) 2.530.701 pessoas 

População do último censo (2010) 2.373.151 pessoas 

Densidade demográfica (2010) 7.167 h/km² 

TRABALHO E RENDIMENTO 

Salário médio mensal dos trabalhadores 
formais (2019) 

3,4 salários mínimos 

Pessoal ocupado (2019) 1.475.731 pessoas 

População ocupada (2019) 58.7% 

Percentual da população com rendimento 
nominal mensal per capita de até ½ salário 
mínimo (2010) 

27,8% 

 

 
3 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/belo-horizonte/panorama 
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Em 2019, o salário médio mensal era de 3.4 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas 
em relação à população total era de 58.7%. Na comparação com os outros municípios do estado, 
ocupava as posições 5 de 853 e 7 de 853, respectivamente. Já na comparação com cidades do 
país todo, ficava na posição 59 de 5570 e 28 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios 
com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 27.8% da população 
nessas condições, o que o colocava na posição 825 de 853 dentre as cidades do estado e na 
posição 5051 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

EDUCAÇÃO 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de 
idade (2010) 

97,6% 

IDEB – anos iniciais do ensino fundamental 
(Rede Pública, 2019) 

4,7 

Matrículas no ensino fundamental (2020) 267.290 matrículas 

Matrículas no ensino médio (2020) 85.617 matrículas 

Docentes no ensino fundamental (2020) 14.294 docentes 

Docentes no ensino médio (2020) 5.846 docentes 

Número de estabelecimentos de ensino 
fundamental (2020) 

715 escolas 

Número de estabelecimentos de ensino médio 
(2020) 

268 escolas 

ECONOMIA 

PIB per capita (2019) R$ 38.695,31 

Percentual das receitas oriundas de fontes 
externas (2015) 

48% 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM, 2010) 

0,810 

Total das receitas realizadas (2017) R$10.145.985,45 (x1000) 

Total das receitas empenhadas (2017) R$10.036.417,54 (x1000) 

SAÚDE 

Mortalidade infantil (2019) 10,49 óbitos por mil nascidos vivos 

Internações por diarreia (2016) 0,3 internações por mil habitantes 

Estabelecimentos de Saúde  SUS (2009) 328 estabelecimentos 

TERRITÓRIO E AMBIENTE 

Área da unidade territorial (2021) 331,354 km² 

Esgotamento sanitário adequado (2010) 96,2% 

Arborização de vias públicas (2010) 82,7% 

Urbanização de vias públicas (2010) 44,2% 

Bioma (2019) Cerrado, Mata Atlântica 
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Justificativa 

Antes de justificarmos porque o projeto deve existir, é importante tentarmos entender um 

pouco dos motivos dessa guerra. Dentre as principais razões conhecidas, estão: a 

expansão da Otan pelo Leste Europeu, a possibilidade de adesão da Ucrânia à aliança 

militar, a contestação ao direito da Ucrânia à soberania independente da Rússia e o desejo 

de Vladimir Putin de restabelecer a zona de influência da União Soviética4. 

Por um lado, a Rússia diz querer impedir o que classifica de cerco à sua fronteira com 

a possível adesão da Ucrânia à Otan, aliança militar de 30 países, que se expandiu pelo 

Leste Europeu, incluindo hoje 14 países do ex-bloco comunista. 

Putin acusa ainda, sem provas, o governo ucraniano de genocídio contra ucranianos de 

origem étnica russa que vivem nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. Ele alega 

que a invasão tenta "desmilitarizar e desnazificar" a Ucrânia, o que pode servir de 

justificativa para uma eventual deposição do atual governo ucraniano. 

Por outro lado, a Ucrânia e outros observadores veem na guerra uma tentativa da Rússia 

restabelecer a zona de controle e influência da antiga União Soviética, algo visto como 

desrespeito à soberania da Ucrânia, que deveria ter o direito de decidir seu destino e suas 

alianças. 

Ucranianos rebatem também a tese de que a Ucrânia é um país artificialmente criado pela 

União Soviética. O presidente russo, Vladimir Putin, costuma citar a origem compartilhada 

de russos, ucranianos e bielorrussos, no Estado medieval de Kiev Rus, fundado no século 

9, como prova de que esses povos são indissociáveis, mas ucranianos argumentam que a 

origem comum não se sobrepõe aos séculos em que a identidade ucraniana se 

desenvolveu de forma independente, incluindo a invasão por diferentes povos e 

desenvolvimento de idioma próprio. 

Como se vê, existem justificativas para justificar uma irracionalidade sem tamanho, visto 

que, quem sofre mais é a população civil, com perda de familiares e amigos, além da fome 

e da situação de pobreza que vai se “instalando” dada as condições da guerra, o que torna 

quase impossível ou se não impossível viver numa região de guerra. 

 

 
4 https://www.bbc.com/portuguese/internacional-
60606340#:~:text=Entre%20as%20principais%20raz%C3%B5es%20apontadas,de%20influ%C3%AAncia%
20da%20Uni%C3%A3o%20Sovi%C3%A9tica. 
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Os cidadão com melhores condições de renda, tem mais facilidade para deixar o país, 

entretanto, aqueles que não tem condições sofrem os horrores da guerra e precisam de 

ajuda humanitária para sobreviverem ou deixarem seu país. As crianças e adolescente 

podem ter uma vida interrompida ou ficarem órfãos, com traumas por toda a vida. Mulheres 

e homens podem ficar sem seus parceiros (as) e carregaram a dor por muitos anos ou por 

toda a vida. Todas essas pessoas merecem reconstruir suas vidas. 

Portanto, nesse contexto de sofrimento humano esse projeto se justifica por contribuir para 

amenizar as condições de vida em que foram submetidas as famílias de refugiados 

ucranianos, que chegam à cidade de Belo Horizonte e são acolhidos pela Central que 

integra o GKPN (Global Kingdon Partnerships Network), com o desafio de ajudá-los a se 

integrar e viver numa nova realidade diferente da que viviam antes. 

 

Objetivos: gerais e específicos. 

Todos sabemos que esse é um projeto desafiador para quase todos os cristãos envolvidos, 

por ser uma realidade diferente das que conhecemos em nosso país. Entretanto os 

objetivos a serem perseguidos devem ser coerentes e factíveis de serem atingidos, dentro 

do contexto do projeto. 
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Objetivo geral 

Contribuir para a amenização do sofrimento de famílias ucranianas por meio do acolhimento 

e da inserção social numa nova realidade. 

Objetivos específicos 

1. Identificar as reais condições de saúde dos ucranianos que serão recebidos pela 

Central; 

2. Identificar as famílias por faixa etária para planejar melhor as atividades a serem 

desenvolvidas; 

3. Registrar o grau de escolaridade de cada membro das famílias recebidas pela 

Central; 

4. Identificar as qualificações profissionais dos adultos; 

5. Mapear atividades passíveis de geração de renda; 

6. Elaborar programas educacionais relativos ao aprendizado da língua portuguesa e 

da cultura local; 

7. Usar o esporte como meio para o aprendizado da língua portuguesa; 

8. Firmar parcerias com empresas de consultorias e RH para recolocação de 

profissionais qualificados; 

9. Criar encontros com as famílias para registrar suas experiências e dificuldades no 

processo de adaptação; 

10. Elaborar plano pessoal para o seu autodesenvolvimento. 

 

Público-alvo 

Público-alvo do projeto consiste das famílias de refugiados da Ucrânia compostas 

basicamente de mulheres, crianças e adolescentes que precisam de uma nova 

oportunidade para refazerem suas vidas enquanto durar a guerra. Podendo voltar ao seu 

país quando a guerra terminar ou fixar residência na cidade de Belo Horizonte ou outra 

cidade. 
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Quadro de Metas: Ações e resultados que definem o impacto do projeto e que devem 

ser acompanhadas periodicamente. 

Para que o projeto atinja seus objetivos, metas e indicadores devem ser estabelecidos para 

se verifique o cumprimento de cada objetivo. Para isso elaboramos o seguinte quadro. 

Objetivo Meta Indicador 

1 - Identificar as reais 
condições de saúde dos 
ucranianos que serão 
recebidos pela Central. 

Realizar um diagnóstico 
médico por um profissional de 
saúde com cada membro das 
famílias. 

Número de pessoas em bom 
estado de saúde; 

Números de pessoas que 
requerem algum tipo de 
cuidado imediato; 

Número de pessoas que 
precisam ser observadas por x 
horas 

 

2 - Identificar as famílias por 
faixa etária para planejar 
melhor as atividades a serem 
desenvolvidas. 

Entrevistar membros de cada 
família para identificar as 
idades de cada um e registrar. 

Idade dos membros das 
famílias 

3 - Registrar o grau de 
escolaridade de cada membro 
das famílias recebidas pela 
Central 

Entrevistar membros de cada 
família para identificar e 
registrar o grau de 
escolaridade.  

Educação infantil 

Fundamental 

Médio 

Superior (graduação) 

Pós-graduação 

Mestrado 

Doutorado 

4 - Identificar as qualificações 
profissionais dos adultos 

Entrevistar os adultos para 
identificar e registrar sua 
qualificação profissional 

Qualificação profissional 

• Engenharia 

• Negócios 

• Finanças 

• Vendas 

• outros 

Sem qualificação profissional 

5 - Mapear atividades 
passíveis de geração de 
renda 

Entrevistar adultos para 
identificar e registrar 
atividades que possam ser 
trabalhadas e aperfeiçoadas. 

Atividades que podem ser 
melhoradas; 

Atividades que podem ser 
desenvolvidas; 

Atividades prontas. 

6 - Elaborar programas 
educacionais relativos ao 
aprendizado da língua 
portuguesa e da cultura local. 

Convidar pessoas que 
possam ensinar o básico da 
língua portuguesa para 
comunicação. 

Evolução no aprendizado; 

Interesse dos participantes 

Capacidade de comunicação 
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Convidar profissionais com 
conhecimento da cultura local 
para ensinamento da língua 
portuguesa. 

Interesse dos participantes 
pela cultura; 

Motivação pelo professor; 

Aprendizado da língua pela 
cultura 

7 - Usar o esporte como meio 
para o aprendizado da língua 

portuguesa. 

Trabalhar a linguagem do 
esporte como aprendizado da 
língua portuguesa. 

Motivação dos alunos no 
aprendizado; 

Evolução do aprendizado; 

Capacidade de comunicação; 

Barreiras do aprendizado; 

Levar os alunos num centro 
esportivo para trabalhar a 
língua portuguesa 

Motivação dos alunos no 
aprendizado no ambiente 
esportivo; 

Curiosidade dos participantes 
em conhecer melhor o 
ambiente esportivo 

Evolução do aprendizado. 

8 - Firmar parcerias com 
empresas de consultorias e 
RH para recolocação de 
profissionais qualificados. 

Envolver o maior número 
possíveis de parceiros para 
recolocação de profissionais 
qualificados. 

Número de profissionais 
recolocados no mercado de 
trabalho; 

Rejeição de profissionais e 
suas causas; 

Dificuldade de adaptação; 

9 - Criar encontros com as 
famílias para registrar suas 
experiências e dificuldades no 
processo de adaptação. 

Realizar periodicamente 
encontro com as famílias 
durante X meses 

Número de encontros 
realizados; 

Percepção dos participantes 
quanto aos resultados do 
encontro 

Organizar dinâmicas de grupo 
para exposição pelos 
participantes de suas 
dificuldades de adaptação 

Número de pessoas que 
participaram 

Número de pessoas que não 
participaram (por quê?) 

10 - Elaborar plano pessoal 
para o seu 
autodesenvolvimento 

Fixar metas diárias do que 
precisa fazer 

Cumprimento da meta diária 

Não cumprimento da meta 
diária (por quê?) 

 

Metodologia 

Para execução dos objetivos propostos alguns procedimentos deverão ser adotados para 

se atingir os resultados desejados. 

Parceria com instituições de ensino  - para absorver crianças e adolescentes para dar 

continuidade aos estudos, mas como as escolas locais não são preparadas para lidar com 
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refugiados, será necessário um trabalho complementar com professores devidamente 

preparados para trabalharem com as crianças e adolescentes fora do ambiente escolar (a 

sede da igreja pode ser uma opção). 

Parcerias com instituições tipo SENAC – para formação ou qualificação em alguma área 

que o adulto (a) tenha afinidade e precisa se desenvolver. 

Parcerias com clínicas e hospitais - para atendimento as pessoas e realização de 

exames. Todos esses atendimentos serão registrados num banco de dados para se ter 

informações precisas sobre as pessoas que estão sendo acolhidas pela igreja. 

Parceria com times de futebol – para receber as crianças e adolescente para atividades 

de recreação esportivas. 

Parceria com empresa de tecnologia – caso haja adolescentes com aptidões para a 

tecnologia da informação. Existem empresas em Belo Horizonte tem programas sociais 

com a finalidade de descobrir talentos na área de tecnologia. 

Parceria com o SEBRAE (Empretec) – O Empretec é o principal programa de formação 

de empreendedores no mundo, um seminário intensivo criado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), promovido em 40 países e exclusivo do Sebrae no Brasil. 

Contratação de pessoas ligadas a cultura do município – para falar de nossa 

gastronomia, artes, música, etc. Como parte do aprendizado da língua portuguesa. 

Uso de computadores como ferramenta de apoio – as aulas ministradas no ambiente 

da igreja para o aprendizado da língua portuguesa. Orientá-los a fazer busca na internet 

usando a nova língua que está aprendendo. Incentivar o uso de aplicativos existente na 

internet para reforçar o aprendizado da língua portuguesa. 

Atividades de dança – para crianças, adolescentes e adultos, visto que é uma das 

principais atividades culturais da Ucrânia, e uma forma de cativá-los para que possam se 

sentir acolhidos pela igreja. 

Inserção em células – na medida em que aprenderem a se comunicar na língua 

portuguesa poderão se integrar a uma célula, para estreitar laços de convivência social 

através da palavra de Deus. 
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Observação – todas as atividades que envolvam os refugiados deveram ser 

acompanhadas por um membro da igreja, ou de uma pessoa contratada para essa 

finalidade. 

 

Equipe Executora 

A equipe executora desse projeto é composta pelos seguintes membros 

Albelio Nunes da Fonseca Dias – Mestre em administração de empresa, pós-graduado 

em matemática e educação tecnológica, com graduação em ciências/matemática. 

Professor de programas de MBA nas áreas de responsabilidade social e sustentabilidade 

empresarial, Inovação e sustentabilidade, Elaboração de Projetos Sociais e Captação de 

Recursos para Projetos Sociais. Desenvolveu projetos sociais para o Grupo Semil, Anglo 

American e Rede Cidadã. Prêmio de Inovação Tecnológica em Sustentabilidade 

FINEP/MCT&I. Participou da escola de futurismo W Feature School. Atualmente estuda 

teologia na FTSA. 

Alexandre Barros –  

Breno Ferrari –  

João Leite – 

Mauro Sá -  

 

Parceiros:  

 

Cronograma:  

 

Orçamento:  
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ANEXO I: Visão geral da Ucrânia 

A Ucrânia é uma antiga república soviética localizada na Europa Oriental. O país é um 

berço cultura de povos eslavos que habitavam boa parte do Leste Europeu. 

Ucrânia é o maior país em extensão territorial totalmente europeu. O território ucraniano 

está localizado no Leste da Europa e tem sua história fortemente ligada aos povos eslavos 

que habitavam essa porção do globo. A cultura ucraniana também guarda muitas tradições 

eslavas. Atualmente, a Ucrânia possui cerca de 44 milhões de habitantes, que são 

governados por um modelo semipresidencialista. 

O país tem uma economia baseada na agricultura e na indústria. Sua infraestrutura é pouco 

desenvolvida. A Ucrânia tem buscado, nos últimos anos, uma aproximação com as nações 

ocidentais da Europa. Porém, ela enfrenta resistência do governo russo, que ainda exerce 

forte influência político-cultural no país. 

Resumo sobre a Ucrânia 

• A Ucrânia está localizada entre a Europa Oriental e a Rússia. O nome do país significa 

“fronteira”. 

• A independência da Ucrânia ocorreu oficialmente no ano de 1991, por meio da 

fragmentação da antiga União Soviética. 

• Na última década, a Ucrânia foi invadida parcialmente pela Rússia. Os russos 

ocuparam a região da Crimeia e fomentam conflitos no leste ucraniano. 

• A Ucrânia possui um dos solos mais férteis do mundo, o chamado tchernozion, que 

tem grande quantidade de matéria orgânica. 

• A população ucraniana apresenta baixas taxas de crescimento demográfico e intensa 

emigração para outros países da Europa. 

• A economia ucraniana tem como base a produção agrícola e a diversidade da 

produção industrial. 

• A confecção de ovos pintados, os pysanka, e bonecas de madeira, as babuskas, é 

típica do artesanato da Ucrânia. 
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Dados gerais sobre a Ucrânia 

• Nome oficial: Ucrânia. 

• Gentílico: ucraniano. 

• Extensão territorial: 603.628 quilômetros quadrados. 

• Localização: Europa Oriental. 

• Capital: Kiev. 

• Clima: temperado. 

• Governo: república semipresidencialista. 

• Idioma: ucraniano. 

• Religiões: 

• cristianismo: 80%; 

• ateísmo: 13%; 

• outras: 7%. 

• População: 44.130.000 habitantes. 

• Densidade demográfica: 75 habitantes/quilômetro quadrado. 

• Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 0,779 (elevado). 

• Moeda: grívnia. 

• Produto Interno Bruto (PIB): US$ 155,6 bilhões. 

• PIB per capita: US$ 3.726. 

• Gini: 24%. 

• Fuso horário: UTC+2. 

• Relações exteriores: Organização das Nações Unidas (ONU). 

• Divisão administrativa: 24 regiões, chamadas de oblasts, sendo elas: 

Tcherkássi Kiev Rivne 

Tchernigov Khmelnitski Sumi 

Tchernivtsi Kirovogrado Ternopil 

Dnipropetrovsk Lugansk Vinnitsa 

Donetsk Lviv Volínia 

Ivano-Frankivsk Mykolaiv Transcarpátia 

Kharkiv Odessa Zaporíjia 

Kherson Poltava Jitomir 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/o-que-indice-desenvolvimento-humano-idh.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/pibproduto-interno-bruto.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/onu.htm
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História da Ucrânia 

A história milenar da Ucrânia perpassa a dos povos eslavos, que, em conjunto com 

outras tribos antigas da região, como os varegos, fundaram o Rus. Esse reino era um dos 

mais poderosos de todo o mundo e é entendido por alguns historiadores como a base para 

a formação da Rússia. 

O reino Rus foi invadido ao longo dos anos por: 

• mongóis; 

• lituanos; 

• poloneses. 

A partir da ação dos russos, o território ucraniano retomou a sua autonomia, mas logo foi 

dominado pelo Império Russo. A partir de então, a Ucrânia integrou o Império Russo, 

sendo mais recentemente parte também da União Soviética. O país sofreu grandes 

perdas econômicas e humanas tanto no período soviético quanto no período nazista, 

quando a Ucrânia foi duramente atingida por ataques alemães. 

 

O Monumento de Independência da Ucrânia está localizado em Kiev. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/uniao-sovietica.htm
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A Ucrânia conseguiu sua independência oficial somente em 1991, a partir 

do desfalecimento da União Soviética. Tal processo resultou em profundas reformas 

econômicas e políticas no país, mas também em crises internas. 

Na última década, a Ucrânia perdeu parte do seu território, a Crimeia, por meio de uma 

invasão militar russa. Há, ainda, distúrbios civis com forte apoio militar russo em províncias 

do leste ucraniano. A fronteira entre Ucrânia e Rússia é uma das zonas mais militarizadas 

do mundo. 

Etimologia da Ucrânia 

A palavra Ucrânia tem origem em idiomas eslavos. O termo Ucrânia significa “fronteira” e 

remete à sua posição geográfica, uma zona fronteiriça entre vários países europeus, com 

destaque para a Polônia e a Rússia. 

Geografia da Ucrânia 

A Ucrânia é o maior país em extensão territorial totalmente europeu. Ela está localizada 

na porção Oriental da Europa. O território ucraniano faz fronteira com: 

• Moldávia; 

• Romênia; 

• Hungria; 

• Eslováquia; 

• Polônia; 

• Belarus; 

• Rússia. 

Além disso, a Ucrânia é banhada pelos mares Negro e Azov. Já os principais rios do país 

são: 

• Dnieper; 

• Bug Meridional; 

• Dniester. 

Em termos de relevo, as terras da Ucrânia são predominantemente baixas, com exceção 

da porção oeste do país, localizada parcialmente nos montes Cárpatos. A vegetação da 

Ucrânia é quase totalmente formada por estepes. Já seu clima é temperado, 

especificamente continental, com registro de grandes amplitudes termais ao longo do ano. 
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A Ucrânia é conhecida ainda pela presença de grandes extensões de solos altamente 

férteis, os chamados tchernozion, que são fundamentais para o desenvolvimento 

da agricultura. Esses solos são tipicamente escuros em razão da grande quantidade de 

matéria orgânica presente na sua constituição. 

Mapa da Ucrânia 

 

Demografia da Ucrânia 

A Ucrânia tem uma população aproximada de 44 milhões de habitantes. As principais etnias 

do país são de povos eslavos, principalmente ucranianos, mas também russos e tártaros. 

A população ucraniana, assim como de boa parte dos países europeus, apresenta uma taxa 

de natalidade muito baixa, além de uma forte tendência de envelhecimento. 

Especificamente na Ucrânia, há o registro de elevados índices de emigração, 

principalmente para a Europa Ocidental. As cidades ucranianas que possuem mais de 1 

milhão de habitantes são: 

• Kiev; 

• Odessa; 

• Donetsk; 
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• Carcóvia; 

• Dnipro. 

Economia da Ucrânia 

A economia da Ucrânia, apesar de ser uma das menos desenvolvidas da Europa, é 

bastante diversificada e tem como atividades principais a agricultura e a indústria. O setor 

primário é responsável pela produção de gêneros alimentícios como: 

• grãos; 

• batata; 

• beterraba. 

A Ucrânia também detém reservas consideráveis de: 

• petróleo; 

• gás natural; 

• outros minérios. 

Por sua vez, o setor secundário tem indústrias variadas, com destaque para: 

• metalúrgicas; 

• siderúrgicas; 

• cimenteiras; 

• de equipamentos de transporte; 

• de produtos químicos. 

O setor terciário ucraniano emprega boa parte da população em atividades como: 

• comércio; 

• funcionalismo público. 

 

Infraestrutura da Ucrânia 

A Ucrânia tem equipamentos importantes de infraestrutura do Leste Europeu, apesar das 

condições econômicas do país, notadamente menos desenvolvidas que as dos países 

vizinhos. Por exemplo, o setor de transporte é constituído por modais diversificados e 

abrangentes, com destaque para as ferrovias. O país também detém portos e aeroportos 

de grande e médio porte, utilizados para o comércio regional e fins militares. 
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Por outro lado, em termos de energia, a Ucrânia enfrenta problemas de abastecimento, 

sendo dependente do mercado exterior de petróleo e gás natural. Mesmo assim, há no país 

usinas hidrelétricas, que fornecem energia elétrica para a população. 

Os serviços públicos, por sua vez, são considerados abrangentes, mas de qualidade 

insatisfatória. As redes de saúde e educação pública garantem atendimento para boa parte 

da população. Já o acesso à água e esgoto é mais desenvolvido nas zonas urbanas. 

Governo da Ucrânia 

O governo da Ucrânia é formado por uma estrutura semipresidencialista de poder. O 

país apresenta uma divisão clara e independente entre os poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário. O presidente ucraniano é escolhido por meio do voto direto da população, 

enquanto o primeiro-ministro é escolhido pelo parlamento. 

A Ucrânia conta com uma grande rede de partidos políticos, e a participação da população 

nas decisões políticas é garantida pelos documentos constitucionais. O país vive um 

amadurecimento da sua democracia a partir da sua aproximação com as demais 

instituições político-econômicas europeias. Porém, questões como a corrupção e o 

extremismo ainda são problemas comuns. 

Cultura da Ucrânia 

A cultura da Ucrânia é bastante representativa dos povos eslavos que habitavam boa 

parte do Leste Europeu. Os ucranianos são reconhecidos internacionalmente pelas suas 

tradições culturais, como: 

• danças típicas; 

• vestimentas coloridas. 

O uso de coroas de flores na cabeça, por exemplo, é uma prática comum dos grupos 

folclóricos. No país, a dança é uma tradição e abrange diversos ritmos. O Ballet Nacional 

da Ucrânia é uma das principais companhias de dança do mundo. 
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A dança é uma atividade importante para a cultura dos ucranianos. 

Há também a tradição em trabalhos manuais, como pinturas, bordados e trabalhos em 

madeira. A confecção de ovos pintados, os pysanka, e de bonecas de madeira, 

as babuskas, é típica da Ucrânia. Em relação aos hábitos alimentares, a culinária ucraniana 

faz uso de ingredientes como batata, beterraba e repolho. O bolo e o frango de Kiev são 

pratos típicos locais. O principal esporte do país é o futebol. 

Curiosidades da Ucrânia 

• A bandeira da Ucrânia é formada por duas faixas coloridas: uma azul e outra 

amarela, representando o céu azul sobre os campos de trigo. 

• O ano de 1986 ficou marcado na história ucraniana pelo acidente da usina nuclear 

de Chernobyl. 

• Há grande discrepância entre o número de homens e mulheres na Ucrânia. O 

elevado número de mulheres no país é explicado pela alta taxa de mortalidade de 

homens. 

• O ato de presentear pessoas com flores é um hábito tipicamente ucraniano. As flores 

são um importante símbolo da cultura do país. 

• O Paraná, estado da região Sul do Brasil, concentra muitos ucranianos que 

emigraram para o território brasileiro no último século. 


