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Manual PatHERways

1. Sobre este Manual
Este manual foi desenvolvido a partir das experiências partilhadas
pelas organizações parceiras e participantes do projeto transnacional “PatHERways: Criando Caminhos para a Participação Política
de Jovens Mulheres”. Engloba a abordagem, as metodologias e os
resultados decorrentes do conhecimento, das competências e das
experiências de aprendizagem das/os educadoras/es, profissionais
de juventude e líderes juvenis de Cabo Verde, Timor-Leste, França,
Moçambique, Perú, Portugal e Reino Unido.
Este consórcio transnacional teve como principal objetivo desenvolver as competências das/os participantes, capacitando-as/os para
promover, de forma eficaz, a participação política ativa das jovens
mulheres e, adicionalmente, construir um manual e um conjunto de recomendações que pudessem contribuir para o desenvolvimento de novos modelos de participação das mulheres na política, a nível mundial.
O Manual PatHERways destina-se a jovens líderes, a profissionais de
juventude, a educadoras/es e às Organizações da Sociedade Civil, de
todo o mundo, bem como a todas as jovens mulheres que procuram ter
uma participação mais ativa e a todas/os que tenham como objetivo
melhorar a participação política das jovens mulheres nos seus contextos locais ou nacionais.
O conteúdo do manual divide-se em duas partes principais:
• Uma revisão do caminho do projeto e dos seus resultados;
• Um conjunto de atividades práticas que podem ser imple
mentadas em contextos de formação;
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Na primeira parte, “Iniciando o caminho”, no Capítulo 2, apresentamos o enquadramento que motivou à criação desta parceria e do
projeto PatHERways em geral. Continuamos depois com os “Passos
ao longo do caminho” - Capítulo 3, explicando as abordagens pedagógicas usadas durante o projeto, e a importância da Educação Não
Formal e das mobilidades internacionais. Por último, em “Resultados
do caminho” - Capítulo 4, apresentamos os principais resultados
obtidos por cada uma das organizações parceiras internacionais;
e as “Recomendações PatHERways para a Participação Política de
Jovens Mulheres”, construídas na sequência das experiências de
aprendizagem coletiva e da abordagem participativa do projeto.
O Capítulo 5 constitui a segunda parte do manual, onde partilhamos um conjunto de atividades que podem ser usadas para trabalhar com grupos de jovens raparigas e (ou) rapazes, jovens líderes,
profissionais de juventude, educadoras/es, e outros atores da comunidade, nos tópicos da participação jovem e do género. Aqui incluímos exemplos de atividades de preparação, de desenvolvimento de competências de formadoras/es, bem como de monitorização
dos resultados de aprendizagem. Damos também a conhecer as
propostas que emergiram das atividades coletivas multiculturais
do projeto PatHERways, e partilhamos metodologias de apoio que
podem ser usadas para a criação coletiva de recomendações políticas. O capítulo termina com um conjunto de exemplos de atividades
de avaliação.
O Manual PatHERways foi traduzido para 4 línguas – inglês, francês
português e espanhol – e é complementado por um conjunto de materiais de apoio à implementação das atividades, disponível em www.
patherways.ecos.pt
Este manual foi originalmente escrito em inglês. A equipa decidiu fazer uma tradução inclusiva, usando tanto o feminino como o masculino, sempre que a língua assim o permitiu, e esforçou-se para tentar
oferecer uma leitura fácil, seguindo o senso comum. A equipa permitiu-se ainda a uma abordagem “fora da caixa”, ao decidir escrever o
feminino antes do masculino, considerando que as mulheres são o
coração deste manual e do projeto PatHERways!

Nota: Formadoras/es - incluímos aqui não só formadoras/es, mas também professoras/es,
educadoras/es, facilitadoras/es e outras/os profissionais de juventude que desenvolvam
trabalho de sensibilização e educação com jovens.
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“A ignorância é a melhor aliada
das desigualdades de género”
Moisés Vilanculos, Moçambique
(participante patHERways)

2. PatHERways – “Iniciando um caminho”
2.1 O Mundo e o Género
As tendências das últimas décadas evidenciam uma acentuada crise
de representação política, especialmente entre as/os jovens, que preferem envolver-se em formas mais seletivas e autónomas de participação. Simultaneamente, e apesar dos direitos políticos das mulheres
estarem previstos nas leis da maioria dos países, verifica-se que estes
não são muitas vezes aplicados na prática, fazendo com que as mulheres continuem a estar sub-representadas nos processos políticos
de tomada de decisão, dentro dos departamentos e serviços públicos.
São muitos os fatores que contribuem para esta realidade – influências históricas, culturais e ideológicas, circunstâncias económicas e
sociais das/os jovens, entre outros – sendo claro que as medidas legislativas existentes em partidos e instituições (como as quotas, limites
de paridade, metas, etc.) não são suficientes para assegurar a paridade de género, nem processos verdadeiramente representativos.
17
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Mulheres <1/3

23,7%

As mulheres ocupam apenas 23,7% dos
assentos parlamentares, muito longe da
paridade. 1

No setor privado, as mulheres exercem
menos de um 1/3 dos cargos de gestão
de topo e de gestão intermédia, a nível
global. 4

2000
16,5%
2014
24,8%

No ano 2000, na região da OSCE - Organização para a Segurança e Cooperação
na Europa, as mulheres ocupavam apenas 16,5% dos assentos nas câmaras
de deputados ou câmaras comuns dos
parlamentos nacionais, tendo a percentagem subido para apenas 24,8% em
2014, numa proporção que não chega a
1 para 4. 2

20%

Embora as mulheres ocupem 20% dos
cargos de gestão de topo, aproximadamente metade (48%) de todos os negócios da América Latina não têm qualquer
representação feminina a esse nível. 5

22%

10%

2001
26%
2013
29%

Em 2001, em Timor-Leste, as mulheres
ocupavam 26% das posições em funções públicas, tendo essa proporção
aumentado para apenas 29% em 2013.
Tal facto verificou-se apesar do número
total de empregos no setor público ter
triplicado durante esse período.3

No caso das/os profissionais independentes, a diferença na média de horas
trabalhadas por mulheres e homens é
muito díspar em todos os países. Em
média, em 30 dos países da OCDE - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, apenas 22% das
mulheres que são profissionais independentes trabalham menos de 40 horas
por semana. Nos homens essa situação
verifica-se para apenas 10%. 6

1 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls
2 - “Women in National Parliaments: Situation as of 1 May 2014”, Inter-Parliamentary Union
3 - The Timor Leste Country Gender Assessment 2014
4 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls
5 - Catalyst – Workplaces that work for women, 2017
6 - Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the MCM 2012, pp. 142
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73,4%

As mulheres representam 73,4% do número total de imigrantes que exercem
funções remuneradas de trabalho doméstico.7

2,6 mais
vezes

As mulheres realizam 2,6 vezes mais
trabalhos domésticos e de prestação
de cuidados, não remunerados, que os
homens. 11

Casadas

64%

22,55%

4%

Solteiras

40%

Jovens mulheres casadas têm maior
probabilidade de ser NEET (não estarem a trabalhar, nem a estudar, nem a
frequentar qualquer tipo de formação) 8
que mulheres solteiras da mesma idade.
No Norte de África, a taxa NEET era de
aproximadamente 64% para as mulheres casadas, e de 40% para as mulheres
solteiras. 9

De acordo com o Censos de 2010 de Cabo
Verde, 22,55% das mulheres refere as
responsabilidades familiares como uma
das principais razões para não estar inserida no mercado do trabalho, como
parte da população considerada ativa.
Nos homens esta situação verifica-se
para apenas 4%. 12

1834
mulheres

Em 2016, um total de 1.831 mulheres
de 13 países da América Latina e 3 das
Caraíbas foram vítimas de femicídio (ou
feminicídio). 10

Com base nos dados de 87 países, 1 em
cada 5 raparigas e mulheres com menos
de 50 anos, terão experienciado violência física e/ou sexual por parte de um
parceiro íntimo, nos últimos 12 meses. 13

7 - Asamblea General de Naciones Unidas sobre las condiciones de seguridad y dignidad: respuesta a los
grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, 2016
8 - Do inglês NEET – “Not in Education, Employment, or Training”
9 - Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the MCM 2012, pp. 52
10 - Observatorio de Igualdad de Género de America Latina y del Caribe
11 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls
12 - Report ODM Cape Verde 2015
13 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls
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49
Em 49 países, ainda faltam leis para proteger as mulheres da violência doméstica. 14

53%
60%

Conflitos, migrações e desastres naturais são responsáveis por 53% das mortes de crianças com menos de 5 anos, e
por 60% das mortes maternas preveníveis, a nível global. 17

Práticas nefastas como o casamento infantil roubam, todos os anos, a infância
de 15 milhões de raparigas com menos
de 18 anos de idade. 15

52%

Apenas 52% das mulheres casadas ou
em união fazem livremente as suas próprias decisões acerca de relações sexuais, uso de contracetivos e cuidados
de saúde.16

No Perú, as estatísticas revelam que até
2012 se registaram, diariamente, cerca
de 100 denúncias de situações de violência familiar, e 13 denúncias de casos
de violência sexual; e que por mês cerca
de 8 a 10 mulheres foram assassinadas
por razões exclusivamente relacionadas
ao facto de serem mulheres. 18

14 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls
15 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls
16 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls
17 - Population Fund - UNFPA, State of World Population 2015
18 - Strategy for Gender Equality - PNUD Perú, Lima, Agosto 2012
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Face a este contexto, o consórcio de parceiros PatHERways entende que:
• A mudança deve ser promovida nas primeiras fases de vida,
sendo por isso necessário encorajar e capacitar para a cidadania ativa e a participação desde a juventude;
• A mudança de atitudes deve começar na sociedade civil, para
mudar a cultura política desde a base;
• As/os jovens e as ONG’s deverão ser as/os primeiras/os a incorporar a igualdade de género, e a introduzir os valores da justiça e da
participação necessários ao exercício efetivo da
cidadania democrática;
• Esta é uma situação global, que precisa ser abordada tanto em
novas democracias como em democracias mais estabelecidas;
• Diferentes realidades persistem em todo o mundo, apesar
das várias experiências em termos de políticas do género e
de programas de desenvolvimento realizados até agora.
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2.2 A Parceria
O projeto PatHERways resultou de uma parceria estratégica, de sete organizações de diferentes países do mundo, que aceitaram o desafio de
executar uma Ação-Chave 2 – Cooperação para a Inovação e o Intercâmbio de Boas Práticas - Capacitação no Setor da Juventude, subvenção
do Erasmus+, gerida pela EACEA - Agência Executiva relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura, da Comissão Europeia.

País

Organização

Cabo Verde

LAJUSCA - Liga das Associações Juvenis de Santa Catarina

Timor-Leste

Empreza Di´ak

França

Mouvement Français pour Le Planning Familial

Moçambique Associação Cultural Bassopa
Perú

Associación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Portugal

ECOS - Cooperativa de Educação Cooperação e Desenvolvimento, CRL

Reino Unido

The Ubele Initiave
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Promotor
País
Portugal
Nome Completo
ECOS – Cooperativa de Educação Cooperação e Desenvolvimento, CRL
On-line
www.ecos.pt
www.facebook.com/coopecos/
www.patherways.ecos.pt
Breve Apresentação
A ECOS é uma cooperativa multissectorial, de âmbito social, constituída em Janeiro de 2010, com o principal objetivo de dar resposta a
dois desafios:
• Contribuir para a promoção, reconhecimento e valorização de
metodologias que estimulem a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal e a transformação social;
• Contribuir para a inclusão social e o fortalecimento da coesão
social através do desenvolvimento comunitário.
A ECOS tem como objetivo social a promoção da integração e da
transformação social especialmente através do combate à exclusão
social e à discriminação, promovendo o acesso igualitário a oportunidades, encorajando ao diálogo e à cooperação entre diferentes
atores sociais da sociedade civil, e estimulando a inovação social e o
empreendedorismo. Para tal, a organização recorre a abordagens da
Educação Não Formal e à aprendizagem intercultural, promovendo
a educação para os Direitos Humanos, a cidadania e a participação
democrática, e o desenvolvimento sustentável a nível local e global.
A ECOS é especializada no desenvolvimento de projetos baseados na
participação envolvendo jovens, organizações e decisoras/es políticas/
os, autoridades locais e regionais, e outros atores.
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País
Cabo Verde
Nome Completo
LAJUSCA – Liga das Associações Juvenis de Santa Catarina
On-line
www.facebook.com/lajusca.catrina
Breve Apresentação
A LAJUSCA – Liga das Associações Juvenis de Santa Catarina é uma
Organização Não Governamental que tem como principal objetivo
reunir as diferentes associações e organizações de jovens do
concelho/município de Santa Catarina, e apoiar a sua participação
ativa ao nível local.
A LAJUSCA promove diferentes atividades e projetos, entre os quais
se incluem a criação de espaços que permitam às associações e
organizações de juventude de Santa Catarina dialogar e partilhar os
seus pontos de vista, incentivando especialmente a que debatam e
discutam as suas situações e problemas junto dos poderes de decisão.
A organização apoia estas entidades, promovendo a sua capacitação e
aumentando a visibilidade e a atenção para o trabalho e as práticas que
desenvolvem. A LAJUSCA promove ainda trabalhos de investigação e
de disseminação da cultura cabo-verdiana e de Santa Catarina.
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País
Timor-Leste
Nome Completo
ED - Empreza Di’ak
On-line
www.empreza-diak.com
www.facebook.com/Empreza.Diak
Breve Apresentação
A ED – Empreza Di’ak (que na língua local, Tetun, significa “bom negócio”) é uma Organização Não Governamental, estabelecida em 2010,
que visa a criação de oportunidades para as pessoas de Timor-Leste,
ajudando-as a construir melhores vidas através do poder do seu próprio trabalho. A missão da organização é a de lutar contra a pobreza,
ao promover mudanças duradouras e positivas, resultantes da capacitação das mulheres, do recurso a meios de subsistência sustentáveis, da criação de negócios inclusivos e da melhoria dos mercados
em Timor-Leste.
A ED cresceu, tornando-se a organização local líder no trabalho para
a promoção da capacitação económica de indivíduos, grupos e comunidades, numa das nações mais jovens e empobrecidas do mundo. Em
2014, a Empreza Di’ak criou um centro para a capacitação das mulheres em Dili – o Sentru Futuru Di’ak – e um núcleo de desenvolvimento
– o Sentru Atauro Di’ak – na ilha remota e empobrecida de Atauro.
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País
França
Nome Completo
Mouvement Français pour Le Planning Familial
On-line
www.planning-familial.org
www.facebook.com/ConfederationPlanningFamilial
Breve Apresentação
A Mouvement Français pour Le Planning Familial é uma associação nacional que reúne em rede mais de 70 associações locais de diferentes
pontos de França. Fundada em 1956 para promover o direito à contraceção e ao aborto, a organização alargou o espectro de atuação das
suas atividades ao longo dos anos. Atualmente, a sua missão engloba
serviços de informação e aconselhamento, educação sexual, campanhas de sensibilização públicas, advocacy e formação de profissionais
de juventude. A organização trabalha com uma grande diversidade de
grupos-alvo (mulheres migrantes, pessoas com menos oportunidades,
pessoas com deficiência, etc.), com particular enfoque nas/os jovens,
e na luta ativa pelos DSR - Direitos Sexuais e Reprodutivos, em França
e no mundo. A organização é membro da Federação Internacional de
Planeamento Familiar - Rede Europeia (IPPF EN - International Planned Parenthood Federation European Network).
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País
Moçambique
Nome Completo
Associação Cultural Bassopa
On-line
www.facebook.com/Associacao-Cultural-Bassopa-406459759752083
www.associacaoculturalbassopa.org.mz
Breve Apresentação
A Associação Cultural Bassopa tem sede na vila de Vilankulos, em Moçambique, e foca o seu trabalho nas questões da participação jovem
nos processos de tomada de decisão, tanto a nível local como nacional.
A associação apoia atividades, e desenvolve oportunidades para a
capacitação de associações de juventude e das/os jovens, através de
metodologias alternativas e atividades ligadas às artes, ao desporto
e à cultura. Os seus membros participam de diferentes redes de Moçambique e estão envolvidos em diferentes projetos de cooperação
internacional dedicados à participação jovem, à educação e ao género.
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País
Perú
Nome Completo
Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
(ASONEDH)
On-line
www.asonedhperu.org
www.facebook.com/AsonedhPeru
www.ashantiperu.org
Breve Apresentação
A ASONEDH – Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos é uma Organização Não Governamental com mais de 25
anos de experiência de cooperação com a sociedade civil, e com organizações e agências de cooperação para a defesa jurídica, a educação
para os Direitos Humanos e o desenvolvimento pessoal da comunidade afrodescendente peruana. Por todo o país, a associação tem vindo
a desenvolver projetos viáveis para aumentar a consciência acerca
da discriminação e das desigualdades vividas pela comunidade afrodescendente, utilizando estratégias de advocacy que visam garantir
o acesso a direitos, e implementando projetos que apoiam a ação coletiva no combate à marginalização e à discriminação identificadas. A
ASONEDH apoiou também a criação da Rede Peruana de Jovens Afrodescendentes.
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País
Reino Unido
Nome Completo
The Ubele Initiative
On-line
www.ubele.org
www.facebook.com/ubeleinitiative
Breve Apresentação
The Ubele Initiative foi registada em 2014 como uma organização sem
fins lucrativos liderada por voluntárias/os e de âmbito nacional, com
a missão de contribuir para a sustentabilidade da comunidade da
Diáspora Africana no Reino Unido, através da promoção de iniciativas
comunitárias e da liderança e ação social.
The Ubele Initiative desenvolve as suas atividades com recurso a uma
equipa altamente capacitada em mudança social de facilitadoras/es
da Diáspora Africana vindas/os de diversas áreas (educação informal
e formal, saúde, assistência social, indústrias criativas artísticas, e
setor lucrativo). A organização oferece programas intergeracionais
de desenvolvimento de competências de liderança, e cria espaços
para o diálogo social, e projetos de inovação social, que possam
conduzir à conceção e implementação de novas soluções para as
preocupações sociais, económicas e políticas mais urgentes. Uma
organização flexível e inovadora, que tem como valores centrais a colaboração, a cooperação, a construção comunitária, a criatividade e
a valorização de todas as vozes.
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2.3. O projeto
O projeto “PatHERways: Criando Caminhos para a Participação Política
de Jovens Mulheres”, desenvolvido através da parceria transnacional
apresentada no ponto anterior, visou desenvolver as competências
das/os profissionais de juventude, formadoras/es e educadoras/es,
capacitando-as/os para promover, de forma eficaz, o envolvimento das
jovens mulheres na vida política dentro das suas organizações, redes e
comunidades. Com esta abordagem, o projeto pretendeu ajudar a melhorar a representação das jovens mulheres nos órgãos e estruturas
de tomada de decisão, da democracia participativa e representativa,
garantindo assim a defesa das suas questões e desafios concretos, e
contribuindo para uma sociedade mais democrática, sustentável, representativa e igualitária, com vista ao desenvolvimento cívico e social.

Objetivos
1.

Aumentar a capacitação das organizações parceiras, para o
desenvolvimento do seu trabalho na área da participação jovem, particularmente no que respeita à participação política
das jovens mulheres dentro dos seus grupos-alvo e redes;

2.

Melhorar a capacitação das/os formadoras/es e educadoras/e para que possam mais eficazmente trabalhar a questão da participação política das jovens mulheres, nas suas
realidades locais e nacionais;

3.

Promover um entendimento transnacional entre profissionais de juventude no tema da participação política jovem, e
identificar práticas que criem ambientes que promovam a
participação das jovens mulheres;

4.
Desenvolver parcerias e redes sustentáveis entre organizações que trabalham com a juventude para a criação de
processos mais estruturados e democráticos;
5.
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Identificar e partilhar iniciativas de boas práticas, a nível
internacional, que promovam a participação política das
jovens mulheres nas suas comunidades e/ou organizações;
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6.

Identificar os desafios específicos das jovens mulheres mais
vulneráveis, tais como as comunidades afrodescendentes,
através de uma perspetiva transnacional;

7.

Aumentar a consciência das instituições para a importância
de desenvolver políticas para a juventude abordando, em
especial, a participação das jovens mulheres nos processos
de tomada de decisão;

8.

Desenvolver um manual pedagógico que possa servir de
apoio a organizações, profissionais de juventude, e instituições de todo o mundo, no seu trabalho para a igualdade de
género, em termos de governança e capacitação da representação política das/os jovens.

Atividades:
Atividade

Data

Local
Todos os

Fase de Preparação: e-meetings e pesquisa

08/2016 - 03/2017

parceiros,
à distância

Seminário Internacional “O direito à participação
pública e política: o que está em causa para as

20-26/03/2017

Faro, Portugal

jovens mulheres?”
Formação de Formadoras/es “Capacita-A! Promovendo a participação política de jovens mu-

03-10/10/2017

lheres através de novos programas pedagógicos”
Mobilidades de Job Shadowing
de profissionais de juventude
Formações / Atividades nacionais

Assomada,
Cape Verde

06/2017- 02/2018

Todos os países

10/2017 - 05/2018

Todos os países

Seminário Final “Se não for agora, quando? Se
não for eu, quem? Promovendo a participação
de jovens mulheres em processos políticos” e

6-12/03/2018

Cascais,
Portugal

Reunião de Avaliação
Todos os
Publicação do Manual

07/2018

parceiros,
à distância
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“As mulheres que vão à luta são
modelos importantes.
A luta pelos direitos das mulheres é
uma questão de dignidade humana
e, como tal, deve ser subscrita não
só pelas mulheres, mas também
pelos homens.”
Crisálida Correia, Cabo Verde
(participante patHERways)

3. PatHERways – “Passos ao longo do caminho”
3.1 Abordagem Pedagógica
Pedagogia é uma palavra de origem grega que significa “conduzir uma
criança”. Atualmente, é esta a disciplina que se dedica à teoria e à prática
da educação em geral. No projeto PatHERways, associámos o conceito de
Pedagogia a uma linha de formação específica, combinando a Educação
Não Formal com a experiência de mobilidades internacionais. Por abordagem, referimo-nos aos conceitos, valores e princípios que guiaram o nosso
trabalho, e aos métodos e ferramentas que foram aplicados. No entanto,
importa referir que esta abordagem pedagógica não se foca apenas nos
objetivos de aprendizagem, pretendendo também despoletar questões
reflexivas e transformadoras. Como aprendemos? Como sabemos o que
aprendemos? Sobre o que queremos aprender mais? Aprendemos para
quê? Como aplicar na prática o que aprendemos?
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A definição da abordagem pedagógica do projeto PatHERways teve como
base a experiência da equipa e colaboradoras/es da ECOS, tendo sido complementada com o apoio e contribuições dos parceiros internacionais. Nas
primeiras fases do projeto propôs-se, entre as organizações parceiras, a
criação duma equipa pedagógica, para garantir que todos os assuntos relativos ao processo educativo fossem atentamente acompanhados e discutidos. Considerando que a maioria das/os participantes do projeto eram
elas/eles próprias/os facilitadoras/es ou educadoras/es, convidámo-las/os
a contribuir para o planeamento, conceção e implementação das atividades,
e a colaborar com a equipa pedagógica durante as sessões. Foi ainda dada
a possibilidade a todas/os as/os participantes de propor, em qualquer momento, dinâmicas de energizers e de quebra-gelo, e de colocar em prática
competências que desenvolvessem o seu espírito de formadora/formador.

Outro aspeto central do PatHERways foi o conceito de Investigação-Formação-Ação. Compreendemos a “Investigação” como os conhecimentos, ideias
e conceitos produzidos ao longo das diferentes experiências de aprendizagem das atividades internacionais, mas que foi particularmente importante
na fase inicial do projeto, de forma a permitir que parceiros e participantes
construíssem uma base de trabalho sólida. Por “Formação”, entendemos
a capacitação das/os participantes, não só como ativistas, mas também
como facilitadoras/es e educadoras/es efetivas/os para a juventude e para
os direitos associados ao género. Ao longo das diferentes atividades, as/os
participantes tiveram também a oportunidade de pôr em prática e desenvolver as suas competências em diferentes tópicos e, principalmente, de
melhorar a sua “Ação” como multiplicadoras/es capazes de promover sessões educativas, no futuro, nas suas comunidades. Assim, as organizações
parceiras foram desafiadas a criar as suas próprias atividades educativas, e
a comunicar ativamente com decisoras/es políticas/os e outros atores, com
a consciência de que os processos de aprendizagem têm de ser feitos “com”
as pessoas’, e não “acerca das” ou “para” as pessoas.
Acreditamos que é essencial usar uma abordagem participativa para uma
efetiva cooperação entre organizações parceiras, tanto durante a gestão e
coordenação dos diferentes aspetos do projeto, como durante cada mobilidade. Desta forma, a comunicação, a partilha e a negociação foram encorajadas, e as decisões e responsabilidades foram partilhadas entre os par-
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ceiros. Gerir e fazer parte de um projeto participativo reflexivo como este
pode revelar-se um desafio difícil para todas as partes envolvidas e, por
isso, durante o planeamento, a implementação e a avaliação dos diferentes
passos do projeto, revela-se essencial saber gerir, e reagir no momento, às
questões pertinentes e profundas que espontaneamente vão surgir e que
são excelentes oportunidades de aprendizagem.
A decisão de integrar jovens homens como participantes iguais num projeto focado nos direitos das jovens mulheres constituiu um fator essencial do
PatHERways. Acreditamos que as questões do género não dizem respeito
apenas ao género em si, tratando-se sim de um assunto social de carácter
geral, que impacta todos os estratos sociais, todo o globo e o ambiente, e
que por isso necessita ser trabalhado por todas/os. No entanto, e apesar
disto, importa considerar uma das conclusões das discussões do projeto
que defende a importância de existirem espaços apenas para mulheres,
apenas para homens, apenas para jovens,… e espaços para todas/os. O
projeto PatHERways constituiu, pois, um espaço onde trabalhar com os
homens foi uma decisão consciente e estratégica.
Trabalhar com recurso a uma abordagem baseada nos Direitos Humanos,
constituiu um dos principais pilares da abordagem PatHERways, que suportou todas as atividades do projeto, assim como, as orientações de trabalho e de vida em conjunto. Desde a fundação das Nações Unidas que a
igualdade entre homens e mulheres tem feito parte do conjunto de garantias de Direitos Humanos mais fundamentais, não sendo demais reforçar
que as mulheres, constituindo metade da população mundial, têm direito
a todos os Direitos Humanos numa base de igualdade com os homens.
No entanto, não pretendemos neste manual abordar todas as questões
de Direitos Humanos que afetam as vidas das mulheres. O foco para as
questões a discutir foi dado pelas organizações parceiras e participantes que lançaram para a discussão tópicos concretos, vividos pelas suas
comunidades. Tais tópicos abarcaram a vida pública e política, a saúde e
os direitos sexuais e reprodutivos, o direito a um nível adequado de vida, a
violência contra as mulheres, as migrações, situações de conflitos e crises, o acesso à justiça, entre outros. Nestes termos, trabalhar com base
numa abordagem de Direitos Humanos serve um propósito de disseminação, através das/os participantes que atuarão como multiplicadoras/es
no final do projeto, mas representa também que os Direitos Humanos têm
de ser vividos e discutidos ao longo do projeto em si.
Num projeto multicultural como este, os Direitos Humanos podem, pois,
constituir o material da formação, mas são também a vida real. É muito
importante ter esta noção bem presente, especialmente durante os mo-
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mentos informais, que podem constituir um contributo valioso para
o desenvolvimento de novas aprendizagens ao explorarem-se diferentes
experiências e perspetivas.

De facto, todas as experiências de aprendizagem das/os participantes ao
longo do projeto constituem conhecimentos relevantes que, suportados
por processos e ferramentas de facilitação eficazes, cremos poderem
gerar ações significativas para a reversão das atuais desigualdades de
juventude e do género.
Ocorreram divergências e discussões ao longo do projeto. Quando situações como estas acontecem é desafiante conseguir dar a resposta ideal
no momento. É importante permitir que aconteçam tais discussões, revestidas de profundidade e pertinência, bem como garantir que há espaço para a liberdade de expressão, seja em privado ou em plenário com as/
os restantes participantes.
Assim, e sendo fundamental a criação duma base comum, cada atividade
internacional teve um momento dedicado à criação de acordos referentes a diferentes aspetos do trabalho e da vida em conjunto. No entanto, e
não sendo naturalmente possível antever todas as situações que podem
acontecer neste tipo de eventos, ou perceber e gerir no imediato as discussões sentidas que abruptamente possam surgir, propusemos e realizámos duas Assembleias de Participantes durante o projeto.

Ao longo do PatHERways, empenhámo-nos também em criar oportunidades de aprendizagem “Do Coração para a Cabeça e da Cabeça para o Coração”. No âmbito deste conceito, a “cabeça” é onde moram a análise, a
lógica e os pensamentos. É onde pensamos acerca das coisas, onde analisamos as nossas listas de prós e contras, e é onde mora o medo. Já no “coração” é onde mora a nossa intuição. É a origem daquela vozinha que nos
guia, se a deixarmos, e é onde moram as nossas emoções. Nós acreditamos
que a aprendizagem acontece no cruzamento dos dois, ao ouvirmos tanto o
coração como a cabeça, permitindo e equilibrando as emoções e a razão, e
fazendo assim uso de todas dimensões humanas, de expressão e de saber.
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Ao longo do projeto, cada organização parceira ganhou um novo conjunto
de competências e de ferramentas para pôr em prática atividades de formação inovadoras, melhorar o seu trabalho em rede, e praticar advocacy
junto das/os decisoras/es políticas/os para a participação política das jovens mulheres. Este manual e as recomendações que o integram são os
resultados diretos do trabalho de todas/os as/os participantes e organizações parceiras, e pretendem servir de suporte à ação a nível local, nacional
e internacional.

3.2. Educação Não Formal
Nas primeiras noções partilhadas com os parceiros definimos “Educação
Não Formal” como sendo referente aos programas e processos de educação pessoal e social, planeados e estruturados, destinados a todas/os, e
concebidos para desenvolver um conjunto de competências, conhecimentos e atitudes fora do currículo educativo normal. A Educação Não Formal
acontece normalmente em locais como organizações de juventude, clubes
desportivos e grupos comunitários, onde as pessoas se encontram para
desenvolver projetos coletivos, jogar jogos, discutir assuntos do seu interesse, acampar, ou fazer música ou teatro, por exemplo, apesar de também
poder ser colocada em prática no contexto de escolas ou universidades.
Dependendo de cada país, a Educação Não Formal pode ser chamada de
educação popular ou até de educação informal e comunitária. Noutros
países ainda, as metodologias de Educação Não Formal são privilegiadas
dentro dos contextos de educação formal, não fazendo nesses contextos
sentido distingui-las e por isso designa-se apenas de Educação.
Foi assim importante chegar a um entendimento comum acerca de alguns
conceitos-chave, bem como explorar as diferenças culturais em termos de
conceitos e práticas nos vários países parceiros.

Educação Não Formal
Educação Comunitária
Educação Popular
Trabalho da Juventude
Educação Informal
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Para chegar a acordo acerca dos conceitos, o projeto seguiu a definição do Concelho da Europa que estabelece os Princípios da Educação Não Formal como
sendo um processo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

acessível a todas/os;
voluntário;
organizado, com objetivos educativos;
participativo;
centrado na/o formanda/o;
baseado no envolvimento individual e de grupo, aprendendo com recurso a uma
abordagem coletiva;
holístico e orientado para o processo;
baseado na/s experiência/s e ação/ações;
organizado com base nas necessidades das/os participantes;
não-hierarquizado: aprendizagem horizontal e cooperativa;
transparente e confidencial.

Ademais, os processos educativos baseados na Educação Não Formal devem
garantir que as/os participantes se sentem:
•
•
•
•
•

Valorizadas/os;
Ouvidas/os;
Conectadas/os com as/os outras/os participantes;
Entusiasmadas/os com a participação em curso;
Que podem contribuir de forma significativa para “o que está em jogo para
as jovens mulheres” dentro das suas organizações, e nos seus países.

3.3. Mobilidades Internacionais
As mobilidades internacionais constituíram a rede principal que serviu de suporte ao conceito geral do projeto. Promoveram-se, em todas as mobilidades, momentos que permitiram às/aos participantes partilhar as suas experiências e contextos específicos – algo
particularmente importante num grupo tão heterogéneo culturalmente –, bem como momentos de apoio à construção de uma base comum, onde se exploraram as semelhanças
e pontos de convergência para diferentes tópicos. As diferentes mobilidades permitiram
assim a criação de laços de confiança e entendimento entre as diferentes organizações e
participantes, apoiando os resultados de aprendizagem e os planos de ação a criar.
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Atividades

Seminário Internacional “O direito à participação pública e
política: o que está em causa
para as jovens mulheres?”
e 1ª Reunião de Parceiros
* Março 2017, Faro – Portugal

Formação de Formadoras/
es “Capacita-A! Promovendo
a participação política de
jovens mulheres através de
novos programas pedagógicos”
* Outubro 2017, Assomada –
Cabo Verde

Mobilidades de Job Shadowing de profissionais de
juventude
* Junho 2017 a Março
2018, Todos os países

Objetivos
• Realizar um diagnóstico acerca das questões do género
para cada contexto nacional;
• Abordar uma variedade de tópicos dentro das temáticas
dos Direitos Humanos, conceitos de género, democracia,
direito ao voto e à participação das mulheres na política,
legislação base e restrições culturais;
• Aumentar a consciência sobre as realidades das/os
próprias/os e dos/as outras/os participantes, e promover o
diálogo intercultural;
• Permitir que as organizações parceiras começassem a
trabalhar em rede, promover a partilha de experiências e
apoiar a construção do grupo;
• Garantir que as tarefas, responsabilidades, acordos e linhas
orientadoras do consórcio eram claras para todos/as;
• Apoiar a utilização de técnicas de cooperação entre as organizações parceiras, de forma a promover uma colaboração
de proximidade ao longo do projeto.
• Fortalecer a construção de grupo e promover a diversificação de experiências interculturais;
• Continuar a aumentar a consciência das/os participantes
para uma variedade de tópicos dentro das temáticas dos
Direitos Humanos, do género, da participação jovem e da
interculturalidade;
• Desenvolver as competências das/os profissionais de
juventude, educadoras/es e líderes juvenis para atuarem
como formadoras/es nas áreas da participação jovem e
do género;
• Incentivar e autoavaliar competências como facilitadoras/
es ou formadoras/es no tópico da participação política das
jovens mulheres;
• Motivar e desenvolver competências para a implementação de atividades multiplicadoras a nível local ou nacional;
• Fortalecer a cooperação estratégica entre os parceiros.

• Permitir um intercâmbio intercontinental multilateral de
profissionais de juventude, de forma a aumentar o seu
conhecimento acerca dos processos de participação em
diferentes locais do mundo;
• Aprofundar as experiências das/os profissionais de juventude, promovendo um melhor entendimento acerca dos
diferentes contextos nacionais e organizacionais;
• Ganhar um conhecimento mais profundo acerca dos
tópicos e práticas referentes à capacitação e à participação política de jovens mulheres;
• Apoiar os processos de capacitação das organizações
parceiras através de formações “no trabalho” e da oferta
de assistência técnica para implementarem as
• atividades locais do projeto;
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Mobilidades de Job Shadowing de profissionais de
juventude
* Junho 2017 a Março
2018, Todos os países

Seminário Final “Se não
for agora, quando? Se não
for eu, quem? Promovendo
a participação de jovens
mulheres em processos
políticos” e Reunião de
Avaliação
* Março 2018, Cascais –
Portugal

• Fortalecer a rede de parceiros, através do reforço de ligações e complementaridades entre
as várias organizações.

• Garantir um momento dedicado ao encerramento do projeto e de celebração das
experiências vividas, dos resultados tangíveis
obtidos e das conquistas
de aprendizagem;
• Garantir um momento dedicado à apresentação
dos resultados nacionais, bem ao delineamento
de possíveis estratégias e parcerias nacionais
ou internacionais;
• Apresentar os resultados do projeto a uma
audiência mais vasta, incluindo decisoras/es
políticas/os e outros atores;
• Garantir um momento dedicado à avaliação
final do projeto e da parceria;
• Chegar a acordo dentro do consórcio sobre um
plano de ação para o follow-up da parceria.

Numa primeira fase, ainda antes das atividades, pedimos às/aos participantes que se preparassem para o projeto dedicando-se a investigar, aprofundadamente, a realidade do seu país acerca de alguns dos principais
tópicos do projeto. Esta preparação foi importante para os momentos de
partilha intercultural das atividades, permitindo que as/os participantes
dos diferentes países aprendessem sobre diferentes realidades e perspetivas. No Primeiro Seminário, em Portugal, conhecemo-nos então umas/
uns às/aos outras/os e demos início ao processo de construção do grupo.
Ao longo das diferentes atividades do seminário, as/os participantes tiveram a oportunidade de desenvolver as suas competências nos domínios da
participação jovem, do género e da Educação Não Formal. Voltámos depois
a explorar esses tópicos, de forma mais aprofundada, durante a Formação
de Formadoras/es em Cabo Verde, onde nos focamos no desenvolvimento
das competências das/os participantes para que, para além de ativistas,
pudessem atuar como formadoras/es e educadoras/es efetivas/os para
os direitos relativos às/aos jovens e ao género. Na formação as/os participantes tiveram ainda a oportunidade de explorar diferentes metodologias,
e de aprender acerca do planeamento, implementação e avaliação duma
sessão educativa, que poderão pôr em prática nas suas próprias comunidades. A experiência das mobilidades de Job Shadowing foi a que maior
impacto teve nas/os participantes, ao ter permitido uma imersão profunda
nos diversos contextos, experiências e oportunidades para a juventude e a
igualdade de género, nos diferentes continentes.
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De facto, não é demais referir que todas as experiências de aprendizagem das/os participantes durante o projeto representam conhecimento relevante que, se posto em prática através de processos
eficazes, têm a capacidade de gerar ações impactantes para reverter
as atuais desigualdades de juventude e de género nos seus contextos locais e nacionais. Finalmente, no Seminário Final em Portugal,
as/os participantes puderam partilhar os resultados que já tinham
conseguido atingir, com as formações e as atividades nacionais, e
avaliarem o impacto geral gerado ao longo da execução do projeto.
Houve também oportunidade para afinar as recomendações transnacionais, a serem apresentadas mais tarde às/aos decisoras/es políticas/os, mas também foi possível, às/aos participantes apresentá-las pessoalmente a decisoras/es presentes durante o evento da
Capital Europeia de Juventude 2018. Durante esta última mobilidade,
realizou-se também a avaliação final do projeto, e foi possível identificar e discutir várias oportunidades de follow-up. Por último, e não
menos importante, pudemos celebrar todas/os juntas/os a oportunidade de termos participado nesta experiência de aprendizagem única, que teve tanto de desafiante como de extraordinário, e de termos
feito parte deste caminho comum.
Este manual, e as recomendações que o integram, resultam do trabalho de todas/os as/os participantes e organizações parceiras do
projeto PatHERways e pretendem servir de apoio à ação a nível local,
nacional e internacional.
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“O impacto é maior do que pensamos. Até os leões e as leoas terem
as suas próprias histórias, a história da caça irá sempre glorificar os
caçadores.”
Angie Campos Lazo, Perú
(participante patHERways)
Adaption da citação de Chinua Achebe

4. PatHERways – “Resultados do caminho”
4.1 Resultados dos Parceiros
Fazer parte do PatHERways permitiu às organizações parceiras desenvolver novas ideias de projetos, implementar ações e formações mais eficazes, trabalhar
em rede com diferentes entidades e chegar mais facilmente às/aos decisoras/
es políticas/os.
ECOS (Promotor)
“Depois deste projeto, a ECOS transformou-se a diferentes níveis, desde os nossos corpos gerentes, até ao nosso modelo
de gestão, a novas formas de abordar a
juventude, e à nossa rede de parceiros.”
Sofia Martins
Na altura em que o projeto PatHERways foi aprovado, a direção e a equipa
da ECOS encontravam-se no processo
de iniciar uma discussão interna mo-

tivada pela necessidade de repensar o seu modelo de gestão. Durante
o decorrer do projeto, os órgãos da
ECOS mudaram, e a nova equipa de
coordenação começou a explorar novos modelos de gestão e a integrar
novos procedimentos internos de
participação, criativos e transparentes. A organização repensou também
a abordagem feita às/aos jovens ao
nível local, e começou a desenvolver
iniciativas e oportunidades focadas
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num maior apoio e acompanhamento
de grupos de jovens usando estratégias de mais longo prazo.
Ao nível local, o projeto permitiu que a
ECOS começasse a trabalhar mais de
perto com diversas instituições e organizações de Faro, tendo-se envolvido
ativamente no Grupo de Trabalho para
a Área da Igualdade do município. A
ECOS foi depois convidada a ser membro efetivo do CLAS Faro - Conselho
Local de Ação Social de Faro, e da RICD
- Rede Intermunicipal de Cooperação
para o Desenvolvimento, ambas estruturas coordenadas pelo Município de
Faro em conjunto com os seus parceiros sociais.
Desde o início do PatHERways, a ECOS
começou a explorar oportunidades
que permitissem à organização gerar
impacto a nível local, e a pensar em iniciativas para trabalhar as questões do
género junto das/dos jovens locais. A
ECOS abordou então a equipa nacional
do HeForShe (movimento jovem apoiado pela ONU Mulheres), conseguindo
estabelecer relações e apoiar a criação
de um grupo regional do HeForShe na
UAlg - Universidade do Algarve, com
estudantes da instituição. Os membros
deste grupo informal de jovens foram
depois integrados como participantes
no projeto PatHERways, tendo recebido
mentoria de membros experientes da
equipa ECOS, e dos seus parceiros, para
a criação de um movimento de igualdade
de género dentro da própria universidade. Os membros HeForShe UAlg realizaram atividades e encontros diversos
para promover a igualdade de género
entre as/os estudantes, investigadoras/
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es e professoras/es da instituição, e assinaram um Acordo de Cooperação com
a Reitoria da universidade a 26 de Fevereiro de 2018. A ECOS apoiou também
a participação deste grupo de jovens
noutros eventos e oportunidades dedicados à igualdade de género, nomeadamente no Encontro Nacional de 2017 da
Convenção sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra as
Mulheres (CEDAW - Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women); na Formação Internacional “Capacitando Raparigas” em
Molina, Espanha, no mesmo ano; e em
diversos eventos regionais e locais.
Na altura do projeto, a ECOS contava já
com uma rede de parceiros próximos
no continente europeu, mas a experiência do PatHERways permitiu que
a rede internacional de parcerias da
organização entrasse numa nova fase.
Destacam-se, nomeadamente, o bom
relacionamento com as organizações
parceiras dos países Ibero-Americanos
e da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP). Durante a experiência de Job Shadowing, e a Formação de
Formadoras/es em Cabo Verde, a ECOS
teve ainda a possibilidade de reunir
com algumas das principais entidades
dedicadas às questões da juventude e
do género do Perú e de Cabo Verde, tais
como a Secretária Nacional da Juventude do Perú (SENAJU – Secretaría Nacional de la Juventud del Perú); o Instituto
Internacional para a Democracia e a Assistência Eleitoral (IDEA - International
Institute for Democracy and Electoral
Assistance); o Impares e a VerdeFam
- Associação Cabo-Verdiana para a
Proteção da Família, ambas membros
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da Federação Internacional para o Planeamento Familiar (MA IPPF - Member
Associations of Internacional Planned
Parenthood Federation); a ONU Mulheres Cabo Verde; o ICIEG - Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade
de Género; o Município da Assomada;
entre outras. O projeto impulsionou ainda a ECOS a avançar com o processo de
acreditação formal de ONGD - Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento, para poder passar a aceder
a novas oportunidades de financiamento para o trabalho em projetos de cooperação transcontinentais, com foco
particular nas organizações parceiras
do PatHERways, e noutros contactos
estabelecidos ao longo do projeto.

LAJUSCA
“Éramos uma pequena organização e agora estamos a discutir com as autoridades
nacionais a possibilidade de promover um
PatHERways Cabo Verde, e temos a certeza que será um grande contributo para a
nossa comunidade.”
Maria Crisálida Correia
Santa Catarina é uma região maioritariamente rural, e muito conservadora,
onde as oportunidades para as/os jovens são escassas, quando comparadas com outras áreas da Ilha de Santiago. O facto da LAJUSCA ter acolhido a
Formação de Formadoras/es contribuiu
em muito para aumentar o reconhecimento e a visibilidade da organização,
e o trabalho social e com a juventude
que desenvolve, junto da comunidade,
parceiros e autoridades. Permitiu também que os membros e parceiros da

LAJUSCA desenvolvessem competências e ganhassem conhecimentos úteis
à implementação deste tipo de atividades, ao terem apoiado o processo de
planeamento e de coordenação desse
evento internacional.
Ao longo do projeto, a LAJUSCA expandiu
a sua rede de parceiros, e participou em
diversas reuniões com autoridades nacionais e locais, parceiros e indivíduos
com influência nos processos de decisão, tais como o Ministro para o Género,
o Ministro dos Negócios Estrangeiros,
a ONU Mulheres Cabo Verde, o ICIEG, a
VerdeFam - MA IPPF, a Universidade de
Santiago, a Unidade Nacional das Mulheres, o Laço Branco Cabo Verde (rede
de jovens homens para a igualdade de
género), os Escuteiros Católicos de Cabo
Verde, entre outros.
No âmbito do PatHERways, foi pedido
à LAJUSCA que promovesse diferentes
atividades com estudantes e organizações locais de juventude, e que motivasse os seus membros a envolverem-se
nas novas oportunidades de formação.
A organização deu assim início a uma
parceria com um movimento nacional
de jovens homens pela igualdade de
género – o Laço Branco Júnior – para a
criação e implementação de um projeto educativo com crianças nas escolas,
para a igualdade de género. Durante o
projeto, Jeremias Tavares (participante
PatHERways) foi convidado para o Programa Mandela Washington Fellowship,
tendo voado para os Estados Unidos da
América onde teve a oportunidade de
apresentar as boas práticas do projeto
PatHERways para uma plateia de 25 nacionalidades diferentes. Com este pro49
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grama, Jeremias ganhou também uma
bolsa em Abril de 2018 para desenvolver
uma formação em empreendedorismo
social jovem, incluindo as questões de
género, em conjunto com várias escolas
de ensino secundário de Cabo Verde.
A 27 de Março de 2018 - Dia da Mulher
Cabo-Verdiana, a LAJUSCA participou
numa reunião com o Ministro do Género onde formalmente apresentou o
PatHERways e discutiu a ideia de dar
continuidade ao projeto em Cabo Verde.
No final do PatHERways internacional,
a LAJUSCA encontrava-se já a desenvolver a ideia para o PatHERways Cabo
Verde e a endereçá-la às/aos decisoras/
es políticas/os nacionais e outros potenciais parceiros. A organização contactou com decisoras/es políticas/os e
diversas entidades para mapear a situação no território de Cabo Verde, relacionar estudos nacionais existentes e criar
uma base comum de trabalho. Começou
depois a desenvolver uma estrutura
mais clara para o projeto para passar à
apresentação de propostas concretas
do PatHERways Cabo Verde a parceiros
nacionais e potenciais financiadores.

EMPREZA DI´AK
“Começámos a desenvolver a ideia de criar
uma estratégia de trabalho em diferentes
tópicos do género, e de ter uma cooperação mais sólida com as organizações
de juventude.”
Agostinho Sena
Mesmo antes do início do PatHERways,
a Empreza Di’ak estava já focada na criação de oportunidades que apoiassem a
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liderança e o empreendedorismo social
no país. No entanto, o projeto permitiu
que a organização ganhasse uma nova
perspetiva acerca da juventude, levando-a a alargar o seu espectro de trabalho
e o seu público-alvo. No âmbito do seu
projeto “Futuro Di’ak”, focado na capacitação económica de mulheres e homens
pobres de áreas rurais de Timor-Leste, a
organização começou a trabalhar também com jovens e com mulheres vítimas
de violência doméstica. Começou também a acolher debates trimestrais, com
mulheres e homens, para aprofundar os
desafios e outras questões da igualdade
de género.
Durante a experiência do PatHERways, a
organização atualizou ainda a sua estratégia interna, e criou um plano de ação
para reforçar a cooperação com outras organizações e grupos no domínio
da juventude. Atualmente, a Empreza
Di’ak colabora de forma próxima com a
Organização Nacional para a Liderança
Jovem, e trabalha ativamente para estabelecer ligações com diferentes organizações e grupos locais de juventude.
Nas últimas fases do PatHERways, os
membros da organização davam início
à criação do seu primeiro projeto focado especificamente nas/os jovens com
recurso a uma abordagem participativa.
Com vista à capacitação das/os formadoras/es e educadoras/es da Empreza
Di’ak, foram adaptados diferentes programas de formação, incluindo diferentes metodologias e dinâmicas das atividades internacionais do PatHERways.
A Empreza Di’ak implementou depois
uma formação em capacitação económica e empreendedorismo para mul-
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tiplicadoras/es, em parceria com uma
organização local focada no trabalho
com mulheres e jovens; e encontra-se
atualmente a explorar oportunidades
de candidatura a projetos educativos
sobre a juventude e o género, de âmbito
local e internacional.
Com o PatHERways, foram vários os
membros da Empreza Di’ak que ganharam novas ferramentas para a prática
de advocacy junto das autoridades locais e nacionais de Timor-Leste, para a
promoção da igualdade de género e da
participação jovem; o que contribuiu
para uma maior visibilidade e reconhecimento do trabalho da organização
nesses tópicos, por parte de decisoras/es, e outros atores, e da comunidade em geral. A organização foi ainda
convidada a dar uma conferência de
imprensa sobre a sua participação no
PatHERways, e participou dos eventos nacionais de celebração dos “16
Dias de Ativismo pelo Fim da Violência
Contra as Mulheres”, tendo sido representada por Juvita Faria (participante
PatHERways) que falou para uma plateia de mais de 200 jovens mulheres e
membros da comunidade universitária.

LE PLANNING FAMILIAL
“O projeto foi relevante a um nível interno,
pois permitiu-nos refletir mais a fundo acerca da participação de jovens mulheres e
homens dentro da nossa rede de trabalho.”
Salma Lamqaddam
Le Planning Familial já promovia diversas formações dirigidas a jovens
estudantes e jovens com menos opor-

tunidades, ativistas e profissionais de
juventude, e utilizava já a Educação Não
Formal no seu trabalho junto da comunidade. Com o PatHERways, a organização introduziu algumas metodologias
e ferramentas do projeto na educação
entre pares de jovens voluntárias/os.
No seguimento da Formação de Formadoras/es, em Assomada - Cabo Verde, a
organização desenvolveu também um
novo workshop subordinado ao tema
“Identidades e Interseccionalidade”.
Le Planning Familial já promovia diversas formações dirigidas a jovens
estudantes e jovens com menos oportunidades, ativistas e profissionais de
juventude, e utilizava já a Educação Não
Formal no seu trabalho junto da comunidade. Com o PatHERways, a organização introduziu algumas metodologias
e ferramentas do projeto na educação
entre pares de jovens voluntárias/os.
No seguimento da Formação de Formadoras/es, em Assomada - Cabo Verde, a
organização desenvolveu também um
novo workshop subordinado ao tema
“Identidades e Interseccionalidade”.
A organização definiu também como
prioridade fortalecer o seu envolvimento com as/os jovens, e repensar a
sua abordagem centrada na juventude. Nesse domínio, tem vindo a trabalhar mais de perto com organizações
de jovens tais como a rede europeia de
jovens pela Saúde e Direitos Sexuais e
Reprodutivos (YSAFE - Youth Sexual
Awareness For Europe); bem como a
explorar novas abordagens internas
de participação jovem. Adicionalmente, e sendo uma associação feminista,
encontra-se a trabalhar na ideia de
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envolver mais homens no debate e nas
campanhas de consciencialização e advocacy para as questões do género.

disso, na sequência do Job Shadowing,
a organização melhorou a sua estratégia
de comunicação externa, e desenvolveu
o seu website e presença nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter.

BASSOPA
“De uma pequena ONG focada em ferramentas de teatro, passámos a ser uma
entidade que atua na educação para a
igualdade de género, ao nível nacional.”
Moisés Vilanculos
Antes do projeto PatHERways, o trabalho da Bassopa limitava-se muito à
educação comunitária através do teatro,
não se debruçando sobre a dimensão
do género, de nenhuma forma em particular. Durante o projeto, a organização
readaptou a sua estratégia e começou
a desenvolver atividades educativas e
de visibilidade, dirigidas a organizações
locais, com foco em grupos de jovens e
de mulheres com menos oportunidades
e menor acesso aos Direitos Humanos
e Sociais. A Bassopa criou o seu Plano
de Atividades para 2017/18 onde, pela
primeira vez, se propôs a trabalhar com
adolescentes e jovens vulneráveis, de
zonas rurais, jovens sujeitas/os a trabalho infantil, raparigas que haviam desistido da escola (devido a casamentos
precoces, gravidez, pobreza, entre outros fatores) e jovens no geral. Contemplaram como atividades necessárias
a identificação das/os jovens nessas
condições, com o apoio das/os líderes
das comunidades; a realização de formações e reuniões com as/os jovens; o
aumento de consciência através de atividades educativas, seminários e conferências; e realização de campanhas de
sensibilização para famílias. Para além
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Ao longo das diferentes atividades
do projeto, os membros e a equipa da
Bassopa desenvolveram as suas capacidades e competências em diferentes
tópicos do género e das mulheres, em
novas áreas tais como o empreendedorismo jovem, a cidadania e a participação e a gestão de projeto. Organizaram
inclusive um seminário sobre liderança,
em parceria com a universidade moçambicana Eduardo Mondlane, para
jovens estudantes e investigadoras/es.
Depois da Formação de Formadoras/es
em Cabo Verde, as/os formadoras/es e
educadoras/es da Bassopa que participaram no PatHERways, prepararam e
implementaram uma Formação de Educadoras/es entre Pares para as Questões do Género, com a participação
de organizações de juventude, grupos
religiosos, juventudes partidárias e organizações desportivas e culturais. De
referir ainda que a participante Amélia Monguela iniciou, entretanto, o seu
mestrado em Género, Sociedade e Políticas Públicas na Universidade Eduardo
Mondlane.
Na sequência do PatHERways, a associação reuniu com diversas autoridades
de Moçambique, partilhando a sua experiência de participação no projeto e
começando a discutir a possibilidade
de implementar um projeto educativo
nacional sobre a temática do género
– o PatHERways Moçambique –, utilizando a abordagem pedagógica do Pa-
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tHERways internacional. Os membros
da associação começaram também a
delinear um programa para as escolas,
em parceria com o Serviço Distrital de
Educação, Juventude e Tecnologia, com
o objetivo de trabalhar questões como
o casamento e a gravidez precoces, e o
abandono escolar das raparigas. A Bassopa teve ainda uma reunião com a ONU
Mulheres Moçambique para abordar a
possibilidade de implementar o movimento HeForShe no país, dando então
início a um projeto-piloto na Universidade Eduardo Mondlane.
Em termos internacionais, a Bassopa
fortaleceu a sua rede de parcerias, tendo
desenvolvido ideias para novos projetos
com os parceiros formais do projeto e
outras organizações envolvidas ao longo
do mesmo, tais como a ASHANTI Perú e a
Rede DYPALL, uma plataforma de organizações para a promoção da participação
jovem a nível local (DYPALL - Developing
Youth Participation at Local Level), com o
objetivo de promover a igualdade de género e a cidadania junto das/os jovens. A
organização estabeleceu também parceria com o Centro Cultural Brasil-Moçambique para a criação de uma plataforma
de cooperação entre organizações da
sociedade civil.

ASONEDH
“Descobrimos que no nosso contexto
nacional, e dentro da nossa organização,
a igualdade de género e a participação jovem plenas constituem um desafio muito
difícil, mas impossível de ser ignorado.”
Angie Lazo

Antes do PatHERways, a ASONEDH tinha já em funcionamento uma escola
afro-peruana para líderes juvenis (18 - 30
anos), e apoiava a participação de jovens
em eventos nacionais, alertando para os
desafios e necessidades da comunidade
afro-peruana. No contexto desse trabalho, a ASONEDH apoiava o desenvolvimento duma organização afro-peruana
de jovens – a ASHANTI Perú (Red Peruana
de Jóvenes Afrodescendientes) – o que
constituiu uma oportunidade para envolver as/os jovens líderes dessa organização como participantes do PatHERways
com vista a reforçar as suas capacidades
e competências nos domínios da participação política e do género. Durante
o PatHERways, a ASONEDH começou a
trabalhar com um grupo de jovens mulheres e homens no Perú, num programa de
formação sobre como preparar e debater
propostas de ação e agendas políticas
com as/os decisoras/es, e começou também a organizar reuniões com as/os políticas/os candidatas/os às eleições municipais. O grupo de jovens educadoras/es,
líderes e ativistas que participou nas atividades do PatHERways criou ainda um
programa de rádio local chamado “Vozes
Afro-Peruana”, para promover a divulgação dos seus projetos e atividades, e aumentar a consciência da comunidade em
geral para as necessidades e objetivos
dos afro-peruanos. Durante esse programa, entrevistaram também diferentes
personalidades, políticas/os, ativistas e
líderes juvenis. O plano do programa de
rádio de 2018 incluiu tópicos relativos à
Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos, bem como à participação política
de jovens da comunidade afro-peruana.
Os líderes juvenis da ASHANTI Perú cria-
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ram também encontros, conferências,
seminários e atividades on-line, dentro
e fora da universidade, sobre o tema da
igualdade de género, e deram início a novas investigações na academia acerca da
“participação das mulheres afro-peruanas dentro das instituições académicas”.
Embora antes do PatHERways a organização tivesse já iniciado uma atividade
de “Círculos de Mulheres Afrodescendentes”, e realizado algum trabalho
para a participação equitativa de género, as questões do género nunca haviam sido integradas no seu trabalho de
advocacy, nem contempladas no calendário anual de formação da entidade.
Durante o PatHERways, a organização
começou então a integrar a temática do
género nas suas formações e projetos,
dando especial destaque às necessidades e desafios vividos especificamente pelas mulheres; e começou a
incorporar a perspetiva do género em
diferentes práticas e espaços da organização. A ASONEDH participou ainda
nas atividades nacionais de celebração
do 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, representando, pela primeira vez,
as mulheres afro-peruanas em eventos desse género, tendo realizado uma
performance teatral com a História das
mulheres afro-peruanas.
As atividades do PatHERways motivaram a organização, e promoveram a
oportunidade, para que fortalecesse o
seu trabalho junto de entidades, autoridades e decisoras/es nacionais, tais
como o SENAJU, a International IDEA e o
Impares - MA IPPF; e para que restabelecesse laços com comunidades mais
isoladas e vulneráveis como a comunidade afro-peruana de Chincha. Depois
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de receber a atividade de Job Shadowing
do PatHERways, a organização começou
a trabalhar num Plano de Ação para a
descentralização do Programa de Mulheres Afro-Peruanas, levando as suas
atividades, oportunidades e conferências até zonas mais isoladas, longe do
litoral; e promovendo a participação de
jovens com menos oportunidades em
atividades, sobretudo no domínio da
Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos.
Com o PatHERways o trabalho internacional em rede da organização atingiu
um novo patamar, tendo estabelecido
novas colaborações com os parceiros
do Reino Unido – The Ubele Initiative
– para trabalhar as questões das/os
afrodescendentes; e com os parceiros
de Moçambique – Associação Bassopa
– e a DYPALL Network, entidades com
quem começou a delinear um projeto de
cooperação com o objetivo de promover
a igualdade de género e a cidadania ativa entre as/os jovens.

UBELE INITIATIVE
“Criámos oportunidades que darão mais
poder e mais voz às jovens mulheres junto
das organizações, serviços e decisoras/es.”
Macey McMullen
The Ubele Initative era já membro da
Rede Jovem da Diáspora Africana na
Europa (ADYNE - African Diaspora Youth
Network in Europe) e apoiava a capacitação para o envolvimento de jovens líderes
da Diáspora Africana na universidade.
Ao longo da experiência PatHERways, a
organização começou a focar-se mais
no tópico da participação política das
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mulheres com as comunidades da Diáspora, algo valioso, considerando que o
trabalho feminista tende muitas vezes a
não considerar a perspetiva das mulheres
das Diásporas. O PatHERways inspirou
também a Ubele a apoiar mais projetos
relacionados com a participação jovem e
o género, tendo integrado novas parcerias
de projetos Erasmus+, nomeadamente
uma Formação em Palermo, Itália, sobre
empreendedorismo social jovem; e o projeto IRETI, que oferece apoio a mulheres
vítimas de tráfico humano, ajudando-as a
fixarem-se no território e a envolverem-se
em negócios sociais. Na seleção das/os
participantes para as atividades do PatHERways, a Ubele envolveu representantes de 3 organizações parceiras locais – a
Forward, a London City Council e a Partnership for Young London. A Ubele e estas
3 organizações juntaram-se e criaram o
Youth Advisory Council - Forward, uma
fundação para a investigação e promoção
da saúde das mulheres, entidade líder no
apoio às mulheres da Diáspora Africana,
comprometida com a salvaguarda dos
direitos das raparigas e mulheres africanas. Neste Conselho participam jovens
de vários grupos minoritários de forma a
garantir que a juventude, em toda a sua diversidade, está de facto a ser ouvida; que
as suas necessidades e recomendações
estão a ser consideradas; e que o conjunto
de jovens aprova o que está a ser feito e a
forma como está a ser feito.
Com o enquadramento do projeto PatHERways internacional, a organização
criou e implementou o PatHERways London, que decorreu entre Junho de 2017 e
Janeiro de 2018, e que teve como principal objetivo apoiar o desenvolvimento de
ideias e projetos de jovens mulheres em-

preendedoras da Diáspora Africana. Esta
iniciativa constituiu uma oportunidade
única de apoiar estas jovens mulheres no
seu caminho individual e coletivo como
agentes de mudança das suas comunidades locais, e de ajudá-las a alcançar
uma participação política mais ativa.
Rasha Farah, Adiam Yemane e Macey
McMullen (participantes do PatHERways
internacional) fizeram parte deste grupo
de jovens líderes.
A Ubele participou também do Young
Trustee Programme, programa criado para que jovens adultas/os (18 - 30
anos) de comunidades negras e minorias étnicas fossem introduzidas/os a
papéis e responsabilidades de órgãos
de gestão e direção. No final de 2017,
a Ubele passou também a integrar o
Conselho de Juventude Britânico, vindo a tornar-se cada vez mais ativa no
trabalho do conselho e colaborando na
elaboração de propostas dirigidas ao
governo nacional. Para o YO!Fest 2018,
em Estrasburgo - França, a Ubele selecionou e levou 20 jovens adultas/os
participantes (16 - 30 anos) e facilitou
uma sessão sobre interseccionalidade
para mais de 80 jovens adultas/os, inspirada nas recomendações políticas do
PatHERways internacional.
Com o PatHERways, a Ubele aumentou
também a sua rede internacional de
parcerias, encontrando-se atualmente
a explorar novas oportunidades de cooperação nas áreas do trabalho internacional de juventude, do género e do empreendedorismo social fora da Europa,
sobretudo com as organizações parceiras do projeto de Timor-Leste, Moçambique, Cabo Verde e Perú.
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4.2 Recomendações PatHERways
para a Participação Política de Jovens Mulheres
Chegar a um entendimento transnacional
acerca da participação política das jovens mulheres, e criar um documento de
recomendações políticas, foi um objetivo
presente ao longo de todo o projeto. Numa
primeira fase, durante as atividades de
preparação, procurámos clarificar conceitos, perspetivas, contextos políticos
e experiências das diversas realidades
nacionais, nos domínios da juventude e
do género. Os diferentes exercícios realizados durante as mobilidades internacionais (alguns deles incluídos no capítulo de
atividades deste manual) permitiram que
se refletisse mais aprofundadamente sobre os desafios e oportunidades vividos
em diferentes lugares do mundo. Durante a Formação de Formadoras/es, em
Cabo Verde, o objetivo de atingir um entendimento transnacional ganhou maior
expressão. Aí, o grupo de organizações
parceiras e respetivas/os participantes,
começou a discutir e a construir o conjun-
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to de recomendações que ambicionava
ver postas em prática por parte das/os
decisoras/es políticas/os e da sociedade
civil, para um efetivo apoio à igualdade
de género, em geral, e à participação política de jovens mulheres, em particular.
Essas recomendações foram amadurecidas, revistas e, finalmente, apresentadas
durante o Seminário Final Internacional
com decisoras/es da Capital Europeia de
Juventude 2018.
Cremos que o facto de as recomendações
terem sido criadas num contexto multicultural de experiências e realidades,
pode contribuir em muito para a adoção
de perspetivas mais inovadoras e globais
nas estratégias de advocacy de cada país
e região, e que estas podem constituir um
apoio útil às/aos decisoras/es, e às agências de cooperação e desenvolvimento, na
melhoria das suas políticas e práticas no
domínio da participação política jovem,
especialmente tendo em conta a multiculturalidade atualmente presente na maioria das sociedades.

Manual PatHERways

•

1. Abordagem Centrada nos Direitos Humanos
Não tratem as questões do género de forma isolada pois estas
constituem garantias fundamentais dos Direitos Humanos, transversais a tudo o resto. A identidade, de cada um de nós, é formada
por múltiplas identidades, onde se incluem camadas relacionadas
com a nossa etnicidade, orientação sexual, religião, idade, género
e diversas outras características.

•

2. Escolas e Sistema Educativo
Eduquem, capacitem e sensibilizem todos os estratos e atores do
sistema educativo para que possam encorajar e apoiar a participação
ativa de todas/os, particularmente das raparigas e jovens mulheres.

•

3. Profissionais de Juventude
Garantam às/aos profissionais de juventude os recursos adequados ao seu trabalho com a comunidade, e ao apoio que dão
às jovens mulheres, para que estas desenvolvam competências
que lhes permitam discutir questões - específicas e sensíveis ao
contexto em que se inserem - acerca da sua participação política.

•

4. Investigação
Criem programas, departamentos ou centros de investigação especificamente dedicados às questões do género – dentro ou fora das
universidades – que possam desenvolver investigação de base comunitária, bem como apoiar a criação de políticas e programas de educação
adequados e baseados na evidência.

•

5. Trabalho em Rede
Criem espaços seguros de diálogo, aprendizagem e cooperação,
entre jovens mulheres e outros atores, incluindo instituições
governamentais, municípios, universidades, escolas e organizações da sociedade civil.

•

6. Pessoas com Poder de Influência
Identifiquem, sensibilizem e capacitem agentes políticas/os, decisoras/es, figuras públicas e celebridades para que possam incluir
questões pertinentes da igualdade de género nas suas agendas e
causas públicas, e para que possam advogar por políticas que empoderem as jovens mulheres.
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•

7. Envolvimento Cívico
Envolvam toda a comunidade, incluindo todos os géneros e idades, na
promoção de uma maior consciência cívica para as questões globais e
locais da participação política das jovens mulheres, recorrendo a campanhas de advocacy, ao marketing social, entre outras estratégias.

•

8. Estratégias de Longo Prazo
Ao promover a participação política das jovens mulheres, as autoridades e outras/os decisoras/es deverão investir em estratégias
de longo prazo, considerando que a efetiva igualdade de género implica uma mudança complexa na mentalidade social, não devendo,
portanto, estar focada em resultados imediatos.

• 9. Avaliação e Follow-up
Envolvam e capacitem as jovens mulheres para que estas
possam compreender, monitorizar e avaliar a implementação
de políticas e ações que dizem respeito às suas vidas e aos
seus direitos, e apoiem o desenvolvimento de propostas mais
adequadas de follow-up.
• 10. Enquadramento Legal
Garantam a aplicação efetiva da legislação em questões do
género, e desenvolvam suportes de informação e educação
em relação às mesmas, para que as leis sejam facilmente
acessíveis, contextualizadas e entendidas pelas jovens mulheres e pela sociedade civil em geral.
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5. Atividades de Formação
“Sê crítica/o em relação ao que fazes, em relação ao que pensas e à forma como vives a tua vida, tendo em consideração aquilo em que acreditas e o que dizes. Sê crítica/o acerca do teu trabalho como educadora/
educador, do teu papel na transformação social e dos teus resultados, e
não tomes nada como garantido. Tenta equilibrar a tua abordagem crítica com o teu otimismo, e tem fé na mudança. Não penses nunca que sabes ou que fizeste o suficiente, mas não te sintas culpada/o se por vezes
pura e simplesmente não resultar.”
Adaptado do Manual para Facilitadores em Educação Global “O Futuro do
Mundo nas Nossas Ações” (“World’s Future in Your Actions”), A.R.T. Fusion
Association, 2017

As atividades de formação selecionadas e apresentadas neste manual
não pretendem ser descrições exatas das atividades de mobilidade internacional do PatHERways, visto que todas as experiências práticas
na vida real apresentam diferenças relativamente ao que é planeado. A
apresentação destas atividades pretende sim ilustrar o caminho criado ao longo das atividades do projeto, acreditando que estas podem
constituir uma ferramenta útil, para formadoras/es e multiplicadoras/
es, na implementação de programas educativos eficazes nas suas comunidades, que tenham como objetivo a promoção da participação
política de jovens mulheres em todo o mundo.
Acreditamos que para dar início a qualquer processo estruturado
de aprendizagem é fundamental que haja uma fase de preparação.
Nessa fase deverão ser introduzidos os tópicos a discutir, garantindo
que todas as pessoas do grupo estão capacitadas com alguma informação base sobre os mesmos. No caso do PatHERways os tópicos
foram referentes à participação jovem, género e interculturalidade.
Assim, as atividades internacionais do projeto incluíram momentos
de trabalho dedicados aos contextos específicos de cada uma/um
das/os participantes, algo especialmente importante num grupo tão
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culturalmente heterogéneo. Depois disto é, no entanto, fundamental
conseguir apoiar o grupo na construção de uma base comum, ajudando a que as/os participantes se comecem a conhecer melhor umas/
uns às/os outras/os, e a explorar diferenças, semelhanças e potenciais pontos de concordância que possam ter acerca dos principais
tópicos do projeto.
Considerando que as/os participantes do PatHERways eram (ou tornar-se-iam elas/eles próprias/os) formadoras/es e educadoras/es,
demos a oportunidade às organizações parceiras de partilharem algumas dinâmicas e metodologias durante o Primeiro Seminário Internacional. Depois, durante a Formação de Formadoras/es, convidámos as/os participantes das diferentes organizações a juntarem-se
em grupos interculturais e a criarem workshops curtos, sobre tópicos
específicos. Esses workshops podem ser consultados em 5.5. “Atividades dos Workshops Temáticos Interculturais”.
De referir ainda que todas as atividades postas em prática ao longo
do projeto, foram essenciais para atingir um sentido de consciência
e uma reflexão mais alargada acerca das principais prioridades no
tópico da participação política de jovens mulheres, bem como para
construir o conjunto de recomendações acordadas, destinadas às/
aos decisoras/es políticas/os.
Conseguir encerrar um projeto com recomendações consensuais,
sobre as quais participantes de tão diversos perfis concordem, é um
desafio difícil. As/os formadoras/es têm de estar preparadas/os para
conseguir gerir e facilitar discussões profundas, e para apoiar o uso de
estratégias que permitam às/aos participantes conseguir lidar com as
diferentes atitudes e perspetivas, promovendo simultaneamente as
suas competências de argumentação e de debate intercultural.
Quanto à avaliação, importa referir que esta constitui um dos aspetos
mais importantes de todo o projeto, e que deve por isso ser planeada
e implementada ao longo de todas as fases, sem exceção. De facto,
muito pode ser dito sobre a monitorização e a avaliação, mas neste
manual limitamo-nos a descrever brevemente diferentes metodologias que podem ser usadas para recolher feedback das/os participantes acerca de diferentes aspetos. No PatHERways, foi também
muito relevante podermos complementar o processo de avaliação
através do recurso a uma/um avaliadora/avaliador externa/o. Isto
permitiu, que através de uma perspetiva neutra e condução de um
processo transparente, as/os participantes e equipa pudessem sentir-se mais livres para oferecer novos contributos e feedback.
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5.1. Atividades de Preparação
5.1.1 Pesquisa sobre o Contexto Nacional
Objetivos
• Permitir que as/os participantes se comecem a envolver no tópico e no
contexto do projeto;
• Realizar uma pesquisa sobre os principais tópicos do projeto – participação política de jovens mulheres – para cada contexto nacional;
• Garantir um enquadramento teórico que apoie a reflexão e o debate
durante os próximos passos do projeto;
• Permitir que cada organização dê a conhecer o seu contexto e a sua
experiência;
• Reunir contributos para possíveis artigos e/ou outros resultados
do projeto.
Conceitos-Chave
Investigação, pesquisa, preparação, participação jovem, género, contexto nacional
Duração
6 - 8 horas (adaptável)
Materiais / Equipamento
Computador e internet
Documentos relevantes
Relatórios e outros
Descrição
Preparação
• As organizações parceiras, e respetivas/os participantes, devem
ser encorajadas/os a prepararem-se para as atividades do projeto,
através da pesquisa sobre a realidade da participação política de
jovens mulheres nos seus países;
• São oferecidas linhas orientadoras para pesquisa a realizar, devendo
estas ser previamente discutidas e acordadas durante uma reunião
on-line, de forma a garantir que fazem sentido para todos os parceiros;
• Os parceiros podem também acordar acerca do formato de
apresentação dos resultados de pesquisa (documento escrito, poster,
formato de apresentação, ou outro método criativo; com especificação
do número de páginas ou de duração da apresentação, língua utilizada,
etc.);
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• Os resultados obtidos por cada parceiro devem depois ser
disponibilizados a todos os restantes, e apresentados durante uma
das atividades iniciais do projeto.
Exemplo de Perguntas Orientadoras
1. Apresentem brevemente a História do direito das mulheres ao
voto, de participação em processos democráticos, e de envolvimento nos processos de decisão, no vosso país;
2. Façam o levantamento da legislação atualmente em vigor, e caracterizem a experiência do vosso país, no domínio da participação
política de jovens mulheres. Se possível, comentem acerca dos
desafios e oportunidades do vosso contexto nacional atual;
3. Quais são os principais desafios e oportunidades para a participação política de jovens mulheres no vosso país?
4. Descrevam brevemente os grupos-alvo da vossa organização.
Como é que esses grupos se relacionam com o tópico da participação política de jovens mulheres?
5. Deem um exemplo inspirador real duma pessoa que lidere, ou
que tenha liderado, processos de transformação social, no
tópico da participação política de jovens mulheres, na vossa
comunidade/país.
Apresentação e Discussão
A apresentação e partilha dos resultados pode ser feita em pequenos grupos interculturais, sob a forma de poster, adaptada para uma
apresentação visual, ou usada em fases mais avançadas do projeto,
tais como em eventuais artigos ou outros resultados intelectuais.
Na sequência desta atividade, os parceiros PatHERways criaram
o documento “7 Estudos Nacionais em Género e Participação
Jovem”18, e apresentaram os exemplos inspiradores de cada país no
início da atividade “Café Debate Internacional” que aconteceu durante o Primeiro Seminário Internacional.
Propostas de Adaptação
• Todas as questões orientadoras à pesquisa podem ser adaptadas,
dependendo dos objetivos do projeto ou da atividade;
• Realizem um evento público, e desafiem as organizações parceiras a
adaptar a sua apresentação de exemplo inspirador para essa atividade, inspirando assim uma audiência maior;
• Registem os principais resultados da pesquisa com recurso a meios
de gravação áudio ou de vídeo.
18 - https://www.ecos.pt/uploads/7/0/6/1/70619115/patherways_7_national_studies.pdf
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Anexos
Exemplo das Orientações de Trabalho de Preparação do PatHERways 19
5.1.2. Palavras Abracadabra
Objetivos
• Refletir acerca do significado social e pessoal atribuído a cada um dos principais conceitos do projeto;
• Identificar e partilhar em equipas interculturais, as semelhanças e diferenças de interpretação existentes acerca dos principais conceitos;
• Começar a construir um entendimento comum, e redefinir conceitos
dentro do projeto.
Conceitos-Chave
Trabalho de preparação, conceitos, semelhanças e diferenças, entendimento comum
Duração
1 - 2 horas (adaptável)
Materiais / Equipamentos
Câmara de filmar
Vídeos sobre os conceitos, computadores portáteis e colunas de som
Flipcharts, marcadores e post-its

Descrição
Preparação
• Antes das atividades internacionais, como parte do trabalho de
preparação realizado em cada país, foi pedido que cada participante
gravasse 5 vídeos curtos (com duração entre 30 e 60 segundos), um
para cada conceito principal do projeto:
POLITÍCA | PARTICIPAÇÃO | COMUNIDADE | MULHERES | JUVENTUDE

• Os vídeos devem ser apresentados numa língua comum (compreendida por todo o grupo) ou, em alternativa, devem apresentar tradução;
• Cada vídeo deve começar com a frase “Para mim (CONCEITO) é…”;
• É importante garantir que todos os vídeos têm boa qualidade de som.
Apresentação e Discussão
• As/os participantes são divididas/os em 5 grupos interculturais, fazendo
corresponder a cada grupo um dos 5 principais conceitos do projeto. A
cada grupo será atribuída uma mesa com um computador e colunas, e os
vídeos de todas/os as/os participantes acerca do seu conceito;
19 - www.patherways.ecos.pt
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• Para começar, cada grupo irá visualizar em conjunto todos os vídeos
acerca do conceito da sua mesa;
• Depois, cada grupo irá produzir um flipchart com um círculo, representando um alvo;

• No centro do círculo devem escrever todas as palavras, conceitos e ideias
dos vídeos sobre as quais concordam, e que são, portanto, comuns;
• No exterior do círculo devem escrever todas as palavras, conceitos e ideias
com as quais não concordam e/ou que considerem polémicas;
• A meio do círculo, entre as duas listas anteriores, devem escrever
todas as questões, e assuntos indefinidos ou com as quais concordem
“mais ou menos”.
• Quando os grupos tiverem terminado, podem afixar os seus posters
na parede. Depois, em silêncio, todos as/os participantes podem
acrescentar post-its com contribuições, ideias e questões;
• De seguida, serão criados novos grupos, tendo as/os participantes
a liberdade de escolher o Conceito-Alvo para o qual sentem maior
motivação ou paixão para discutir (desta forma permite-se que as/os
participantes possam discutir outro conceito);

• Nesses novos grupos, serão discutidas novas contribuições e novas
questões, e será produzido um poster final com uma definição
comum do “seu” conceito, acordada entre todas/os;
• Para terminar, os posters finais serão apresentados em plenário, e
cada grupo poderá partilhar os desafios do processo.
Propostas de Adaptação
• Os conceitos usados podem ser adaptados, dependendo dos
objetivos do projeto ou da atividade;
• Criem um registo áudio ou de vídeo com os principais resultados
da atividade;
• Revejam os conceitos individuais e comuns, acordados, numa fase mais
avançada do projeto, para perceber se terão surgido novas reflexões.
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Anexos
Exemplo das Orientações de Trabalho de Preparação do PatHERways 20

5.1.3. Princípios para a Aprendizagem e Trabalho em Conjunto
Objetivos
• Garantir que a equipa do projeto e as/os participantes estão conscientes
das perspetivas de cada uma/um acerca de diferentes princípios e
aspetos da aprendizagem e do trabalho em conjunto;
• Atingir um entendimento, e construir um acordo comum, sobre um conjunto
de princípios e de aspetos da aprendizagem e do trabalho em conjunto.
Conceitos-Chave
Trabalho e aprendizagem em conjunto, acordo, princípios, política da equipa
Duração
1 hora
Materiais / Equipamento
Conjunto de papéis com palavras-chave e alguns papéis em branco
Post-its grandes e marcadores

Descrição
• A sala de formação deve estar preparada com as cadeiras dispostas em U;
• No meio do chão, visível para todas/os as/os participantes, é disposto um
conjunto de papéis com palavras-chave e alguns papéis em branco.

Exemplos de Palavras-Chave:
INTIMIDADE| GRUPO | RESPONSABILIDADE | LIBERDADE | TEMPO | RESPEITO
COMUNICAÇÃO | NECESSIDADES | DIVERSÃO | TOLERÂNCIA | APRENDIZAGEM...

• As/os participantes são convidadas/os, à vez, a selecionar uma
das palavras-chave colocadas ao centro, e a falar sobre o que ela/
ele acha importante ser considerado pelo grupo sobre esse tópico,
durante o período de aprendizagem e trabalho em conjunto, seguindo
a instrução: “O que é importante partilhar e definir como princípios/
acordo para os próximos dias?”
• As/os participantes podem repetir a escolha de palavras-chave, caso
tenham algo mais a acrescentar, apresentando diferentes significados e abordagens. Podem também usar as folhas em branco para
escrever novas palavras ou ideias;
• O grupo pode contestar ou acrescentar algo, ao longo da atividade, sendo importante garantir que nenhuma opinião ou ideia fica por partilhar;
20 - www.patherways.ecos.pt
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• A equipa de formadoras/es regista o feedback das/os participantes,
escrevendo-o em post-its grandes que são anexados no momento
à palavra-chave, para que o significado de todas as preocupações
expressas fique bem claro;
• No final da atividade, as palavras com os post-its podem ser transformadas num “Acordo” escrito que deve ficar exposto na sala de
formação, ou dado a todas/os as/os participantes, para que o tenham
sempre presente;
• Este “Acordo” pode ser revisto de uma atividade internacional para outra,
ou em qualquer momento que seja necessário.

Propostas de Adaptação
• Podem também criar uma Política de Salvaguarda em conjunto com os
vossos parceiros ou participantes. 21

Anexos
Acordo Comum do PatHERways 22

21 - www.knowhownonprofit.org/organisation/operations/safeguarding
22 - www.patherways.ecos.pt
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5.2. Atividades de Género
5.2.1.Cronologia e Indicadores de Género
Objetivos
• Realizar uma pesquisa sobre indicadores-chave referentes à participação
política de jovens mulheres a nível nacional;
• Criar uma linha cronológica visual dos marcos referentes à participação
política de jovens mulheres em cada país;
• Identificar e debater as semelhanças e diferenças entre países.

Conceitos-Chave
Linha cronológica, indicadores-chave, género, legislação, práticas
Duração
3 horas
Materiais / Equipamentos
• Computador / smartphone, internet e documentos relevantes;
• Rolo de papel largo (com 10 - 12 metros de comprimento);
• Conjunto de 10 indicadores-chave para cada país (a cada indicador
corresponde um papel de cor específica, igual para todos os países);
• 10 papéis de cores diferentes para cada grupo, marcadores, bostik ou
fita-cola de parede

Descrição
• As/os formadoras/es começam por explicar o objetivo do exercício:
construir uma linha cronológica para cada país, com 10 indicadoreschave relativos ao género e ao empoderamento das mulheres. Cada
grupo terá 1 hora para pesquisar e completar cada indicador com a
informação do seu país. Depois, todos os grupos partilharão os seus
resultados em plenário e discutirão o cenário geral;
• Cada equipa nacional precisa dum computador ou smartphone com
ligação à internet, eventuais documentos relevantes, 10 papéis coloridos
(um para cada indicador-chave) e marcadores;
• O papel de cada indicador-chave tem uma cor específica, igual para todas
as equipas nacionais. Na frente de cada papel, as/os participantes devem
escrever o nome do seu país e as datas em que se deram os acontecimentos
relevantes no tópico desse indicador. Na parte de trás, deverão escrever
uma pequena descrição do estado de implementação / desafios /
curiosidades, respeitantes ao estado atual desse indicador no seu país.
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Lista de Indicadores-Chave
1.
2.
3.
4.
5.

Direito das mulheres ao voto
Educação sexual nas escolas
Leis de proteção contra a violência baseada no género
Quotas ou leis de paridade
Ratificação da CEDAW - Convenção para a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Mulheres, da ONU
6. Acesso gratuito ao planeamento familiar e contracetivos
7. Leis de conciliação da vida profissional e familiar
8. Apoio governamental à liderança e ao empreendedorismo feminino
9. Leis contra práticas tradicionais nefastas que atentem contra a saúde,
a segurança e o bem-estar das mulheres
10. Leis contra práticas tradicionais nefastas que atentem contra a saúde,
a segurança e o bem-estar das mulheres
• Enquanto os grupos trabalham, as/os formadoras/es afixam um
papel comprido na parede. Este papel apresenta uma linha temporal
desenhada num eixo horizontal, no topo – podendo usar-se referências
como o Big Bang, “BC e AD”, 1990, 2020, 2100 ou outras – e etiquetas de
papel com o nome de cada país num eixo vertical, à esquerda;
• Depois de terminarem a pesquisa dos indicadores-chave, os grupos
juntam-se em plenário, com as cadeiras dispostas em U, e cada grupo
escolhe uma/um porta-voz para apresentar os seus resultados;
• As/os formadoras/es começam por apresentar a linha temporal afixada
na parede, colocando na linha alguns marcos de datas internacionais, tais
como a criação da Convenção dos Direitos Humanos, a Convenção CEDAW
e a criação da ONU Mulheres;
• Depois, as/os formadoras/es chamam as/os porta-vozes nacionais para
apresentarem o primeiro indicador-chave. Cada porta-voz põe então o
papel do seu grupo, referente a esse indicador, na cronologia, respeitando
a linha do seu país e a linha de data (de implementação do indicador ou
outra data relevante);
• Depois de afixados os papéis de todos os países, as/os porta-vozes
nacionais debatem brevemente acerca dos principais desafios e
particularidades do indicador-chave, e fazem uma comparação final entre
as datas de todos os países e o estado de implementação em cada país;

• Este processo repete-se para todos os indicadores-chave. Quando
finalmente todos os indicadores estiverem afixados na cronologia,
deverão dar-se alguns minutos de silêncio às/aos participantes para que
possam observar e refletir acerca do resultado final;
• Por fim, as/os formadoras/es colocam algumas questões de debriefing
às/aos participantes, em plenário.
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Questões de Debriefing
1. Foi fácil encontrar informação para a cronologia? Que fontes usaram?
2. Que informações acharam mais interessantes, surpreendentes ou
chocantes? Porquê?
3. É importante conhecer a História dos Direitos Humanos / Direitos das
Mulheres? Porquê?
4. Quais foram as principais forças que impulsionaram os Direitos
Humanos /Direitos das Mulheres ao longo da História?
5. Finalmente, para fechar a atividade, as/os formadoras/es pedem às/
aos participantes que escrevam o seu nome e a sua data de nascimento
num post-it e que o coloquem na cronologia dizendo: “Eu faço parte
deste caminho!”

Propostas de Adaptação
• Proponham uma atividade de preparação que possa apoiar esta
pesquisa acerca dos indicadores-chave, tal como o trabalho de
pesquisa sobre o contexto nacional apresentando no ponto 5.1.1;
• Usem ou acrescentem outros calendários – tais como o Chinês, o
Budista, o Juliano ou o Hebraico – de forma a reforçar a noção de
diversidade intercultural;
• Podem criar a vossa própria lista de indicadores-chave;
• Proponham um exercício de follow-up onde os participantes
partilhem o que pensam que vai mudar até 2030 ou 2100, por
exemplo, e debatam sobre isso.
Referências
Adaptado de Timelines in Compass “Manual for Human Rights Education with Young People” 23
Anexos
Documentos de indicadores de género 24

23 - www.coe.int/en/web/compass/timelines
24 - www.patherways.ecos.pt
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5.2.2. Pirâmide da Opressão de Género
Objetivos
• Refletir acerca do impacto da discriminação e da opressão das mulheres;
• Refletir acerca de como as representações respeitantes às mulheres
podem escalar para o preconceito, a discriminação e a violência;
• Encorajar as/os participantes a identificar os níveis de opressão que as
jovens mulheres vivem em diferentes países;
• Encorajar as/os participantes a identificar como elas/eles próprias/os
agem e enfrentam a opressão de género.

Conceitos-Chave
Género, representações, discriminação, opressão, escala

Duração
1 hora
Materiais / Equipamentos
Um exemplar grande ou cópias individuais da Pirâmide da Opressão de
Género
Flipcharts e marcadores

Descrição
• As/os formadoras/es devem compreender bem os conceitos da pirâmide e prepararem-se bem para facilitarem a atividade;
• Reunir o grupo em plenário com as cadeiras dispostas em U;
• Explicar brevemente o modelo da Pirâmide da Opressão de Género às/
aos participantes, começando nas representações da base da pirâmide e
terminado nos crimes mais violentos, no topo.

CRIMES EM MASSA
VIOLENCIA
DISCRIMINAÇÃO
PRECONCEITOS E HUMORIZAÇÃO
REPRESENTAÇÕES

• Permitir que as/os participantes discutam em plenário, brevemente,
como as representações de género podem escalar para o
preconceito, a discriminação e a violência contra as mulheres;
• Dividir as/os participantes em grupos nacionais para que possam refletir
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acerca de algumas questões. Os resultados da reflexão deverão ser
reunidos num flipchart para apresentação em plenário.
Questões para reflexão
1. Em que nível / níveis da pirâmide estão as mulheres no vosso país?
2. Em que nível / níveis da pirâmide estão vocês a agir como
organização? Como?
3. Em que nível / níveis da pirâmide estás a agir como indivíduo
político? Como?
Depois da discussão nacional em grupo, todas/os as/os voltam a juntarse novamente em plenário, e partilham os seus resultados.
Propostas de Adaptação
• A Pirâmide da Opressão de Género pode ser usada para recolher
contributos, ou como suporte para o encerramento de debriefing, ou outra
atividade relacionada com as representações de género e a discriminação;
• Em pequenos grupos, as/os formadoras/es podem distribuir 5 pedaços
de papel, cada um correspondente a um diferente nível da pirâmide,
e convidar os grupos a organizá-los em termos de nível de violência
/ injustiça. Depois de cada grupo apresentar a sua pirâmide, as/os
formadoras/es podem apresentar a pirâmide “oficial”, explicando-a e
promovendo um momento de debriefing acerca da mesma.
Referências
“Modelo da Opressão” - Liga Anti-difamação, Educação para os Direitos Humanos (“Model of Opression - Anti-Defamation League, Human Rights Education”), 2016
Anexos
Pirâmide da Opressão de Género – Modelo PatHERways 25

25 - www.patherways.ecos.pt
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5.2.3. Histórias e Valores
Objetivos
• Encorajar as/os participantes a refletir acerca dos seus próprios
valores morais e preconceitos, como fazendo parte dum processo
de aprendizagem;
• Promover o pensamento crítico acerca de como as representações
relativas ao género e ao sexo influenciam os nossos julgamentos;
• Motivar as/os participantes a ouvir e a respeitar a diversidade de
opiniões, atitudes e experiências;
• Melhorar as competências de gestão de conflitos das/os participantes.
Conceitos-Chave
Valores, moral, julgamentos, representações, diversidade, género
Duração
1 hora e 30 minutos
Materiais / Equipamentos
Cópias individuais das histórias e marcadores
Descrição
• Cada participante recebe uma cópia da história. Cada história apresenta
um pequeno enredo que envolve diferentes personagens;
• Primeiro, é pedido às/aos participantes para lerem individualmente
e em silêncio, a história. Depois, deverão ordenar, de acordo com a
sua perspetiva pessoal, as/os personagens da história numa escala
decrescente em termos de atitude, começando na/o personagem que
julgam ter tido a melhor atitude (1) e terminando na/o personagem que
julgam ter tido a pior (6);
• Depois desta reflexão individual, as/os participantes são convidadas/
os a juntar-se em pequenos grupos (de 4 ou 5 elementos) e a partilhar e
a discutir os resultados de cada uma/um, com o objetivo de chegar a um
consenso acerca da ordem final das/os personagens;
• Depois deste trabalho, as/os formadoras/es reúnem os resultados de
todos os grupos, e escrevem-nos numa tabela de grande formato.
Personagem 1 Personagem 2 Personagem 3 Personagem 4 Personagem 5

Personagem 6

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
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• Por fim, em plenário, todas/os as/os participantes analisam a tabela
final, e refletem e debatem em conjunto acerca dos resultados obtidos
pelos grupos.
Questões para Reflexão
1. Que personagem foi mais votada/o por ter tido a melhor atitude? E
qual foi mais votada/o por ter tido a pior? Houve alguns resultados
similares / diversos / interessantes?
2. Conseguiram chegar a consenso dentro de cada grupo? Quão fácil foi
esta tarefa? Que argumentos usaram para chegar à ordem final das/
os personagens?
3. As/os participantes do mesmo país apresentaram resultados /
julgamentos similares?
4. Imaginem que as/os personagens eram do género oposto. O que
mudaria na vossa perceção e julgamento?
5. Como é que os resultados obtidos se relacionam com os vossos valores,
julgamentos e experiências pessoais?
6. Que outras histórias poderiam estar por detrás destas e que teriam o
potencial de mudar o vosso julgamento?
7. Porque fazemos julgamentos tão rápidos com base em tão poucas frases?
8. É possível que todo o grupo chegue a um consenso? É o consenso
desejável quando abordamos princípios e valores? Foi possível chegar a
consensos em assuntos concretos?
As/os formadoras/es podem dar alguns exemplos de como as histórias
podem ser subjetivas, e encerrar o exercício com alguns contributos para
o debriefing, tais como:
• Projetamo-nos a nós mesmas/os e aos nossos valores na interpretação
da realidade;
• As pessoas veem o mundo de diferentes perspetivas, têm diferentes valores,
e chegam a diferentes conclusões, com base na mesma informação;
• Quando nos relacionamos com pessoas de diferentes culturas devemos
compreender que as suas ações, valores e atitudes não são necessariamente ou inteiramente definidas pela sua cultura:
• Pessoas de origens e contextos semelhantes podem pensar e julgar de forma
diferente, ter diferentes valores morais e diferentes formas de ver a realidade;
• Os nossos julgamentos e valores morais relacionam-se profundamen
te com as nossas representações de género, crenças e experiências.

Propostas de Adaptação
• Podem ser adaptadas diferentes histórias, bem como as questões de
reflexão e contributos para o debriefing.
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Referências
Adaptado do Programa de Competências Sociais, Ministério da Educação de Portugal, 1995
Anexos
Histórias em português e inglês26

5.2.4. Café Debate Internacional sobre a Participação Política de
Jovens Mulheres
Objetivos
• Envolver as/os participantes internacionais e a comunidade, num
debate aberto acerca da participação política de jovens mulheres em
redor do mundo;
• Refletir e discutir acerca dos desafios e oportunidades atuais para a
participação política de jovens mulheres em diferentes países;
• Permitir que as/os participantes e a comunidade local ganhem maior
consciência acerca das mulheres com menos oportunidades ou em
condições mais vulneráveis;
• Refletir e debater acerca do que cada indivíduo e cada grupo pode
fazer para promover a igualdade de género;
• Promover uma experiência que permita que as/os participantes do
projeto possam partilhar, envolver-se e aumentar a consciência de um
grupo externo.
Conceitos-Chave
Debate, café debate, género, interculturalidade, comunidade, visibilidade, desafios e oportunidades, menos oportunidades, mudar o mundo

Duração
2 horas e 30 minutos

Materiais / Equipamentos
Computador, projetor, sistema de som (de preferência móvel, se tiverem
acesso a um lugar espaçoso, para que possam fazer circular a música)
Menus com instruções para cada mesa
Artigos referentes a questões do género (pequenos artigos de jornal, revistas
ou outros)
Toalhas de papel grandes ou flipcharts
Post-its and marcadores
26 - www.patherways.ecos.pt
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Descrição
• Esta atividade deve ser realizada num local aberto, apelativo e inspirador;
• A atividade deve ser comunicada atempadamente com convite à participação
da comunidade local (grupos de jovens, organizações e outros);
• A atividade deve iniciar numa sala de plenário, apresentando às/aos
participantes internacionais e da comunidade, o projeto / contexto
em que a atividade acontece;
• Os objetivos da atividade e as instruções do Café Debate devem ser
apresentados em plenário, assim como os menus que estarão em
cada mesa para guiar o debate, com recurso a um projetor.
Instruções do Menu
• Indicações de funcionamento e participação no Café Debate para
garantir que será um debate frutuoso para todas/os;
• Apresentação das 3 rondas do debate, com diferentes
questões orientadoras:
Entrada – “O que veem / sentem acerca da participação ativa de
jovens mulheres ao redor do mundo, atualmente?”
Prato Principal – “Quem são as mulheres que participam menos ou
têm menos poder de decisão na vossa comunidade?”
Sobremesa – “O que deve acontecer na sociedade para garantir o
acesso efetivo das jovens mulheres à participação política? Que
mudanças dependem de ti e que mudanças dependem de pessoas à
tua volta?”
• As/os participantes serão divididas/os em diferentes mesas de café,
aleatoriamente, com 5 a 6 pessoas cada;
• Cada ronda terá a duração de 30 minutos. O intervalo de cada ronda será
marcado por 2 minutos de música, para que as/os participantes possam
mudar de mesa, e discutir a próxima ronda com outras/os participantes;
• Cada mesa de café terá uma/um moderadora/moderador que
permanecerá na mesa durante todo o período de debate para fazer a
ligação entre as diferentes rondas, partilhar com as/os participantes
os resultados do debate anterior e apoiar as instruções da atividade;
• As/os participantes são convidadas/os a escrever as suas reflexões,
questões e conclusões no papel toalha / flipcharts dispostos em cima
da mesa de café;
• Durante a Entrada, as/os participantes terão acesso a breves artigos
da atualidade, de notícias ou revistas, relacionados ao tema da participação das mulheres, para incentivar ao debate;
• Durante o Prato Principal, as/os participantes são convidados a iniciar
a ronda em silêncio, tentando identificar quem, nas suas realidades
e perspetivas, são as mulheres com menos acesso à participação,
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debatendo-o depois com o grupo;
• Devem ser servidas algumas bebidas e petiscos em cada mesa
durante a segunda ronda do Prato Principal;
• Na última ronda, da Sobremesa, o debate dever-se-á focar nas
iniciativas positivas e realistas que cada participante pode levar a
cabo, colocando o foco na responsabilidade individual para uma
igualdade de género efetiva;
• Para finalizar, todos os grupos são convidados a regressar ao
plenário para apresentar os resultados da sua tabela de Café Debate,
e comentar acerca de como se sentiram ao longo da atividade, com
recurso a um breve exercício de avaliação.
Propostas de Adaptação
• Convidem as/os participantes internacionais a criarem apresentações
acerca de um ou mais exemplos inspiradores de mulheres reais, que
tenham lutado ou lutem pelos seus direitos nos seus países, em formato
de abertura para o Café Debate;
• Utilizem outros contributos ou teasers curtos para ajudar à
discussão, em vez dos artigos ou dos post-its.
Referências
Adaptado da Metodologia de World Café27
Anexos
Menus para as mesas com instruções bilingues, em português e inglês 28

27 - www.theworldcafe.com
28 - www.patherways.ecos.pt
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5.3. Atividades de Participação Jovem
5.3.1. Dá um Passo em Frente nas Questões de Género
Objetivos
• Aumentar a consciência acerca das diferenças no acesso às oportunidades, entre pessoas com diferentes perfis/ identidades;
• Permitir que as/os participantes se ponham no lugar de outras pessoas, e promover a empatia em relação às mulheres em
situações vulneráveis;
• Refletir e discutir acerca dos desafios que diferentes mulheres em todo
o mundo enfrentam para participar ativamente pelos seus direitos;
• Refletir acerca da forma como cada uma/um interpreta subjetivamente as condições das outras pessoas, de acordo com as suas
próprias representações pessoais.
Conceitos-Chave
Direitos Humanos, desigualdades, participação, acesso a direitos, mulheres em situações vulneráveis
Duração
1 hora
Materiais / Equipamentos
Lista de afirmações
Câmara fotográfica (para tirar uma fotografia final do resultado
do grupo)	
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Descrição
• As/os formadoras/es devem criar um ambiente calmo, e convidam as/
os participantes a colocarem-se no lugar de uma jovem mulher do seu
país, preparando-se para assumirem o seu papel. Pode ser uma mulher
que conheçam, com quem trabalhem, de quem tenham ouvido falar…,
mas jovem! As/os participantes decidirão por si próprias/os que mulher
querem representar, não devendo revelar qualquer detalhe da sua
personagem às/aos outras/os;
• Dar cerca de 3 - 5 minutos às/aos participantes para se recordarem e
pensarem acerca de diferentes detalhes da vida dessa jovem mulher,
aprofundando-se mais no papel. Para apoiar esse processo as/os
formadoras/es podem colocar questões às/aos participantes que as/os
ajudem a refletir internamente, tais como: Que idade tens? Onde vives? Em
que condições? Quem são os teus pais? Como é o teu dia-a-dia? Com quem
passas o teu tempo? Quais são as tuas aspirações na vida? …entre outras;
• Depois, as/os formadoras/es pedem às/aos participantes para ficarem
em silêncio absoluto, e para que se levantem e se coloquem lado a lado
umas/uns das/os outras/os (como numa linha de partida);
• As/os formadoras/es anunciam então que vão ler em voz alta uma lista
de situações e eventos. Sempre que as/os participantes, através da sua
personagem, respondam “sim” a uma das afirmações, devem dar um passo
em frente. Por outro lado, se a afirmação não se aplicar à personagem, não se
devem mexer.

Lista de Afirmações
• Nunca te encontraste em sérias dificuldades financeiras.
• Sentes que as tuas competências são apreciadas e respeitadas pela
sociedade em que vives;
• Sabes onde procurar aconselhamento legal se precisares;
• Outras pessoas procuram-te ou pedem-te ajuda para diferentes assuntos;

• Sentes que a tua opinião em assuntos sociais e políticos importa e
que os teus pontos de vista são ouvidos;
• Nunca te sentiste discriminada devido à tua origem ou às tuas
condições de vida;
• Tens acesso a proteção social e a cuidados médicos adequados às
tuas necessidades;
• Podes votar em eleições nacionais e locais;
• Podes participar num seminário ou formação internacional no estrangeiro;
• Podes convidar amigos do sexo masculino para jantarem em tua casa;
• Sentes que podes estudar e seguir uma profissão da tua escolha;
• Não tens medo de ser assediada ou atacada nas ruas.
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Depois da última afirmação, as/os formadoras/es tiram uma fotografia
que registe as posições finais do grupo, e convidam todas/os as/os
participantes a olhar em volta e a aperceber-se da sua posição em relação
às/aos outras/os. Dão-lhes depois alguns minutos para que possam sair
da personagem antes de prosseguir para o debriefing em plenário.
Questões de Debriefing
1. O que aconteceu e como se sentem acerca da atividade que realizaram?
2. Quão fácil ou difícil foi representar o papel? (durante esta fase, as/os participantes podem revelar alguns detalhes acerca das suas personagens);
3. Expliquem no que se basearam para construir os detalhes da vida das vossas
personagens. Foi através da experiência pessoal ou através doutras fontes de
informação (notícias, livros, piadas)?
4. Como se sentiram ao dar um passo em frente – ou não?
5. Para aquelas/es que deram frequentemente um passo em frente, em que
momento começaram a perceber que as/os outras/os não estavam a avançar
tão rápido quanto vocês? Como é que isso vos fez sentir?
6. Alguém sentiu que houve momentos em que os seus Direitos Humanos
essenciais não estavam a ser respeitados ou que não lhes tinham acesso?
Que Direitos Humanos estão em risco para as jovens que representaram? O
exercício reflete a sociedade de alguma forma?
7. Acreditam que poderiam ter dado mais passos em frente se a vossa
personagem fosse uma mulher adulta em vez duma mulher jovem? O
que teria mudado?
8. Como é que os padrões culturais facilitam ou dificultam o acesso das jovens
mulheres aos seus direitos?
9. Em vez de pedir às/aos participantes que pensem numa jovem mulher
à sua escolha, podem criar diferentes cartões de personagens e pedir
que cada uma/um das/dos participantes escolha um cartão aleatoriamente. Incluam personagens que possam representar grupos extremos para que as posições finais do exercício possam ser mais ilustrativas. Ainda assim, garantam que dão cerca de 3 - 5 minutos às/aos
participantes para que possam interiorizar e construir a sua personagem. Sigam o resto do exercício como descrito;
10. No início do exercício, quando as/os participantes estão alinhadas/os,
deem-lhes um fio ou uma fita de papel (que se consiga partir com relativa facilmente). Cada participante tem de segurar no fio / fita com as
mãos, com pouca margem entre as/os outras/os participantes. Quando
chega o momento de dar os passos em frente, algumas/alguns participantes serão confrontadas/os com a necessidade de puxar o fio / fita
das/os participantes do lado, ou de se verem a ser puxadas/os, ou com
o dilema de quebrar ou não o fio / fita. Este elemento físico constitui um
contributo poderoso para o debriefing do exercício.
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Referências
Adaptado de “Dar um Passo em Frente” - “Compasso: Manual para a Educação
em Direitos Humanos com Jovens” (“Take a Step Forward” - “Compass: Manual
for Human Rights Education with Young People”), do Conselho da Europa 29

5.3.2. Parque Jovem de Género
Objetivos
• Envolver as/os participantes numa atividade experiencial nos tópicos
da cooperação e do acesso aos processos de tomada de decisão;
• Discutir e aprender sobre diferentes modelos de participação jovem;
• Refletir e debater sobre a participação de jovens mulheres nas
realidades locais e nas organizações das/os participantes.
Conceitos-Chave
Género, participação jovem, modelos de participação, processos de
decisão, cooperação

Duração
2 horas

Materiais / Equipamentos
5 caixas com o mesmo tipo de materiais (uma para cada grupo): cartão
duro, cola, papel colorido, copos de plástico, cordel, fita-cola, lápis, marcadores, balões, pedaços de madeira, areia ou gravilha, e outros (os materiais
podem ser adaptados ao que estiver disponível);
Vendas para os olhos;
Folhas de instruções para cada grupo;

Descrição
• As/os participantes são divididas/os em 5 pequenos grupos
interculturais;
29 - https://www.coe.int/web/compass/take-a-step-forward
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• As/os formadoras/es apresentam a atividade, explicando que cada
grupo representa uma organização que tem como objetivo construir
um Parque Jovem de Género, seguindo instruções específicas que
serão entregues juntamente com uma caixa de materiais para a
construção do parque.
Cada grupo tem de:
- procurar um local sossegado para trabalhar na construção do seu parque
sem interferências de outras/os;
- concordar acerca de quem vai desempenhar os papéis das/os jovens
mulheres e homens e das/os mulheres e homens adultas/os (todos os grupos terão o mesmo número de adultas/os e jovens, exceto o Grupo 5 que terá
apenas uma/um adulta/o);
- ler cuidadosamente a folha de instruções. Nela encontrarão uma descrição da tarefa e as regras de interação que devem seguir para a concretizar. É importante realçar que este exercício implica a representação
de papéis, e que as/os participantes terão de seguir cuidadosamente as
instruções como são apresentadas;
- saber que têm 1 hora para terminar a tarefa e que passado esse tempo
têm de regressar ao plenário com os seus modelos de Parque Jovem de Género.
• As/os participantes não deverão ser avisadas/os de que as instruções
para os 5 grupos são diferentes, nem que os comportamentos e
atitudes que lhes são pedidos para adotarem representam diferentes
níveis de participação (baseados na Escada da Participação Jovem de
Roger Hart):

Grupo 1

“Manipulação” - as/os jovens têm de estar vendadas/
os durante toda a atividade e têm de construir uma
vedação para o parque

Grupo 2

“Simbolismo” - as/os jovens têm de estar vendadas/
os durante toda a atividade

Grupo 3

“Designadas/os, mas informadas/os” - as/os jovens
têm de estar vendadas/os durante toda a atividade

Grupo 4
Grupo 5

“Iniciado por adultas/os, as decisões são tomadas em
conjunto com as/os jovens”
“Iniciado e orientado por jovens, onde as/os adultas/
os podem apenas desempenhar um papel de suporte”

• As/os formadoras/es distribuem vendas pelos grupos 1, 2 e 3 e
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garantem que todos os grupos estão a seguir as instruções;
• Quando o tempo terminar, os grupos colocam os seus modelos de
Parque Jovem de Género em exposição, no espaço de plenário, e
observam os resultados em silêncio durante alguns minutos;
• Depois, cada grupo procura um lugar para se sentar perto do seu
modelo, apesar das questões de debriefing acerca da experiência
serem feitas em plenário, para todos os grupos.
Questões para debriefing
1. Como é que se sentiram durante os diferentes momentos do
exercício e porquê?
2. Como é que se sentem agora? (recolher opiniões das/os jovens e das/
os adultas/os)
3. O que é que aconteceu, passo-a-passo em cada grupo?
4. Qual foi o objetivo/papel das/os adultas/os? As/os jovens sabiam
completamente desse papel?
5. Foi pedida opinião às/aos jovens?
6. Quem direcionou/tomou decisões acerca da construção do parque?
7. De quem partiu, originalmente, a ideia para a construção - das/os
adultas/os ou das/os jovens?
8. O que representam as diferentes situações deste exercício em
relação à participação?
9. Acham que os efeitos da participação são visíveis no resultado
final (modelos do Parque Jovem de Género)?
10. Que paralelismos podemos fazer com a realidade da participação
e das jovens mulheres nos vossos contextos locais? E dentro das
vossas organizações?
Encerrem o exercício com a apresentação de alguns modelos teóricos sobre
a participação jovem.

Propostas de Adaptação
• Diferentes instruções podem ser adaptadas para cada grupo, bem como
as questões de debriefing.
Referências
Adaptado de “Parque de Diversões” (“Amusement Park”) 30

Anexos
Instruções para os grupos 31
Modelos de participação jovem/cidadã 32
30 - www.patherways.ecos.pt
31 - www.patherways.ecos.pt
32 - www.nonformality.org/wp-content/uploads/2012/11/Participation_Models_20121118.pdf
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5.3.3. A Escada da Participação Jovem de Roger Hart
Objetivos
• Apresentar o Modelo de Participação Jovem de Roger Hart;
• Permitir que as/os participantes percebam os diferentes níveis de
participação jovem e os seus significados;
• Refletir e debater sobre a relevância da efetiva participação das jovens
mulheres, no contexto local e/ou das organizações das/dos participantes
• De seguida, as/os participantes devem ser divididas/os em grupos
nacionais, ou por organizações, para que possam refletir acerca de duas
principais questões. Os resultados dessa reflexão devem ser reunidos
num flipchart para apresentação em plenário.

Conceitos-Chave
Participação jovem, modelos, níveis, Escada de Roger Hart, processo de
decisão partilhado
Duração
45 minutos

Materiais / Equipamentos
Flipchat com o modelo da Escada da Participação Jovem de Roger Hart
Flipcharts e marcadores
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Descrição
• As/os formadoras/es devem compreender bem os conceitos da Escada de Roger Hart, e prepararem-se bem antes de facilitar a atividade;
• Reunir o grupo em plenário com as cadeiras dispostas em U;
• Apresentar o modelo de Roger Hart, explicando os diferentes níveis
da Escada, começando pelo nível base, referente à não participação;
até ao último nível, no topo da Escada, onde as/jovens são responsáveis por iniciar a atividade e por escolher envolver as/os adultas/os na
tomada de decisões;
• De seguida, as/os participantes devem ser divididas/os em grupos
nacionais, ou por organizações, para que possam refletir acerca de
duas principais questões. Os resultados dessa reflexão devem ser
reunidos num flipchart para apresentação em plenário;
Questões para Reflexão
1. Em que nível ou níveis da Escada estão as jovens mulheres, com que
trabalham, a participar na vossa comunidade?
2. O que seria necessário para que as jovens mulheres, com quem
trabalham, subissem até aos níveis mais elevados de participação
dentro da vossa comunidade?
- O que é necessário para que a vossa organização tenha uma estratégia
interna mais CLARA para a participação das jovens mulheres?
- Depois de terminada a discussão dos grupos nacionais, todas/os as/os
participantes devem reunir-se novamente em plenário e partilhar os seus
resultados.

Propostas de Adaptação
• Diferentes instruções podem ser adaptadas para cada grupo, bem
como as questões de debriefing.
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Referências
Modelo da Escada de Participação Jovem, Roger Hart, 1992 33

5.3.4. Modelo CLARA para a Participação Jovem
Objetivos
• Introduzir o Modelo CLARA para a Participação Jovem;
• Permitir que as/os participantes percebam o contexto necessário a
uma efetiva participação das/os jovens;
• Realizar um diagnóstico das organizações, em termos das forças
e desafios específicos da entidade, em relação à participação das
jovens mulheres.
Conceitos-Chave
Participação jovem, modelos, forças e desafios, diagnóstico das
organizações
Duração
45 minutos
Materiais/Equipamentos
Folhas com o Modelo CLARA e questões
Marcadores
Descrição
• As/os formadoras/es devem compreender bem os conceitos da participação jovem do Modelo CLARA, e preparar-se bem antes de facilitar
a atividade;
• Reunir o grupo em plenário com as cadeiras dispostas em U;
• Dar informações acerca do Modelo CLARA para a participação jovem,
começando por explicar que este modelo pode ser usado como uma
ferramenta de diagnóstico ou de monitorização para organizações,
autoridades, ou outros atores, para identificar as forças e os desafios
específicos das suas estratégias de participação interna;
• Abordar cada uma das peças do Modelo, uma a uma, dando exemplos práticos que possam apoiar as/os participantes a perceber bem
o que significam:
• Capaz de – as/os jovens têm os recursos e conhecimentos necessários
para participar;
• Ligada/o– as/os jovens sentem-se ligadas/os e preocupadas/os com
a causa, o que reforça a participação;
33 - www.patherways.ecos.pt
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• Aberta/o – são garantidas às/aos jovens as oportunidades e condições específicas necessárias à sua participação;
• Requerida/o – as/os jovens são chamadas/os a participar nas
decisões da organização;
• Atendida/o – as/os jovens veem resultados concretos de que os
seus pontos de vista e opiniões foram considerados ou as suas
necessidades colmatadas.
Dividir as/os participantes em grupos, por organizações, e convidá-las/
os a aplicar o diagnóstico CLARA à sua estratégia de participação das
jovens mulheres nos processos de decisão internos. Distribuam, por
cada um dos grupos, uma folha modelo com as seguintes questões
para reflexão:
Como uma organização…

Capaz

- Quais são os recursos apropriados que possuem (em termos de
competências, conhecimentos, métodos, estruturas, etc.) que
facilitam a participação das jovens mulheres? As jovens mulheres têm acesso a todas as condições para poder participar?

Ligada

- Que tipo de sentimento de bem-estar e ligação têm as jovens
mulheres em relação à vossa organização?

Aberta

- Que tipo de disponibilidade e oportunidades (em termos de espaços, transportes, conciliação com a vida familiar e profissional,
etc.) agilizam para garantir a participação das jovens mulheres?

Requerida

- Como apoiam a participação das jovens mulheres em termos de
motivação? Existem estratégias específicas ou momentos definidos onde são convocadas a participar nos processos de decisão?

Atendida

- Como apoiam a participação das jovens mulheres em termos de
motivação? Existem estratégias específicas ou momentos definidos onde são convocadas a participar nos processos de decisão?

- O que é necessário para que a vossa organização tenha uma estratégia
interna mais CLARA para a participação das jovens mulheres?
• Os resultados desta reflexão não devem ser partilhados com as/
os outras/os participantes, visto referirem-se à vida privada das
organizações. No entanto, as/os formadores podem apoiar o processo,
visitando os grupos enquanto trabalham, e mostrando-se disponíveis
para responder a questões;
• As/os participantes devem ser encorajadas/os a partilhar e a discutir
mais tarde este exercício dentro da sua organização, particularmente
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com as/os responsáveis pelos processos de decisão. Esta atividade
pode ser um ponto de partida para uma reflexão interna e consequente
redefinição da estratégia de participação jovem da organização.
Referências
Modelo CLARA “Percebendo a Participação Cidadã na Governação Local e Como a Fazer Funcionar Melhor” (CLEAR Model “Understanding Citizen
Participation in Local Government - and How to Make it Work Better”), Lowndes e Pratchett
Anexos
Modelo “Sou uma organização CLARA?” (“Am I a CLEAR organization?”)34

5.4. Atividades de Formação de Formadoras/es
5.4.1. Super Formadora/Formador
Objetivos
• Perceber as diferentes dimensões de competências de uma/um
formadora/formador;
• Identificar os conhecimentos, as competências e as atitudes
necessárias para trabalhar como formadora/formador no tópico da
participação política das jovens mulheres;
• Clarificar e discutir conceitos-chave tais como competências,
aprendizagem ao longo da vida, e trabalho em equipa;
• Identificar competências pessoais que as/os participantes já tenham,
e outras que precisem de ser desenvolvidas para atuarem como
formadoras/es.
Conceitos-Chave
Formadora/formador, competências, conhecimentos, saber fazer, atitudes

Duração
1 hora e 30 minutos

Materiais / Equipamentos
Flipchart com o Modelo de Super Formadora/Formador
Folhas coloridas, marcadores e post-its
Descrição
• Reunir o grupo em plenário com as cadeiras dispostas em U;
34 - www.patherways.ecos.pt
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• Começar por introduzir o conceito de competência como o reunir
complexo de conhecimentos, de saber fazer, de habilidades, de atitudes e
crenças, que nos permitem ser eficazes em diferentes contextos;
• Desenhar uma/um personagem em grande formato, num flipchart uma/
um “Super Formadora/Formador” – e localizar no seu corpo, onde se
encontram as dimensões de competências necessárias a uma formadora/
formador, educadora/educador ou multiplicadora/multiplicador;
• Clarificar e discutir brevemente os diferentes conceitos com as/os
participantes, dando exemplos específicos para as 3 dimensões;
Cabeça
Mãos
Coração

Saber
Fazer
Ser

Conhecimento
Capacidades e Habilidades
Crenças e Atitudes

• Depois, as/os participantes são divididas/os em pequenos grupos e
convidadas/os a desenhar a/o sua/seu Super Formadora/Formador num
tamanho mais pequeno;
• Distribuir por cada grupo uma folha para o desenho, marcadores, e
post-its de 3 cores diferentes, e pedir que cada grupo liste exemplos
de competências específicas que considerem necessárias a uma/um
Super Formadora/Formador, Educadora/Educador ou Multiplicadora/
Multiplicador no tópico da participação política das jovens mulheres.
Cada cor de post-it representará uma dimensão de competências
relacionada à cabeça, às mãos e ao coração;
• Quando tiverem terminado, reúnem-se novamente todos os grupos
em plenário, e convida-se cada um a apresentar, à sua vez, a/o sua/
seu personagem e post-its às/aos outras/os participantes. À medida
que cada grupo vai apresentando, vão-se colando os post-its de cada
grupo na/o personagem de Super Formadora/Formador de tamanho
grande. Poderá validar-se em grande grupo se as cores dos post-its dos
pequenos grupos correspondem, de facto, à dimensão mais adequada ou
se deveriam ser incluídos noutra. Post-its com competências repetidas
são colocados em cima uns dos outros para não gerar duplicados e deixar
espaço e visibilidade para outras competências, que ainda não tenham
sido mencionadas;
• Depois de todos os grupos terem apresentado os seus resultados, encerrase esta parte da atividade com um conjunto de questões de debriefing;
Questões de Debriefing
1. Como podemos ganhar essas competências?
2. É possível que uma só pessoa domine todas essas competências?
3. Existe um referencial nacional para ser formadora/formador no
vosso país? E para ser formadora/formador de Direitos Humanos?
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E formadora/formador ou profissional de juventude?
• Termina-se o debriefing reforçando o conceito de aprendizagem ao longo da
vida e a noção da importância de se trabalhar em equipa, com formadoras/
es de competências diversas e complementares, considerando que a/o
“Super Formadora/Formador” na realidade não existe;

• Por fim, convidam-se as/os participantes a ver mais de perto os postits da/o Super Formadora/Formador e a identificar as competências
que acreditam já ter, bem como as competências que gostariam de
desenvolver ou melhorar.
Propostas de Adaptação
A atividade poderá continuar com um questionário de autoavaliação de
competências, pedindo que as/os participantes reflitam e deem exemplos práticos que comprovem as competências que assumem ter.

5.4.2. Ciclo de Aprendizagem Experiencial
Objetivos
• Refletir acerca do conceito de aprendizagem como sendo um
processo dinâmico e circular que implica diferentes fases;
• Discutir e perceber as fases e princípios do Ciclo de Aprendizagem
Experiencial;
• Perceber-se a si própria/o, e às/aos outras/os, compreendendo que o
progresso é um processo dinâmico e contínuo.
Conceitos-Chave
Formadora/formador, aprendizagem, conceptualizar, aplicar, experienciar,
refletir, reportar
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Duração
1 hora e 30 minutos
Materiais / Equipamentos
Conjuntos iguais de post-its grandes, cada um com os 5 componentes do
Ciclo da Aprendizagem;
Flipcharts, post-its e marcadores
(Opcional: computador, projetor, colunas de som e vídeo “Como fazer
um coração de origami” e papéis coloridos)
Descrição
• Reunir o grupo em plenário com as cadeiras dispostas em U;
• Começar a atividade com um exercício teaser que possa representar
uma experiência de aprendizagem para as/os participantes como, por
exemplo, fazer um “coração de origami”. Para isso, distribui-se papéis
coloridos por todas/os as/os participantes, projeta-se um tutorial em
vídeo e desafia-se as/os participantes a criar o seu origami seguindo as
instruções apresentadas no tutorial;
• Depois de todas/os as/os participantes terem construído o seu “coração de
origami”, questiona-se sobre como foi o processo, se estão satisfeitas/os com
o resultado, e se conseguiam agora fazer outro igual sem a ajuda do vídeo;
• Recordar as/os participantes sobre o conceito de competência (como um
reunir complexo de conhecimentos, de saber fazer, de habilidades e de
atitudes e crenças), que resulta de várias experiências de aprendizagem,
e da Educação Não Formal (respeitando a forma como é chamada
e reconhecida em cada país), e que usa metodologias dinâmicas e
experienciais para apoiar resultados de aprendizagem específicos;
• Introduzir brevemente as 5 fases de um processo de aprendizagem,
explicando-as por ordem aleatória, e relacionem-nas com o exercício do
“coração de origami”:

Conceptualizar
Aplicar
Experienciar
Refletir
Reportar
• Divide-se as/os participantes em pequenos grupos interculturais, e
convida-se a que possam criar, num flipchart, o seu próprio Ciclo de
Aprendizagem Experiencial. Para tal, terão de ordenar as diferentes fases
apresentadas e de as ilustrar, recorrendo a um exemplo prático de uma
experiência de aprendizagem pessoal. As/os formadoras/es dão a cada
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grupo um flipchart, marcadores, post-its de tamanho regular e um conjunto
de post-its grandes com os 5 componentes do ciclo de aprendizagem;
• Depois de todos os grupos terem terminado a tarefa, juntam-se novamente
em plenário e convida-se cada grupo, à vez, a apresentar o seu flipchart;
• À medida que vão sendo feitas as apresentações, aproveita-se para dar
feedback e explicar com maior detalhe, cada uma das fases do ciclo:
• Conceptualizar - Desenvolver uma ideia, integrar conceitos e discutir padrões anteriores;
• Aplicar - Planear como se colocarão os conhecimentos em prática,
criando ações para o benefício da comunidade;
• Experienciar - Vivenciar o evento, consciente dos estímulos recebidos, vivendo a atividade;
• Refletir - Discutir a experiência e apoiar a compreensão acerca do
que aconteceu, de como nos sentimos, e de como a experiência vivida
se relaciona com o mundo em geral;
• Reportar - Rever os resultados da experiência de aprendizagem,
identificando as aprendizagens alcançadas e/ou apresentando-as a
outras/os.

• Durante este feedback, deve apresentar-se o facto de todos os 5
componentes serem partes essenciais do processo de aprendizagem
como um todo, e que o ponto de partida da aprendizagem pode ser
qualquer uma dessas fases – é um círculo. Algumas pessoas podem
refletir muito antes de aplicar algo, noutros casos podemos aprender
partindo de uma experiência não planeada, e poderemos até produzir
um conceito e reportá-lo antes mesmo de o aplicar na prática (como é
o caso, por exemplo, dos cientistas com as análises de base teórica).
• A atividade é encerrada fazendo um paralelismo com o processo de
aprendizagem das jovens mulheres com as quais as/os participantes
trabalhem, e reforçando o conceito de aprendizagem ao longo da vida
e da autorresponsabilidade em relação ao nosso próprio processo de
aprendizagem.
Referências
Adaptado de “Aprendizagem Experiencial: a experiência como uma fonte
de aprendizagem e desenvolvimento” (“Experiential Learning: experience as a source of learning and development”), de David Kolb, 1984
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5.4.3. Pré-Pós-Questionário de Competências da/o Formadora/
Formador
Objetivos
• Identificar as principais competências necessárias a uma/um formadora/
formador no tópico da participação política das jovens mulheres;
• Identificar, reconhecer e monitorizar os conhecimentos, o saber fazer
e as atitudes desenvolvidas como formadoras/es;
• Avaliar e refletir sobre as áreas que, como formadora/formador,
precisam de ser mais desenvolvidas.

Conceitos-Chave
Formadora/formador, autoavaliação, competências, forças e necessidades,
desenvolvimento, reconhecimento, monitorização, aprendizagem

Duração
2 horas

Materiais / Equipamentos
Pré-Questionário para cada participante
Pré-Pós-Questionário para cada participante
Canetas ou lápis

Descrição
Nota:
O Pré-Pós-Questionário é uma ferramenta que deve ser aplicada durante diferentes atividades afastadas no tempo. No caso do projeto PatHERways, o Pré-Questionário foi preenchido durante o Primeiro Seminário Internacional, em Março de 2017; e o Pré-Pós-Questionário em dois
momentos diferentes – o primeiro durante a Formação de Formadoras/es,
em Outubro de 2017, e o segundo durante o Seminário Final, em Março de
2018. Chamamos-lhe Pré-Pós porque as/os participantes vão preenchê-lo (pelo menos) duas vezes – uma antes e outra depois duma Formação
de Formadoras/es. Antes de pedir às/aos participantes para preencher o
questionário, é muito importante que a noção de competência esteja totalmente clara para elas/eles, para evitar o enviesamento das respostas.

Pré-Questionário (durante a primeira mobilidade)
- Começar o exercício com uma questão teaser que possa ajudar as/os
participantes a refletir acerca da importância de autoavaliarem as suas
competências como formadoras/es, tal como: “Porque precisamos de saber
o que sabemos?”;
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- Depois de reunirem algumas respostas, explicar às/aos participantes que
para ser uma/um formadora/formador, educadora/educador ou multiplicadora/multiplicador no tópico da participação política das jovens mulheres
é importante, sobretudo, estar consciente de quais são as principais competências necessárias a esta tarefa; bem como termos a consciência das
competências que temos como forças, e das que precisamos de desenvolver
mais. Importa também perceber que somos as/os principais responsáveis
pelo nosso processo de aprendizagem, e que uma autoavaliação vai apoiar a
nossa compreensão e reconhecimento dessas competências;
- Distribuir um Pré-Questionário a cada participante, e abordar brevemente
todos os itens do mesmo em plenário;
- Explicar que os itens do questionário representam as competências que
se espera que possam desenvolver ao longo do projeto, e os conceitos que
deverão dominar. Para cada um dos itens, as/os participantes devem indicar
o seu nível de confiança, familiaridade e conforto em relação aos mesmos;
- Para cada item, devem também descrever, ou dar exemplos práticos, que
comprovem a certeza de terem (ou não) a competência indicada;
- Individualmente, e com tempo suficiente para reflexão, cada participante
preenche o seu próprio questionário. Se necessário, as/os outras/os participantes podem dar algum apoio ou feedback, mas esta deve ser uma tarefa
sobretudo individual;
- Para encerrar o exercício, as/os participantes devem ser motivadas/os a
envolverem-se em atividades ou experiências que lhes permitam desenvolver as competências com que se sentem menos confortáveis / familiares /
confiantes; e devem também ser informadas/os que depois de algum tempo
(ou durante as próximas mobilidades) vão voltar ao questionário para monitorizar o seu progresso.

Competências / Conceitos Abordados no Questionário
• Relação com o conceito da participação política jovem;;
• Relação com o conceito do género;
• Confiança para discutir e promover a participação política jovem entre
as/os jovens, jovens mulheres e outras/os públicos com quem trabalhem;
• Confiança para discutir e promover assuntos relevantes acerca do género entre as/os jovens, jovens mulheres e outras/os públicos com quem trabalhem;
• Mente aberta e tolerância para as diferentes culturas e opiniões;
• Capacidade de perceber e discutir o conceito geral de Direitos Humanos /
Direitos das Mulheres e os seus principais princípios e valores;
• Capacidade de gestão de conflitos;;
• Capacidade de compreender e discutir assuntos relevantes e desafiantes, referentes ao género;
• Compreensão do conceito de Ciclo de Aprendizagem Experiencial e os
seus princípios e valores;
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• Capacidade de usar métodos e ferramentas da Educação Não Formal em geral;
• Confiança para planear uma sessão de Formação sobre a participação
política das jovens mulheres;
• Confiança para facilitar uma sessão sobre participação política das
jovens mulheres;
• Confiança para realizar exercícios de debriefing com um grupo de participantes;
• Confiança para trabalhar em equipa, com outras/os formadoras/es,
educadoras/es ou multiplicadoras/es;
• Capacidade de pôr em prática, na sua realidade local, as competências,
experiências e conhecimentos adquiridos.

Pré-Pós-Questionário (durante a segunda mobilidade)
- No final da segunda mobilidade, as/os formadoras/es recordam as/os participantes acerca do Pré-Questionário que preencheram durante a primeira
mobilidade, e encorajam-nas/os a preencher um diagnóstico semelhante de
forma a monitorizar o seu progresso em termos de competências (conhecimentos, saber fazer e atitudes) necessários ao trabalho como formadora/
formador, educadora/educador ou multiplicadora/multiplicador no tópico
da participação política das jovens mulheres;
- Neste novo Pré-Pós-Questionário, é apresentado um “antes” e um “agora” para
cada item (os mesmos descritos em “Competências / Conceitos Abordados no
Questionário”):
• “Antes” – as/os participantes devem indicar os conhecimentos, o saber
fazer e as atitudes que consideram já ter antes do projeto;
• “Agora” - as/os participantes devem indicar os conhecimentos, o saber
fazer e as atitudes que consideram no momento presente, no final da
segunda mobilidade.
- Pode acontecer que durante este segundo questionário as/os participantes
se autoavaliem abaixo em alguns itens, em comparação ao primeiro questionário, apesar de terem vindo a fortalecer as competências referidas. É provável que tal aconteça porque ao longo das diferentes atividades, exercícios,
e experiências, as/os participantes desenvolvem uma maior compreensão
acerca das competências e conceitos, e de como as/os aplicar na prática, tornando-se mais conscientes das suas próprias limitações e do que necessitam
melhorar, e assim também mais exigentes consigo mesmas/os;
- O Pré-Pós-Questionário pode ser aplicado novamente, por exemplo numa
terceira mobilidade ou no final do projeto, ou até alguns meses depois do
projeto ter terminado, de forma a reavaliar as suas aprendizagens finais com
um maior distanciamento;
- As/os participantes devem ser convidadas/os a continuar a envolverem-se em projetos, atividades e experiências que lhes permitam melhorar as
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competências e conceitos com os que estão menos confortáveis, familiares
ou confiantes, bem como a trabalharem em equipas cujos membros se
complementem em termos de competências.

Propostas de Adaptação
• Podem ser incluídos outros itens no questionário que sejam importantes
para as/os participantes, o projeto ou as atividades;
• Dependendo do nível de compreensão e da experiência das/os participantes, as/os formadoras/es podem também propor recolher todos os
Pré-Questionários durante a primeira atividade, e assim dar feedback
individual e mais direcionado às/aos participantes.

Anexos
Pré-Questionários em inglês e português 35
Pré-Pós-Questionários em inglês e português 36

5.4.4. Workshops Temáticos Interculturais de Género
Objetivos
• Oferecer o tempo, o espaço e os recursos necessários para a conceção,
facilitação e avaliação de uma sessão em tópicos relacionados com a
participação das jovens mulheres;
• Envolver as/os participantes numa experiência prática de atuação como
formadoras/es, ao implementarem um breve workshop;
• Pôr em prática diversos conceitos e princípios da aprendizagem
experiencial e da Educação Não Formal;
• Aprofundar, partindo de uma perspetiva multicultural, assuntos
específicos do género que constituam necessidades comuns das
comunidades das/os participantes;
• Clarificar conceitos-chave tais como facilitação, debriefing e avaliação.

Conceitos-Chave
Formadora/Formador, equipa, plano de sessão, desenvolvimento de workshop, preparação, facilitação, feedback, aprendizagem multicultural, temas da comunidade

Duração
1º dia – 3 a 6 horas de preparação
2º dia – 1 hora de sessão + 15 minutos para feedback
3º dia – 1 hora e 30 minutos para avaliação e debriefing
35 - www.patherways.ecos.pt
36 - www.patherways.ecos.pt
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Materiais / Equipamentos
1 cópia do guia “Orientações para o Workshop” para cada equipa
2 cópias do modelo “Estrutura de Sessão” para cada equipa (ou a versão digital)
Materiais específicos necessários à implementação de cada workshop

Descrição
Preparação – 1º Dia
• Reunir o grupo em plenário com as cadeiras dispostas em U;
• Antes de mais, informar as/os participantes que terão de se juntar
em equipas interculturais para conceber e implementar um breve
workshop num tópico específico, relacionado com as questões de
género, à sua escolha;
• As equipas devem ser motivadas a trabalhar num tópico que seja
de interesse comum a todos os membros e, que ao mesmo tempo,
se relacione com os seus contextos de trabalho e necessidades
das suas comunidades, para que possam usá-lo mais tarde nas
suas organizações;
• As equipas terão um dia inteiro para definir o tópico, discutir a
estratégia, organizar a estrutura da sessão, preparar materiais e
praticar. Serão disponibilizados materiais pedagógicos diversos para
uso por parte das equipas, e as/os formadoras/es mais experientes
estarão disponíveis para apoiar em tudo o que possa ser necessário,
assim como, para rever os planos finais;
• Os workshops devem cumprir com a duração de 1 hora e serão
implementados no dia seguinte, seguindo um horário estrito e
previamente estruturado que deve permitir que todos os membros
dos grupos sejam também participantes das sessões das outras
equipas. Dependendo do número de workshops, alguns poderão
eventualmente decorrer em paralelo, mas é importante garantir um
número apropriado de participantes em cada workshop;
• Cada equipa receberá um modelo de “Estrutura de Sessão” (em
versão física ou digital) para apoiar a implementação dos requisitos
que precisam ser incluídos e considerados na preparação de um
workshop (embora possam adaptá-lo ao seu plano e necessidades);
e o guia de “Orientações para o Workshop” que apresenta em detalhe
todos os elementos da estrutura de sessão, bem como algumas
orientações e dicas de preparação, de trabalho em equipa, de
implementação da sessão, e outros conselhos.
Tópicos do modelo “Estrutura de Sessão”
• Título;
• Data / hora / local;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quem e o quê;
Enquadramento da sessão;
Perfil das/os participantes;
Propósito e objetivos;
Descrição do passo-a-passo;
Materiais / equipamentos / logística;
Referências;
Anexos;
Resultados de aprendizagem (a preencher depois da implementação);
Avaliação e propostas para o futuro (a preencher depois da implementação).

Implementação e Feedback – 2º Dia
- As equipas devem chegar ao local da formação com o tempo suficiente de
antecedência para preparar todos os materiais e equipamentos necessários;
- Cada equipa, no horário pré-definido, realiza o seu workshop de 1 hora;
- No final de cada workshop, será pedido a todas/os as/os outras/os participantes que deem feedback acerca da sessão. Depois, as formadoras/
es (que também desempenharam o papel de participantes durante o workshop) devem também contribuir com feedback, para além de sumarizarem
as propostas de melhoria;
- Deve ser explicado o que é esperado do feedback de acordo com o seguinte:

Dar
Feedback
Receber
Feedback

Para melhoria, De apoio, Sem Julgamento, Específico/Explícito, Construtivo, Eu, como formadora/formador faria...;
É voluntário, Escuta ativa, Não sejam defensivas/os,
Apreciem-no, Aprendam com isso, Usem o feedback como
quiserem;

Depois de cada workshop, as/os participantes apoiam na preparação da
sala de formação para a equipa seguinte;

Avaliação e Debriefing – 3º Dia
- Voltar a dividir as/os participantes pelas equipas do workshop, e convidá-las/os a partilhar e a refletir, como equipa, acerca dos processos, resultados e feedback da sua sessão;
- Entregar a cada equipa uma segunda “Estrutura de Sessão” e pedir que
escrevam um plano final de sessão de acordo com o feedback, reflexões,
sugestões de melhoria e propostas de adaptação;
- As autoavaliações e reflexões das equipas devem também permitir que
cada grupo identifique 2 pontos-chave ou resultados de aprendizagem para
partilhar com todas/os as/os participantes em plenário;
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- Finalmente, e para encerrar a atividade com um breve exercício de avaliação, poderá lançar-se o desafio a que as/os participantes criem uma estátua humana da sua equipa que ilustre como este processo foi para elas/eles;
- Após este período de reflexão em grupos, todas as equipas regressam
ao plenário e partilham os 2 pontos-chave, apresentam as suas estátuas
humanas e entregam as estruturas de sessões atualizadas e melhoradas;
- A atividade é encerrada reforçando o conceito de aprendizagem ao longo
da vida, e a responsabilidade de cada uma/um para o seu próprio processo
de aprendizagem.

Referências
Manual para Facilitadores em Educação Não Formal, do Conselho da Europa 37

Anexos
Guia “Orientações para um Workshop” 38
Modelo “Estrutura de Sessão” 39

5.5. Atividades resultantes dos Workshops Temáticos Interculturais
Estas propostas de atividades foram desenvolvidas e implementadas pelos
participantes PatHERways durante a Formação de Formadores em Assomada, como resultado da atividade anteriormente descrita 5.4.4

5.5.1. Homens versus Patriarcado
Objetivos
• Refletir sobre o papel dos homens relativamente à igualdade de género
e ao empoderamento das mulheres;
37 - https://rm.coe.int/16807023d1
38 - www.patherways.ecos.pt
39 - www.patherways.ecos.pt
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• Perceber e refletir acerca de diferentes situações de discriminação ou
preconceito em relação às mulheres;
• Permitir às/aos participantes encontrar soluções criativas que possam ir
contra os modelos e narrativas do patriarcado em situações do dia-a-dia;
• Encorajar jovens homens a agir, e a serem mais conscientes, para a
promoção da igualdade de género.

Conceitos-Chave
Homens, patriarcado, igualdade de género, capacitação das mulheres, teatralização, dia-a-dia

Duração
1 hora

Materiais / Equipamentos
Flipchart e marcadores
Cartões com histórias-cenário
(Opcional: se possível, disponibilizem diferentes roupas e cadeiras e mesas
– elementos que os grupos possam querer incorporar na sua representação
das/os personagens).

Descrição
• Reúnam o grupo em plenário com as cadeiras dispostas em U;
• Introduzam a atividade às/aos participantes, explicando o contexto e os
objetivos da mesma, e informando que lhes será pedido que representem
personagens duma história-cenário que lhes será dada;
• Dividam as/os participantes em pequenos grupos com 4 ou 5 pessoas
e entreguem uma história-cenário a cada um. Os grupos devem ser
heterogéneos e deverão ter pelo menos um (jovem) homem;

• Cada história-cenário ilustra uma situação onde uma mulher enfrenta
algum tipo de discriminação ou repressão de género, e onde um jovem
homem da história pode “salvar o dia”, ou seja, é chamado a reagir e a agir
para ajudar a resolver a situação de discriminação de género;
• Cada grupo terá cerca de 20 minutos para discutir o cenário que lhe foi
entregue, e criar uma possível solução para a situação ilustrada, bem
como para praticar uma breve teatralização da situação e solução para
apresentar a todo o grupo de participantes;
• As/os formadoras/es estarão disponíveis para dar apoio à discussão
dos grupos, e para ajudar a clarificar o que possa ser necessário, sem
influenciar as soluções dos grupos;
• A teatralização deverá durar cerca de 2 minutos, tem de ser acordada
entre todas/os as/os participantes do grupo e todas/os deverão
representar um papel na encenação. O grupo tem a liberdade para
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desenvolver mais a história ou para criar novas/os personagens;
• Depois do tempo dado, as/os formadoras/es reúnem todos os grupos em
plenário para assistir às apresentações finais de cada um;
• No final de cada atuação, as/os formadoras/es convidam o grupo que
atuou a partilhar como foi o seu processo de tomada de decisão, e o que
sentem / sentiram acerca do seu cenário, discussão e performance. As/os
formadoras/es convidam também as/os participantes dos outros grupos – a
“audiência” – a dar um breve feedback ou a colocar questões;
• Durante as teatralizações, as/os formadoras/es tomam notas num flipchart
sobre as palavras-chave, conceitos e frases que revelam as principais
estratégias usadas, e os desafios a que foram sujeitos os jovens homens
representados, ao contribuírem para a capacitação das mulheres nos
diferentes cenários;
• Depois de todas as atuações, as/os formadoras/es usam as notas do
flipchart para resumir o que foi discutido, percorrendo as estratégias
usadas e os desafios identificados pelos grupos, e colocando novas
questões para reflexão a todas/os as/os participantes.

Questões para Reflexão
1. As estratégias encontradas foram principalmente de reação a outros
homens das histórias, ou às mulheres?
2. Sentem que os jovens homens conseguem reagir de forma semelhante na vida real? O que os está a bloquear? Como podem essas
atitudes ser promovidas?
3. Quão importante é a participação ativa dos jovens homens para uma
efetiva igualdade de género?

Propostas de Adaptação
• Introduzir a atividade usando um teaser que possa apoiar o início da reflexão
das/os participantes sobre o tópico, tal como um pequeno vídeo, um jornal
ou um brainstorming rápido sobre heróis para a igualdad de género

Anexos
Templates de histórias-cenário40

40 - www.patherways.ecos.pt
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5.5.2. Silêncio que Fala
Objetivos
• Perceber e refletir acerca dos desafios que as mulheres das áreas rurais
enfrentam em cada contexto nacional;
• Permitir que as/os participantes debatam soluções para capacitar as
mulheres das zonas rurais;
• Encorajar as/os jovens a envolver-se em atividades e projetos que
possam promover as áreas rurais.

Conceitos-Chave
Teatralização, áreas rurais, debate, capacitação feminina, soluções

Duração
1 hora

Materiais / Equipamentos
Flipchart e marcadores
Diferentes roupas, objetos e materiais para incorporar na teatralização e representação das/os personagens

Descrição
• A primeira parte desta atividade acontece sob a forma duma peça
de teatro silenciosa onde as atrizes e atores atuam representando o
trabalho diário das áreas rurais mais isoladas de Cabo Verde (ou de outro
país). A peça deve mostrar diferentes objetos tradicionais, equipamentos e
roupas, mas não deve incluir nenhum tipo de discurso;
• As/os participantes que não participam da teatralização são convidadas/os a
entrar na sala onde a peça está a acontecer e a sentar-se, mas não recebem
qualquer informação sobre o que vai acontecer;
• As atrizes e atores dão início à peça sem aviso para criar um ambiente
de mistério;
• Quando a peça de teatro terminar, as formadoras/es colocam algumas
questões às/aos participantes:

Questões para reflexão 1
1.
2.
3.

O que perceberam da peça?
O que sentiram ao longo da peça?
Reconheceram algumas ligações entre a peça e os contextos / realidades que conhecem?

• Depois da primeira reflexão em plenário, as/os formadoras/es
explicam o propósito e os objetivos da atividade e clarificam alguns
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detalhes relevantes da peça. As atrizes e atores são convidadas/os a
participarem também desta contextualização;
• Depois deste momento, é pedido às/aos participantes que formem
pequenos grupos internacionais e que durante 15 minutos reflitam
e discutam acerca da relação (semelhanças vs. diferenças) entre
as mulheres das áreas rurais de Cabo Verde, representadas na
teatralização, e as mulheres que enfrentam as mesmas situações nos
seus países de origem;
• São distribuídos um flipchart e marcadores por cada um dos grupos para
reunir os resultados da reflexão e discussão;
• Depois, todos os grupos voltam a reunir-se em plenário e partilham
brevemente os seus resultados. Quando todos os grupos tiverem
apresentado, as/os formadoras/es resumem o que foi discutido e lançam
um conjunto de questões para reflexão coletiva:

Questões para reflexão 2:
1. Que diferentes condições têm as mulheres mais jovens e as mulheres
mais velhas que vivem nas áreas rurais?
2. Quão importante é a participação ativa da juventude para atingir a igualdade
de género em áreas rurais? Porquê?
3. Como pode o trabalho de juventude apoiar na procura de soluções
inovadoras para a capacitação feminina em cada contexto nacional?

Propostas de Adaptação
O Teatro do Oprimido ou o Fórum Teatro são também métodos teatrais muito fortes que, partindo da dramatização duma situação de opressão, incentivam à troca de papéis entre atrizes/atores e espetadoras/es, através da
intervenção e ação direta das/os espectadoras/es no desenvolvimento da
peça de teatro. O Teatro do Oprimido foca-se na análise e na compreensão
das estruturas representadas, e na busca por formas concretas de ações
efetivas e capazes de levar à transformação dessa realidade. É baseado
no princípio de que o ato de transformar é transformador. Este método
procura, através do diálogo, regressar ao direito da/o oprimida/o de falar e
de ser. No entanto, o uso do Teatro do Oprimido requer facilitadoras/es com
experiência específica.

5.5.3. Mulheres no Desporto
Objetivos
• Refletir e debater acerca das representações e preconceitos relativos
à performance das mulheres em atividades físicas;
• Identificar mitos e factos, bem como desafios e oportunidades para
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as mulheres em relação ao desporto;
• Permitir que as/os participantes debatam soluções e propostas
para capacitar jovens mulheres a envolver-se e a progredir em
atividades desportivas.
Conceitos-Chave
Mulheres, desporto, juventude, mitos e factos, oportunidades e
desafios, soluções

Duração
1 hora

Materiais / Equipamentos
Flipcharts, marcadores e post-its
Computador, projetor, colunas de som e teaser em vídeo
(Opcional: Quadro-branco)

Descrição
• Reunir o grupo em plenário com as cadeiras dispostas em U;
• Apresentar o propósito e os objetivos do workshop;
• A atividade tem início com um vídeo teaser que possa promover a
discussão sobre o reconhecimento das mulheres no desporto. Sugestão
de vídeo: “Experimentação Social”: Desporto e Sexismo” 41
• É solicitado às/aos participantes que partilhem os seus sentimentos,
opiniões e experiências anteriores acerca do vídeo e do tópico em geral;
• Depois deste primeiro momento, as/os participantes dividem-se em 3
grupos internacionais. Cada grupo recebe marcadores e um flipchart e é
convidado a identificar diferentes Mitos e Factos sobre as mulheres no
desporto;

Mitos

Factos

• Quando todos os grupos tiverem terminado, as/os formadoras/es pedem
que cada grupo, a seu tempo, apresente os seus resultados em plenário.
Num quadro branco (ou noutro flipchart) as/os formadoras/es começam
a construir o novo mapa de Mitos e Factos, congregando e resumindo
todos os contributos dos diferentes grupos;
• Depois desta parte do exercício, as/os formadoras/es convidam as/os
participantes a voltar aos seus grupos e a identificarem 3 oportunidades
41 - www.youtube.com/watch?v=czAUWDNy98k
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/ propostas / possíveis soluções para apoiar as jovens mulheres em 3
categorias:
1. Envolvimento das jovens mulheres no desporto – como pode a sociedade motivar as jovens mulheres a serem fisicamente ativas e fortes;;
2. Progressão das jovens mulheres no desporto – como pode a sociedade encorajar as jovens mulheres a investir numa carreira desportiva, ou
criar oportunidades de progressão caso tenham esse talento;
3. Reconhecimento das jovens mulheres no desporto – como pode a
sociedade valorizar e aumentar a visibilidade das mulheres que praticam desporto profissionalmente, e dar-lhes condições para viver duma
carreira desportiva.
• A cada grupo é atribuída uma destas 3 categorias, e são dados 20 minutos
para a realização da tarefa;
• Depois deste último exercício, cada grupo partilha em plenário os
seus resultados. As/os outras/os participantes podem contribuir com
feedback e comentários;
• Para encerrar a atividade, as/os formadoras/es podem mostrar outro
vídeo, de caráter mais construtivo e representações positivas acerca
da performance das mulheres em atividades físicas, e convidar as/
os participantes a comentar e a explorar as relações do vídeo com os
resultados a que chegaram. Sugestão de vídeo: “Como uma Rapariga”
(“Like a Girl”) 42

5.5.4. Encruzilhada de Identidades e Interseccionalidade
Objetivos
• Debater sobre, e perceber que, as nossas múltiplas identidades como o
género, etnia, idade e muitas outras, não estão isoladas;
• Refletir acerca de como cada pessoa é representada por diferentes interseções
das suas identidades;
• Experienciar como o nosso acesso aos direitos é influenciado pelas nossas múltiplas identidades e pelas suas interseções.

Conceitos-Chave
Identidades múltiplas, interseccionalidade, género, juventude, etnia, orientação sexual, discriminação

Duração
1 hora

42 - www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs&t
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Materiais / Equipamentos
Fita-cola de papel
4 cartões de identidade
Computador, projetor, colunas de som e vídeo teaser

Descrição
• Reunir o grupo em plenário com as cadeiras dispostas em U;
• Introduzir brevemente o workshop, explicando que este é sobre
múltiplas identidades e acesso aos Direitos Humanos, sem
apresentar mais nada sobre os objetivos;
• Pedir a uma/um voluntária/o entre as/os participantes e dividir as/os
restantes em 4 grupos;
Distribuir por cada grupo um cartão de identidade. Cada cartão diz:
- “És uma mulher”;
- “Tens 15 anos de idade”;
- “És uma/um afrodescendente negra/o”;
- “És homossexual”.

• Cada grupo tem de manter a sua “identidade” em segredo. Enquanto
grupo são também convidadas/os a criar uma estátua de grupo que possa
representar um carro ou outro veículo que se possa mover como um todo;
• A/o participante voluntária/o fica no meio da sala de formação, na
interseção precisa feita por uma grande cruz no chão. A cruz pode ser
feita com fita-cola de papel. Cada grupo (veículo) estará posicionado
no final de cada um dos 4 eixos da cruz;
• As/os formadoras/es colocam uma série de questões em voz alta, para
que todos os grupos possam ouvir. Os grupos têm de pôr o seu veículo em
andamento, em direção à/ao voluntária/o criando algum impacto, sempre
que, de acordo com o seu cartão de identidade, respondam “não” à questão
colocada. É importante garantir que as/os participantes dos veículos geram
algum impacto na/o voluntária/o que está no meio, mas que também têm
o cuidado de não lhe causar nenhum dano ou magoar. O grupo pode ainda
simular o som de um carro a acelerar e do impacto causado, criando um
estímulo audível para simular uma experiência mais vívida.

Questões para os Grupos
1. Podes comprar uma casa?
2. Podes casar com quem amas?
3. Terás as mesmas responsabilidades em casa do que a/o tua/teu
parceira/o?
4. Podes ficar até tarde na rua sem te preocupares?
5. Se tiveres as competências certas, podes subir na carreira tal como
as outras pessoas?
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6. Podes votar?
7. Podes namorar quem quiseres sem sofrer preconceito por parte das
outras pessoas?
8. Podes arrendar uma casa sem problemas?
9. Podes doar sangue em iguais condições que as outras pessoas?
10. É fácil conciliar a tua família e tua vida profissional?
11. Sentes-te livre e segura/o para ir a um bar sozinha/o?
12. Confias na polícia e sentes-te em segurança quando estão ao teu redor?
13. Na rua, podes usar qualquer roupa com que te sintas bem?
14. Existem muitos heróis populares que se assemelham à tua imagem?
15. As tuas opiniões são levadas a sério?

• Outras/os 2 ou 3 participantes podem ter a oportunidade de trocar
de posição com a/o voluntária/o ao meio para também terem essa
experiência;
• Ao longo do exercício é quase certo que a/o voluntária/o receberá
impacto de diferentes frentes em simultâneo, criando uma
situação ainda mais conflituante;
• Depois do exercício, as/os formadoras/es pedem que toda a gente
regresse aos seus lugares, e explicam com maior detalhe o propósito
e objetivos da atividade. Convidam então as/os participantes dos
grupos a partilhar as suas identidades e dão início ao debriefing,
perguntando tanto aos grupos como à/ao voluntária/o do meio, como
se sentiram ao longo do exercício e o que poderá esta encruzilhada
representar na vida real;
• Apresentar um vídeo teaser que possa promover a discussão
sobre identidades e interseccionalidade. Sugestão de
vídeo: “A urgência da interseccionalidade” (“The urgency of
intersectionality”) de Kimberlee Crenshaw’s.
Contextualização do Debriefing
• Pedir às/aos participantes que partilhem os seus sentimentos, opiniões
e experiências prévias acerca do vídeo e do tópico em geral, reforçando
que não podemos olhar para as identidades, tais como a etnia e o género,
de forma isolada pois estão interligadas e interconectadas;
• Interseccionalidade significa que do cruzamento de diferentes identidades, tais como uma jovem mulher negra homossexual, resulta uma nova
identidade que não é a soma de todas as identidades, mas sim uma categoria
mais específica em si;
• As/os participantes devem ser envolvidas/os na reflexão acerca do quão frequentemente o discurso feminista em geral fala para as experiências de mulheres brancas, e os discursos antirracistas para as experiências de homens
negros, deixando as experiências das mulheres negras não reconhecidas;
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• Algumas vezes, as pessoas que experienciaram múltiplas formas de discriminação usam a opressão que sofreram como motivação para se levantar, subverter e superar (Oprah Winfrey é um exemplo clássico). A maioria das
mulheres que experienciam múltiplas formas de discriminação, vivem a vida
enfrentando maiores dificuldades, mais barreiras no acesso aos serviços e
maior vulnerabilidade emocional.
Propostas de Adaptação
• Outra opção para este exercício consiste em colocar a/o voluntária/o
sentada/o numa cadeira de quatro pernas no meio da sala de
formação (a/o participante pode sentar-se numa posição na cadeira
de forma a que consiga agarrá-la com os braços), e a cada perna da
cadeira está atada uma corda, cujos extremos estão nas mãos de
cada um dos grupos. As cordas fazem assim uma cruz, com a cadeira
e a/o voluntária/o no meio e cada um dos grupos nos eixos. As/os
formadoras/es colocam então um conjunto de questões em voz alta,
de forma a que todas/os as/os participantes consigam ouvir e que, de
acordo com o seu cartão de identificação, puxem para si a corda no
caso de a resposta à questão ser “não”.
• Os cartões de identidades podem ter diferentes categorias
dependendo do tópico da atividade, e cada grupo pode também
receber duas identidades e interpretar a sua interseção.
Referências
Vídeo “A urgência da interseccionalidade” (“The urgency of intersectionality”) de Kimberle Crenshaw’s” 43

43 - www.youtube.com/watch?v=akOe5-UsQ2o
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5.6. Atividades de Construção de Recomendações
5.6.1. Escrever uma Recomendação Política
Objetivos
• Promover a participação política de formadoras/es, educadoras/es e
líderes juvenis para os Direitos Humanos, em particular para os direitos
das jovens mulheres;
• Reunir os diversos resultados e conclusões, decorrentes dum
processo de aprendizagem estruturado, e aplicá-los na construção de
recomendações políticas;
• Desenvolver competências de debate, e de criação coletiva de
recomendações políticas para serem dirigidas a decisoras/es políticas/os
e outros atores.

Conceitos-Chave
Recomendações, participação política, debate, construção coletiva
Duração
2 horas
Materiais / Equipamentos
Post-its quadrados regulares e post-its grandes, cartões coloridos em
tamanho A4 e marcadores

Descrição
Nota: Escrever recomendações políticas não deve ser uma atividade isolada,
mas sim como uma atividade de síntese final que possa beneficiar de reflexões anteriores e/ou de resultados e conclusões dum processo de aprendizagem experiencial estruturado. No caso do projeto PatHERways, desde o início
do projeto, e ao longo do Primeiro Seminário Internacional em Faro - Portugal,
e da Formação de Formadoras/es em Assomada - Cabo Verde, promoveu-se
o envolvimento das/os participantes em diferentes atividades com o objetivo
de desenvolver a sua consciência, competências e argumentos no tópico da
participação política de jovens mulheres. Embora a responsabilidade para a
criação de recomendações políticas tenha sido abordada e reforçada desde
as fases iniciais do projeto, a primeira atividade com este objetivo (descrita a
seguir) apenas aconteceu durante a última sessão da Formação de Formadoras/es, em Cabo Verde.

• Reunir o grupo em plenário com as cadeiras dispostas em U;
• Começar a atividade recordando os diferentes momentos do projeto
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e convidar as/os participantes a partilharem, de forma aleatória, os
seus principais resultados de aprendizagem, novos entendimentos
sobre uma questão particular, ou conclusões a que tenham chegado,
acerca do estado da participação política de jovens mulheres;
• Distribuir de seguida 3 post-its de tamanho regular por cada participante
e pedir para que, individualmente, escrevam 3 principais ideias /
propostas / conclusões finais, acerca do que precisa de acontecer nas
suas comunidades para apoiar a mudança para a efetiva participação
política das jovens mulheres;
• Depois, as/os participantes são divididas/os em grupos interculturais
de 3 elementos e convidadas/os a partilhar os seus post-its individuais
entre si. Após esta partilha, cada grupo intercultural deve selecionar e
escrever em 3 post-its grandes as 3 ideias / propostas / conclusões que
melhor reflitam o grupo como um todo (sendo essas resultantes dos
post-its individuais ou novas);
• Depois de terminados estes post-its de grupo, as/os participantes
são convidadas/os a juntar-se novamente num grupo maior, de 6
pessoas. Cada um destes novos grupos, volta a partilhar as ideias
/ propostas / conclusões dos seus 6 post-its e debate acerca da
“importância, prioridade e resultados potenciais” de cada um, de
forma a selecionar e decidir novamente quais as 3 recomendações
políticas finais deste grupo maior;
• Uma vez feita a nova seleção, as/os participantes iniciam, dentro
do mesmo grupo de 6 pessoas, a construção destas mesmas
recomendações. As suas propostas têm de ser escritas de forma
a responder às seguintes perguntas: “O quê?”, “Quem?” e “Como?”,
apresentando as respostas num cartão colorido final de tamanho A4.
Durante esta tarefa, as/os participantes poderão consultar qualquer
material do projeto, ou outro, para validar informações;

O quê?

Quem?

Como?
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Qual o tópico específico que desejam abordar?
Qual a ideia/ solução que propõem?
O que precisa de mudar e porquê?
Quem são os grupos-alvo da proposta?
Quem vai ser responsável por implementar a proposta?
Quem mais vai estar envolvida/o na proposta?
Quem será impactada/o com a proposta?
Como será concretizada a ideia proposta?
Apresentem detalhes.
Expliquem detalhadamente por que motivo(s)
Acreditam que a proposta vai ser bem-sucedida e
justifiquem apresentando dados baseados em evidências.
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• As/os participantes devem estar conscientes que as propostas de
recomendações são destinadas às/aos decisoras/es políticas/os
e outros atores, a nível internacional e nacional, de cada um dos
seus países;
• Como orientação, as/os formadoras/es devem clarificar que:
Recomendações não são:
... uma reflexão
... uma conclusão genérica
... uma crítica ao estado atual das coisas
... uma crítica ao estado atual das coisas
• Depois de todos os grupos terem terminado de escrever as suas 3
recomendações finais, voltam a reunir-se todas/os as/os participantes
em plenário, e convida-se cada grupo a apresentar, à vez, os seus cartões;
• Depois da apresentação de cada grupo, convidem os outros grupos a dar
feedback, e perguntem-lhes se concordam ou não com as recomendações
propostas ou convidem-nos a dar contributos para as melhorar. Caso
existam recomendações semelhantes, com origem em diferentes grupos,
pede-se que as possam adaptar e juntar numa única recomendação;
• Se necessário, deem 10 minutos extra a cada grupo para integrar o
feedback recebido das/os restantes participantes e reescrever as suas
propostas de recomendações políticas finais.

Propostas de Adaptação
• Nas orientações para a construção de recomendações, pode ser
relevante pedir aos grupos que respondam às perguntas “Quando?” e
“Onde?”, sobretudo se as propostas forem referentes ao nível local e/ou a
um tópico muito particular;
• Depois da apresentação das 3 propostas de recomendações finais de
cada grupo, podem fazer uma atividade de votação anónima. Informem
as/os participantes sobre o que pretende: se deverão votar nas propostas
que são mais revelantes para as suas comunidades, ou mais prioritárias,
ou mais realistas, ou outro critério.
• Poderá convidar-se todos os grupos nacionais a discutir estas propostas
no seu país, quando regressarem, com as suas equipas, grupos-alvo e
redes de parceiros, e a darem depois feedback à equipa coordenadora.
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5.6.2. Recomendações Transnacionais para a Participação Política de Jovens Mulheres
Objetivos
• Permitir uma reflexão mais aprofundada e feedback final acerca de um
conjunto de recomendações políticas destinadas a decisoras/es políticas/os e
outros atores;
• Desenvolver competências de debate e de criação coletiva de
recomendações políticas;
• Criar recomendações políticas referentes à participação política das jovens
mulheres, com recurso a uma perspetiva transnacional e multicultural.

Conceitos-Chave
Recomendações, propostas políticas, debater, construção coletiva,
transnacional
Duração
2 horas
Materiais / Equipamentos
Meias-folhas de flipcharts com as propostas políticas iniciais
Meias-folhas de flipcharts em branco, post-its de cor rosa e de cor verde, de
diferentes tamanhos, e marcadores
Colunas de som e música calma que ajude à concentração

Descrição
Nota: Esta atividade é uma continuação da anterior, apresentada no ponto 5.6.1.
“Escrever uma Recomendação Política” e no caso projeto PatHERways foi implementada no Seminário Final Internacional em Cascais - Portugal. Recomendamos que as duas atividades (5.6.1. e 5.6.2.) sejam realizadas com um intervalo
de tempo entre si.
• Reunir o grupo em plenário com as cadeiras dispostas em U;
• Começar a atividade, comunicando às/aos participantes o objetivo da
mesma. Pretende-se que façam a revisão final das propostas políticas
que resultaram da última atividade, escrevendo as suas versões finais,
para que possam depois ser endereçadas às/aos decisoras/es políticas/
os e outros atores a nível mundial;
• Colocam-se várias mesas espalhadas pela sala de formação, garantindo
espaço suficiente de circulação entre elas. Coloquem em cima de cada
mesa uma meia-folha de flipchart onde tenham previamente escrito as
propostas políticas resultantes da última atividade. Distribuam também
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•

•
•

•

•

•

•

•

por cada mesa post-its cor-de-rosa e verdes, de diferentes tamanhos,
e marcadores;
Pede-se às/aos participantes para que, de forma aleatória e em silêncio,
circulem pelas mesas e leiam todas as propostas, escrevendo nos postits rosa aquilo com que não concordam (“Não concordo / precisa de ser
alterado”) e nos post-its verdes aquilo com que concordam e querem
reforçar ou complementar (“Quero reforçar / precisa de ser adicionado”),
colando-os às propostas de cada mesa. As/os participantes podem
percorrer as diferentes propostas tantas vezes quanto desejarem, e
podem comentar nos post-its das/os outras/os participantes, mas não
podem tirar post-its ou riscar o texto que as/os outras/os escreveram;
Enquanto as/os participantes dão o seu feedback, deve ser promovido um
ambiente de calma e concentração utilizando música e iluminação adequadas;
Depois de todas/os as/os participantes estarem satisfeitas/os, e
sentirem que reviram as propostas como gostariam, são convidadas/os a
posicionarem-se junto da proposta que mais querem continuar a trabalhar.
As/os formadoras/es podem ter de propor uma organização diferente, de
forma a garantir que todas as propostas têm um grupo de trabalho;
Depois de os grupos estarem criados, as/os formadoras/es convidam-nos
a ler todos os feedbacks dos post-its da sua mesa e a integrá-los numa
recomendação final, que inclua todas as opiniões e ideias expressas. Dá-se
uma meia-folha de flipchart em branco a cada grupo para que possam
escrever a sua recomendação final;
Depois de todos os grupos terem terminado a tarefa, todas/os as/os
participantes reúnem-se novamente em plenário, e convida-se cada grupo
a apresentar, na sua vez, a sua recomendação final. Ao apresentar, devem
explicar como integraram todos os feedbacks, quais foram os principais
desafios, e se houve algo que não conseguiram integrar e porquê;
Deve permitir-se que todas/os as/os participantes se envolvam em
conversação moderada, garantindo que todas as recomendações são
bem reconhecidas por todas/os as/os participantes através duma
abordagem de consenso. Prestar atenção à gestão do tempo;
Se for preciso trabalhar de forma mais aprofundada em alguma das
recomendações, deve encontrar-se outro momento durante o programa,
bem como um grupo de participantes motivado e capacitado para o fazer.
No caso de não ser possível chegar a consenso acerca duma ideia em
concreto, a respetiva proposta de recomendação deve ser retirada. As
recomendações finais têm sempre de voltar a todo grupo para validação;
Quando as recomendações finais estiverem definidas e acordadas,
pede-se às/aos participantes que se juntem em grupos nacionais para
criarem uma lista de decisoras/es políticas/os e outros atores a quem
gostariam de as endereçar. Convida-se também a que possam assumir
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responsabilidade pela disseminação das recomendações e a concordar
sobre um método comum de apresentação.

Propostas de Adaptação
A votação das propostas ou recomendações consideradas prioritárias pode
também ser feita usando autocolantes dot. 44 Na votação dot as/os participantes votam na proposta escolhida, usando um número limitado de autocolantes. Esta abordagem de votação é uma forma de votação cumulativa.

5.7. Atividades de Avaliação
5.7.1. Grupos de Reflexão
Objetivos
• Permitir que as/os participantes reflitam individualmente, e
dentro dos seus grupos nacionais, sobre as suas experiências e
processos de aprendizagem diários;
• Permitir que as/os participantes monitorizem o seu processo de
aprendizagem e as suas conquistas;
• Recolher feedback das/os participantes acerca das atividades,
logística e outros aspetos do projeto ou do grupo;
Conceitos-Chave
Reflexão, aprendizagem, grupo, monitorizar, avaliação diária

Duração
30 minutos

Materiais / Equipamentos
Modelos de documentos para os grupos de reflexão (um para cada participante e outro para todo o grupo)

Descrição
• No final de cada dia de formação, as/os participantes são convidadas/os
a juntarem-se em grupos nacionais para refletirem acerca de diferentes
aspetos do dia e do processo de aprendizagem;
• Explicar previamente às/aos participantes que as atividades regulares de
reflexão vão ajudá-las/os a reter melhor os compromissos estabelecidos,
a aumentar a motivação e a tomada de consciência, e que vão acrescentar
valor ao processo de aprendizagem. Os grupos de reflexão devem ser um
espaço seguro estruturado para a troca de ideias e pensamentos que
44 - www.patherways.ecos.pt
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permite que nos tornemos mais conscientes das nossas aprendizagens,
ao usarmos esse tempo extra para questionar todos os aspetos do que
fizemos e do que sentimos;
• Cada grupo terá uma/um moderadora/moderador que será responsável
por facilitar a discussão dentro do grupo e por entregar feedback à
equipa de formação, especialmente sobre coisas importantes a ter em
atenção, a serem adaptadas ou resolvidas durante os próximos dias
da formação. Estas/es moderadoras/es devem ter um briefing anterior
sobre a atividade e o seu papel para garantir que percebem os objetivos
e o processo dos grupos de reflexão;
• Em cada dia, será dado a cada grupo um modelo de documento diferente
para apoiar a reflexão e a discussão. Esses modelos são ferramentas
que ajudarão as/os participantes a envolver-se no exercício e a dar
feedback às/aos outras/os, mas não são o centro da reflexão em si;
• Em cada dia, cada participante preencherá um desses modelos que pode
guardar para si. Adicionalmente, cada grupo terá também de preencher
em conjunto um modelo que represente o sentimento coletivo dos seus
membros e que será partilhado com os outros grupos;
• A equipa de formação terá também o seu próprio grupo de reflexão,
a decorrer ao mesmo tempo que os grupos de reflexão das/os
participantes, para também avaliarem o dia;
• Nos modelos que têm personagens de pessoas, convidem as/os
participantes a alterar a cor da pele, o cabelo ou a silhueta do corpo, etc.
espelhando características com que se relacionem mais, especialmente
num contexto multicultural;
• No fim de cada dia, e de acordo com o horário formativo, os
modelos preenchidos de cada grupo são expostos numa das
paredes da sala de formação.
Propostas de Adaptação
• Dependendo do nível de à-vontade e de experiência das/os
participantes podem também criar-se equipas internacionais e
permitir que se foquem mais nas experiências e nas aprendizagens
do intercâmbio intercultural;
• Poderá também usar-se apenas um modelo único para reflexão, onde
diariamente a/o participante e o grupo vão anotando o seu feedback,
de forma a que no final da mobilidade se possa perceber o caminho
de resultados de reflexão, realizado ao longo dos dias. Os modelos
com emojis ou blobs podem ser as opções mais interessantes se
decidirem usar apenas um modelo para todo o período de reflexão,
considerando que podem fazer círculos e escrever o número do dia
na/no personagem que escolham diariamente.
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Anexos
Modelos dos Grupos de Reflexão 45

Referências
www.blobtree.com

5.7.2. Antes, Durante e Depois
Objetivos
• Reunir informação acerca do progresso feito pelas organizações
parceiras ao longo do projeto, no referente ao seu trabalho para a
participação das jovens mulheres;
• Identificar novas/os decisoras/es envolvida/os, oportunidades
de projeto e mudanças internas na organização, que tenham
acontecido por influência do projeto;
• Permitir que as organizações parceiras ganhem consciência, e que
partilhem com as outras, os resultados e os impactos do projeto
no seu contexto nacional.
Conceitos-Chave
Antes, durante, depois, resultados, impacto, oportunidades,
avaliação, organização

Duração
2 horas

Materiais / Equipamentos
Flipcharts, post-its e marcadores
Cronologia

4
 5 - www.patherways.ecos.pt
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Descrição
• A atividade tem início em plenário, onde a/o formadora/formador
recorda as diferentes fases do projeto. Poderá utilizar-se uma
cronologia, afixada na parede, que apresente as diferentes atividades
para que as/os participantes possam recuar no tempo e percorrer os
diferentes momentos;
• As/os participantes são convidadas/os a juntarem-se em grupos
nacionais ou de organizações e a refletirem sobre as mudanças e
o impacto gerados na organização, a diferentes níveis, com a sua
participação no projeto –envolvimento em novas parcerias ou redes,
desenvolvimento de novos projetos ou atividades, participação em
eventos, novos recursos, mudanças internas na organização, ou
outros resultados que considerem relevantes;
• Distribui-se um flipchart e marcadores por cada grupo e pede-se que
dividam a folha em 3 partes, seguindo o exemplo:
(Nome da Organização)
Antes

Durante

Depois

• Pede-se também às/aos participantes para escreverem nos post-its
as diferentes entidades, organizações ou decisoras/es com quem
estabeleceram contacto ao longo do projeto;
• Dá-se cerca de 1 hora para a tarefa, para que cada grupo tenha
tempo para refletir e discutir aprofundadamente (se começar
primeiro por grupos de organizações, poderão juntar-se depois em
grupos nacionais);
• Depois de todos os grupos terem terminando, reúne-se novamente todas/
os as/os participantes em plenário e convida-se cada grupo a apresentar o
seu flipchart, de forma breve, a todas/os as/os outras/os;
• Após cada apresentação, convida-se os outros grupos a dar feedback,
a comentar ou a fazer propostas para o futuro, se relevante;
• A atividade deve encerrar com uma breve celebração e louvo a todo o
trabalho árduo levado a cabo pelas organizações parceiras.

Propostas de Adaptação
Depois da apresentação dos flipcharts, recolham todos os post-its das/
os decisoras/es com quem estabeleceram contacto ao longo do projeto, e
coloquem-nos em exposição de forma a que todo o grupo de participantes
tenha uma visão geral do potencial de disseminação do projeto.
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5.7.3. O Meu Caminho Lego
Objetivos
• Permitir que as/os participantes reflitam acerca do seu processo de
aprendizagem, desafios e conquistas ao longo do projeto;
• Permitir que as/os participantes expressem criativamente o impacto que
o projeto teve para si, a nível individual;
• Permitir que as/os participantes partilhem com as/os outras/os o impacto que o projeto teve pessoalmente para si.

Conceitos-Chave
Avaliação, aprendizagem, individual, pessoal, impacto, desafios, conquistas

Duração
1 hora

Materiais / Equipamentos
Várias peças e figuras de Lego;
(Opcional: computador, projetor e fotos das diferentes atividades do projeto)


Descrição
• A atividade tem início em plenário, recordando as diferentes fases do projeto,
enquanto é projetada uma apresentação de fotos das diferentes atividades,
permitindo que as/os participantes recuem e percorram as diferentes fases;
• Prepara-se uma mesa larga, no meio da sala de formação, e espalha-se
sobre ela diferentes conjuntos de peças e figuras de Lego. É importante
ter muitas peças de Lego disponíveis, para que as/os participantes não
se sintam limitadas/os na sua expressão criativa;

• Convidam-se as/os participantes a criar, individualmente e em
silêncio, uma construção de Lego que expresse o seu processo
pessoal de aprendizagem e de experiências ao longo do projeto.
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Explica-se, também, que as peças de Lego são só uma forma de expressar
as suas reflexões e que não existem regras acerca de como as usar;
• Deve colocar-se uma música que propicie um ambiente calmo na sala;
• Depois de todas/os as/os participantes terem terminado a tarefa, retirase da mesa todas as peças de Lego que não foram usadas;
• As/os formadoras/es convidam então todas/os participantes a juntarem-se
em plenário, em formato de U, e a exporem as suas construções à sua frente;
• Dá-se alguns minutos aos/às participantes para apreciarem as
construções e o ambiente da sala, e depois convida-se a que possam
partilhar e explicar as suas construções a todo o grupo. De forma aleatória,
pergunta-se quem quer partilhar, visto que a partilha deve ser voluntária;
• A atividade poderá ser encerrada com uma breve ronda de aplausos
dirigida a cada participante pelas suas conquistas e resultados de
aprendizagem ao longo do projeto, e também poderá convidar-se as/os
participantes a percorrer a sala e a observar as outras construções com
maior pormenor, dando-lhes espaço para que possam partilhar em pares
ou em pequenos grupos.

Propostas de Adaptação
Se houver mais tempo disponível, podem pedir às/aos participantes, numa
primeira ronda, para representar um conceito tal como, por exemplo, a
aprendizagem. Esta primeira fase poderá ser útil para que o grupo se familiarize com a nova forma de expressão (as peças de Lego) e para que cada
uma/um compreenda melhor a sua própria aprendizagem.

Referências
Adaptado da abordagem Lego Serious Play ®
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6. Considerações Finais

Este manual é o resultado de uma experiência fantástica e desafiante que uniu jovens líderes, profissionais de juventude e educadoras/
es de diferentes cantos do mundo.
Como sempre, no final dum projeto ou viagem intensa, temos sentimentos mistos. Por um lado, ficamos com o sentimento de que entre
os paradigmas do género e da participação jovem, muito ficou por
dizer, e que se o tempo para o debate e a partilha fosse prolongado,
não seria ainda assim suficiente para abordar e tentar dar resposta a todas as necessidades e desigualdades que as jovens mulheres
enfrentam ao redor do globo. Por outro lado, temos a certeza que
contribuímos para a transformação pessoal e para aumentar a consciência das muitas pessoas que se juntaram à viagem PatHERways, e
que o mundo está agora melhor equipado com líderes sociais jovens
mais ativas/os, capazes de contribuir de forma significativa para uma
mudança global no referente à igualdade de género e, em particular,
no envolvimento ativo das jovens mulheres nas políticas públicas.
Este manual pretende ser um símbolo da grande oportunidade que
todas/os temos de nos melhorarmos constantemente a nós próprias/
os ao longo do nosso caminho, para sermos as/os melhores líderes e
multiplicadoras/es para a transformação social que o mundo tão urgentemente precisa. Esperamos que consiga oferecer ferramentas e
ideias que possam ser usadas em diferentes comunidades e inspirar
outras/os a continuar a viagem com confiança, paixão e motivação!
Encorajamos-vos fortemente a darem-nos o vosso feedback acerca
das vossas ideias e resultados ao utilizarem este manual, por isso,
por favor, entrem em contacto connosco!
Esperamos que possamos encontrar-nos por aí, no mundo em que
queremos viver!
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