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APRESENTAÇÃO
Com a publicação do Manual de Formação de Formadores no Âmbito da VBG, procura-se
avançar na dimensão de conhecimentos dos direitos das mulheres e meninas, na luta contra a VBG e continuar a desenvolver esta ferramenta pedagógica que promove a igualdade.
Este manual está orientado para docentes e educadores/as sociais para uso no seu trabalho com diferentes grupos-alvo, tais como futuras pessoas formadoras, activistas, profissionais dos sectores das portas de entrada do Mecanismo Multissectorial de Atendimento
Integrado à Mulher Vítima de Violência (MMAIMVV), grupos comunitários, etc. O objectivo
é transmitir de uma forma clara e amena, mensagens e valores de procura da igualdade,
dando a conhecer os instrumentos que o Governo de Moçambique tem para a erradicação
da VBG, especialmente o MMAIMVV.
Neste manual para pessoas formadoras, recolhem-se algumas dicas e actividades que
podem-se fazer uso segundo o contexto da formação. Pode-se utilizar como ferramenta de
acompanhamento do kit de formação.
Este recurso está adaptado a qualquer pessoa que trabalha na área da VBG, sejam docentes profissionais, educadores/as, polícias, assistentes socias, profissionais da medicina e
da psicologia, auxiliares e assistentes técnicos/as, etc. Este manual de formação de formadores pretende tornar-se uma ferramenta essencial para a aplicação e boa coordenação na
atenção às pessoas vítimas de Violência Baseada no Género.
Conceitos fundamentais são amplamente abrangidos e contextualiza-se o papel dos direitos humanos e da igualdade de género, oferecendo assim um material essencial para
que a dinâmica do jogo seja ferramenta proveitosa e efectiva para poder realizar tarefas de
treinamento.
O/a facilitador/a poderá disseminar a ferramenta, transferir seus conteúdos e, em última
análise, capacitar formadores em diferentes contextos e formatos, de acordo com as necessidades.
O documento apresenta o Manual do formador, os temas, formatos e materiais propostos
para treinar agentes que serão potenciais formadores no âmbito da VBG, assim como,
propõe-se objectivos e actividades aplicadas ao KIT.
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OBJECTIVOS
Objectivo Geral:
O participante compreenderá o que é e como contribuir para o desenvolvimento de
estratégias de prevenção, cuidado e erradicação da VBG em coordenação com o
MMAIMVV de Moçambique.
Objectivos Específicos:
•

Conhecer a evolução da VBG ao longo da história, examinando os instrumentos
que protegem os direitos humanos das pessoas.

•

Estudar o sistema sexo-género e masculino-feminino e como estes influenciaram
a sociedade e o processo de socialização desde a infância e na formação da
cultura, dando origem a diferentes papéis e estereótipos.

•

Fomentar o conhecimento teórico no qual o conceito de violência é abordado,
como teorias e modelos sociológicos e psicológicos que tentam explicá-lo, e os
comportamentos tanto de agressor como de vítima.

•

Identificar e diferenciar as manifestações de violência, tipos e as suas relações,
assim como o ciclo da violência dentro das relações sentimentais e outros tipos
de violência nas vias públicas. As consequências da VBG em todas as áreas
sociais e individuais da vítima e crianças.

•

Oferecer uma ampla gama de técnicas de intervenção de todo o processo para favorecer e facilitar o bom trato com a vítima e, assim, poder cumprir com directrizes
do MMAIMVV e evitar a re-vitimização.

•

Conhecer e identificar os diferentes instrumentos de recolha de dados das vítimas
de VBG e o encaminhamento à serviços especializados e o uso coordenado dos
mesmos.

•

Proporcionar conhecimentos e estratégias para uma efectiva campanha
de prevenção e sensibilização, e conhecer os recursos para a luta contra a VBG.
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METODOLOGIA
Propõem-se as seguintes metodologias didácticas segundo a temática a treinar:
•

Aula expositiva: O/a formador/a explica a matéria de forma expositiva, apoiando-se
no uso de um quadro de parede ou projector, também pode não utilizar recursos.
A/o facilitador deve perceber qual é a intensidade de atenção e compreensão do
aluno para puder trocar de actividade ou fazer uma dinâmica se for necessário.

•

Trabalhos em grupo: O desenvolvimento de trabalhos em grupo com ajuda de
documentos, para o fomento da cooperação e coordenação. O grupo tem que
apresentar os resultados da tarefa à turma.

•

Trabalhos individuais: Elaboração de exercícios individuais para a retenção da
informação.

•

Trabalhos práticos: Os formandos fazem as tarefas em situação real ou de
simulação. Muito apropriado para a aprendizagem de destrezas, pode ser feito em
grupo ou individual.

Estratégias de comunicação para o formador:
•

Conteúdo: A mensagem tem de ser importante, com significado claro e de efeito
imediato.

•

Continuidade: A comunicação deve ser contínua.

•

Claridade: Uso de palavras e frases simples.

•

Precisão: Uso de termos precisos com clara definição.

•

Coerência: A mensagem tem de ser coerente para que os formandos possam lembrar
e entender sem a presença do formador. A apresentação de exemplos simples e próximos é uma estratégia muito útil.

Para aumentar o impacto das réplicas é recomendado o seguinte:
1. Transmita a sua experiência e forneça informações claras e precisas.
2. Ouça e motive a participação.
3. Reconheça as contribuições e promova a responsabilidade compartilhada da aprendizagem.
4. Incentive todas as pessoas a contribuir com a sua experiência, especialmente aquelas
pessoas que têm dificuldades em participar.
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5. Apoie o desenvolvimento do trabalho em equipa.
6. Enfatize o desenvolvimento de habilidades de comunicação, negociação, confronto de
ideias, trabalho em equipa e outras habilidades voltadas para fortalecer a capacidade
de liderança dos participantes.
7. Promova situações em que os participantes tomam decisões e iniciativas, para tirar conclusões e recolher aprendizagens.
8. Aborde necessidades diferenciadas, com estratégias para a aprendizagem focada.
9. Confronte e ajude a resolver conflitos emergentes e latentes.
10. Esteja aberto/a a sugestões.
11. Avalie continuamente o desenvolvimento das actividades e a atitude da turma.
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ACTIVIDADES PROPOSTAS
Para começar, o ideal é quebrar o gelo com uma dinâmica de apresentação para que as
pessoas se conheçam entre elas. A dinâmica consiste em que o facilitador entregue uma bola
a uma pessoa da turma, e esta deve dizer o seu nome e onde trabalha, (pode acrescentar informação que quiser), depois entrega a bola a outra pessoa (quem quiser) e a nova pessoa
tem que repetir o nome da pessoa anterior e começar com a sua apresentação.
Assim de forma sucessiva passando por todas as pessoas sem repetir e sem esquecer a
ninguém.

Marco Histórico sobre a Violência de Género
Neste marco sobre os instrumentos internacionais, regionais e nacionais para a erradicação da violência contra as mulheres e o enquadramento temporal, sugere-se uma actividade para reflectir sobre o que significa a igualdade para os formandos. Esta actividade pode
ser feita antes da aula expositiva, assim o formador terá uma ideia sobre o que significa o
conceito para o formando e assim poder depois dirigir a aula em função da necessidade de
informação.

ACTIVIDADE 1: A IGUALDADE
Objectivo

Chuva de ideias para reflectir o que cada pessoa associa a palavra
igualdade.

Duração

20 Minutos

Materiais

Quadro de parede e giz.

Desenvolvimento

Começamos por identificar o que é a igualdade para cada participante, solicitando que eles expressem com uma única palavra, o
que a igualdade significa nas suas vidas. Apontamos todas respostas no quadro. Ao terminar a aula vamos retomar a leitura em voz
alta e reflectir sobre as respostas iniciais: se estão correctas, se há
erros, ou se transformou-se e melhorou o conceito de igualdade nos
formandos.

Uma técnica para a moderação de debates que é utilizada é a técnica da bola, pudendo
ser qualquer outro objecto. A pessoa formadora/facilitadora cederá a bola às pessoas que
pedem a palavra e assim a turma respeitará a opnião de cada pessoa e solicitará a bola
quando quiser fazer uma intervenção ou comentário.
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Marco Conceptual para a Intervenção Profissional em Matéria de Violência de Género
Com o objectivo de conhecer qual é o nível dos formandos para um melhor enfoque informativo e formativo, será produzida a primeira parte da actividade antes do início do tema
expositivo sobre o enfoque dos direitos humanos e termos conceptuais sobre a igualdade e
a luta contra a discriminação das mulheres. A actividade será dirigida usando o debate com
o objectivo de potencializar a participação de toda a turma.
A segunda parte, pode ser feita depois da aula expositiva sobre conceito de direitos humanos e o enquadramento dos direitos da mulher nos mesmos, para poder ver a assimilação
de conteúdos e encaminhar respostas para os objectivos da aprendizagem.

ACTIVIDADE 2: PERGUNTAS PARA A REFLEXÃO E DEBATE GUIADO.
PRIMEIRA PARTE:
A violência contra as mulheres: Uma questão de Direitos Humanos
•

Reflectir sobre as mudanças ocorridas nos últimos anos.

•

Relacionar o progresso da igualdade através do trabalho realizado pelos movimentos de mulheres.

•

Identificar aspectos negativos que ainda prevalecem no relacionamento entre homens e mulheres.

Objectivo

Duração

30 ou 40 minutos

Materiais

Cartões, marcadores, tachinhas e folhas.
•

Organiza grupos mistos de cinco ou seis pessoas em função do
número de formandos.

•

Peça que cada grupo fale sobre mudanças que ocorreram nas
três últimas gerações: avós e avôs, pais e mães e geração actual
em relação a:
- Educação;
- Trabalho;

Desenvolvimento

- Sexualidade;
- Família;
- Relacionamento do casal;
- Política;
- Autoridade;
- Independência;;
- Relacionamento com filhos e filhas;
- O dinheiro da casa.
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SEGUNDA PARTE:
Por que é tão importante considerar os direitos das mulheres como direitos humanos?
Procurar encaminhar a resposta à:
- Os direitos não podem ser questionados por práticas, tradições ou costumes culturais
ou religiosos que atentem contra a dignidade das mulheres, que são a metade da humanidade.
- Os direitos humanos são o resultado de longos anos de luta pelo reconhecimento da
dignidade básica das pessoas. Eles são a base de qualquer luta pela igualdade de oportunidades entre todos os seres humanos.
- A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o quadro de referência para as leis de
todos os países. No entanto, nem todos os governos estão dispostos a assumi-lo. Se os
direitos específicos das mulheres forem reconhecidos como Direitos Humanos, podem
ser exigidas mudanças legislativas que lhes defendam de qualquer tipo de discriminação
ou ataque contra a dignidade das mulheres.
Nestas actividades a pessoa formadora/facilitadora deverá guiar o debate para que a turma chegue sozinha a conclusão do objectivo da actividade, alternando perguntas e palavras-chave, chamando as pessoas da turma a participar e expor a sua própria opinião ou
vivência se quiserem.
Conceitos-chave: Feminismo, Género, Patriarcado e Igualdade
Quanto aos termos de base para perceber a desigualdade das mulheres e as relações de
poder que podem derivar na violência, o formador vai lançar algumas palavras e tentar perceber o que elas querem dizer para o aluno. Assim depois vai-se dar o significado destas
pudendo observar se o aluno tinha esse conhecimento ou não. Com a assimilação destes
conceitos se passará a actividade seguinte que consiste em perguntas para a reflexão, que
orientarão ao formador no marco da atenção e percepção da Violência Baseada no Género
e assimilação de conceitos e informação anteriormente exposta.
Perguntas para a reflexão:
Considera-se a violência de género que uma mulher sofre por razões de género, como
resultado de uma relação de poder desigual, quer ocorram na vida pública ou privada.
A) Verdadeiro
B) Falso
O feminismo procura a superioridade das mulheres sobre os homens?
O machismo oprime os homens também?
O que se entende por discriminação contra as mulheres?
O que se entende por violência contra as mulheres?
Quais são as obrigações que o Estado deve assumir em relação aos direitos da mulher?
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ACTIVIDADE 3: A IGUALDADE
O que significam para vocês as seguintes palavras?
•

Direitos das mulheres

•

Cidadania

•

Sufragismo

•

Igualdade

•

Igualdade real

•

Igualdade jurídica

•

Diferença

•

Feminismo

•

Igualdade de oportunidades

Quais são os instrumentos internacionais e regionais que conhecem em matéria de
violência contra as mulheres?

Estes conceitos deverão ser reforçados durante toda a formação, já que são conceitos básicos, mas ainda muito abstractos e podem ser difíceis de definir. Propõe-se utilizar jogos,
durante vários dias, para repassar os conceitos, como por exemplo mimíca ou desenhos,
nos quais uma pessoa representa uma palavra e o grupo deve adivinhar que palavra é, e
defini-la.
Papéis de género e estereótipos: Características da desigualdade
Depois da aula expositiva sobre a diferença entre sexo e género, e com o objectivo de
quebrar estereótipos, propõem-se as seguintes actividades, que são muito simples, e convidam ao debate entre os alunos. Os debates podem ser uma premissa básica para quebrar
estereótipos e pensamentos errados sobre os papéis de género, de forma a conseguir uma
visão efectivamente igualitária entre homens e mulheres e entre profissionais.
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ACTIVIDADE 4: SEXO E GÉNERO
Objectivo
Duração
Materiais

Os participantes reconhecem as diferenças entre género e sexo,
para entender que o género é uma realidade socialmente construída que pode ser modificada.
30 Minutos
Folhas com diferenças entre sexo e género, canetas e papel para
registrar as conclusões do grupo.
Fazer uma divisão por grupos e nomear uma pessoa para moderar
cada grupo, e este será encarregado/a de controlar o tempo e moderar, se for necessário.
As equipas são formadas, cada uma delas nomeia uma pessoa
relatora ou palestrante.

Desenvolvimento

Cada equipa lê cada uma das frases cuidadosamente, e discutem
se essas diferenças entre mulheres e homens são género ou sexo.
Cada equipe marca com um X a coluna seleccionada. Se os membros do grupo não concordam, devem marcar em ambas caixas. Ao
explicar porquê, argumentam as razões de desacordo, a pessoa
formadora apoiará a discussão das respostas.

DIFERENÇAS ENTRE SEXO E GÉNERO
CARACTERÍSTICAS PARA DIFERENCIAR
SEXO GÉNERO
As mulheres engravidam, os homens não
Meninas são dedicadas e os meninos durões
As mulheres ganham menos salário do que homens
Mulheres amamentam bebés, com leite que seu corpo produz,
homens não podem fazer isso
A voz dos homens muda significativamente na adolescência, a das
mulheres não
As mulheres são mais sentimentais do que os homens
Os homens têm uma maior capacidade para o negócio do que as
mulheres
A cor das crianças é azul, a cor das meninas é cor-de-rosa
As mulheres são mais intuitivas do que os homens
As mulheres cuidam da casa, os homens não
Os meninos são mais inquietos do que as meninas
Os homens sabem política, as mulheres não
Para as mulheres é fácil chorar, para os homens é difícil
As mulheres são mais pacientes do que os homens na educação de
meninas e meninos
Os homens são mais violentos do que as mulheres
Os homens têm mais capacidade de direccionar as mulheres
As mulheres realizam quase 100% do trabalho do lar
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O formador deverá detectar no grupo, quais actividades são pertinentes segundo as pessoas
que estão a ser formadas, segundo as suas demandas, conhecimentos e implicação na
formação. Se surgir algum debate deverá guiar o mesmo para uma reflexão conjunta.
ACTIVIDADE 5: SEXO E GÉNERO
Objectivo

Reflectir sobre as diferenças biológicas entre homens e mulheres e o
sistema sexo e género

Duração

30 Minutos

Materiais

Cartões com palavras e adjectivos e desenhos de homem/mulher
Os cartões são distribuídos com termos denotando habilidades mulheres e homens.
(Os cartões estão no pacote didáctico. Os termos são: ternura, produção de esperma, maquiagem, audácia, choro, violência, timidez,
coragem, criatividade, amamentação, cozinhar, seios, sensibilidade,
racionalidade, decisão, submissão, bondade, autonegação, iniciativa,
inconstância, gravidez, liderança, trocar pneu, trocar fraldas, liberdade, conformismo, fraqueza, fornecer, sexualidade, força, insegurança, produtividade, ejaculação, conselhos, óvulos, gesto, autoridade,
fidelidade, depressão, lavandaria, maternidade, paternidade).
As pessoas vão associar cada habilidade numa tabela dividida por
duas silhuetas (uma silhueta de um homem e outra duma mulher).

Desenvolvimento O formador, fará reflectir aos formandos qual é o motivo da escolha
da silhueta para o seu cartão e poderá trocar de lugar em consenso
com o grupo.
Vai-se induzir a colocar no meio das duas silhuetes, aquelas habilidades referidas ao género que podem ser associadas as duas silhuetas.
Reflectir sobre quais conceitos de género já foram abordados.
Mostrar o que o papel e o estereótipo representam na visão da sociedade, o formador pode ajudar com exemplos nos conceitos para
explicar esta parte.
As reflexões concentram-se em explicar os aspectos sociais, económicos, culturais e políticos que fazem com que as mulheres e os
homens não estejam satisfeitos com esses papéis e estereótipos.
Mecanismos que Criam a Desigualdade: Resistência à Mudança
Com objectivo de debate e distinção, a seguinte actividade pode evidenciar o nível do
que as mulheres encontram na vida cotidiana e como se perpetuam os estereótipos e o
menosprezo de que a mulher é vítima tanto na cultura popular como nos refrãos.
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ACTIVIDADE 6: MECANISMOS DE TRANSMISSÃO
Objectivo

O/a formador/a, fará reflectir sobre os mecanismos de transmissão
da cultura da desigualdade entre homens e mulheres.

Duração

30 minutos

Materiais

Papel e caneta para anotar as conclusões
Leiam com atenção os seguintes provérbios:

Desenvolvimento
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•

Bate regularmente na tua mulher, mesmo que não saibas a razão, não
te preocupes porque ela sabe.

•

Homem que cheire a pólvora, mulher que cheire a incenso.

•

Mulher honrada não tem ouvidos nem olhos.

•

Mulher feia não tranca a porta.

•

Da cintura para baixo não há mulher feia.

•

Mulher, mulas e muletas, tudo se escreve com as mesmas letras.

•

De má mulher te guarde e de boa não fies nada.

•

A sombra de um homem vale mais que cem mulheres.

•

Homem de palha vale mais que mulher de ouro.

•

Conselho de mulher vale pouco e quem o toma é louco.

•

De nenhuma mulher há que confiar e de todo o homem há muito que
temer.

•

Palavras são fêmeas, factos são machos.

•

Ao diabo e à mulher nunca falta que fazer.

•

Para se encontrar o diabo não se precisa sair de casa.

•

Guarda-te do boi pela frente, do burro por detrás e da mulher por todos
os lados.

•

A casa é das mulheres e a rua é dos homens.

•

Não provam bem as senhoras que se metem a doutoras.

•

Entre marido e mulher nunca metas a colher.

•

Mulher doente, mulher para sempre.

•

A boa mulher faz o bom marido.

•

Cabe ao marido prudência, cabe à mulher paciência.

•

Faça-as quem as fizer quem a paga é a minha mulher.

•

Homem peludo ou forte ou amorudo.

•

Homem chorão, corno ou ladrão.

•

Os homens, não há nenhum bom, todos urinam para parede como
cães.
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Reflexão

•

Que ideia se reflecte em homens e mulheres?

•

Que ordem estes provérbios respondem?

•

Aplique a regra da inversão (onde fala-se de mulher troque
por homem e vice-versa) e leia novamente.

Após a exposição do tema, para finalizar, propõem-se duas actividades, uma sobre os
mitos que continuam a perpetuar a inferioridade da mulher e uma guia avaliadora para conhecer a assimilação de conteúdos dos formandos e verificar se deve-se continuar com o
módulo seguinte ou se pelo contrário deve-se fazer maior insistência nos conceitos básicos
para puder continuar.
ACTIVIDADE 7: RESOLVER MITOS
Objectivo
Duração
Materiais

Desenvolvimento

Analisar os mitos e crenças que existem sobre o abuso.
40 Minutos
Ficha anexa
Cada participante da actividade recebe uma ficha, e são solicitados a
preenchê-la individualmente e de forma reflexiva. Uma vez terminado este trabalho, se reúnem em pequenos grupos para compartilhar
semelhanças, diferenças e observações em relação a actividade.
Posteriormente, na sessão plenária, o formador convidará cada grupo a reflectir sobre a actividade e sobre as reflexões comuns manifestadas.
Ø No seu trabalho profissional você se depara com afirmações
desse tipo?

Reflexão

Ø Quais são as pessoas que dizem essas frases?
Ø Qual é o motivo?

Ø Vocês pensam que esses mitos reflectem um tipo de realidade?
FICHA DE ACTIVIDADE
Leia atentamente as seguintes declarações e aponte se elas são
verdadeiras ou falsas:
Sempre fala-se de violência contra as mulheres, mas os homens
também são violentados mais do que as mulheres.
As mulheres violentadas beneficiam-se da situação de violência
As mulheres provocam ao homem, e por isso é que são violentadas

VERDADE FALSO

Estas coisas ocorrem em famílias sem estudos e pobres
O agressor perde o controlo e fica violento. É por isso que acontece
a violência
A causa são os ciúmes
As mulheres gostam dessa situação, caso contrário denunciam
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ACTIVIDADE 8: TESTE DE AVALIAÇÃO
1. Os direitos das mulheres são direitos humanos.
Verdadeiro
Falso
2. Igualdade significa que mulheres e homens são idênticos e não se podem distinguir.
Verdadeiro
Falso
3. O feminismo é o oposto do machismo, faz o mesmo, mas contra os homens.
Verdadeiro
Falso
4. A igualdade é o princípio orientador da vida democrática, que supera diferenças discriminatórias e eleva todos os seres humanos para a categoria de pessoas sem distinção
de sexo.
Verdadeiro
Falso
5. A igualdade legal é traduzida automaticamente em igualdade real.
Verdadeiro
Falso
6. Para alcançar a igualdade real, é necessário aplicar políticas e acções positivas para
que mulheres e homens de diferentes posições iniciais, acedem a resultados equivalentes.
Verdadeiro
Falso
7.- O feminismo começa quando as mulheres expressam publicamente reivindicações de
igualdade e cidadania de forma colectiva.
Verdadeiro
Falso
Manifestações da Violência contra as Mulheres e Crianças
Antes de começar a aula expositiva, propõe-se que se façam perguntas aos alunos, como:
que tipos de violência conhecem. As suas respostas vão orientar em relação a forma de explicar os tipos de violência existentes. A metodologia da seguinte actividade pode ser feita
de múltiplas formas: pode-se realizar antes e depois da sessão expositiva, assim pode-se
ver como foram enquadradas as palavras antes e depois da sessão e pode-se verificar se
houve alguma mudança, ou melhoria de assimilação de conteúdos.
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ACTIVIDADE 9: TIPOS DE VIOLÊNCIA
Objectivo
Duração

Reflectir sobre os tipos de violência e os identificar
15 Minutos

Materiais

Folhas e canetas
O facilitador vai dizer uma série de palavras e acções que os formandos deverão identificar em cada tipo de violência. Depois vai-se
reflectir sobre que tipo de violência se considera em cada acção.
As palavras são:

Morder, arranhar, fazer chantagem, humilhar, ameaça, monopolizaDesenvolvimento ção de decisões, insultos, controlo, críticas, piadas e desenhos machistas, coacção da mulher nos meios, perpetuação da cultura da
beleza ideal, empurrar, berros, uso de linguagem machista e sexista,
negar assinatura de divórcio, agredir, roubar ou romper bens da mulher, não prestar manutenção, roubo ou controlo do dinheiro da mulher, controlo das amizades, beliscar, provocar afastamento familiar,
esbofetear, controlo do telefone, isolamento.
O Ciclo da Violência
Depois da aula sobre o ciclo da violência e o amor romântico, e as suas implicações na
violência conjugal, propõe-se a actividade da escalada. Esta é muito simples e convida a
um debate entre os alunos que pode gerar resultados muito interessantes, sobretudo para
a sua identificação e percepção cíclica, e que normalmente não há reabilitação.
ACTIVIDADE 10: A ESCALADA DA VIOLÊNCIA
Objectivo
Duração
Materiais

Desenvolvimento

Analisar e detectar as diferentes formas de violência que podem
ocorrer nas relações de namoro ou conjugais.
20 Minutos
Caneta e papel
- A pessoa formadora/facilitadora desenhará uma piramide (iceberg)
representando a “escada da violência”, desde as violências menos
visíveis na base, até as consequências fatais, a morte, na ponta.
- Observem cuidadosamente “a escada da violência”. Se olhar de
perto, poderão ver como as etapas estão subindo em um relacionamento, que estão aumentando e “legitimando” o grau de violência.
No caso dos meninos, o surgimento de etapas tem a ver com comportamentos de dominação e, no caso de meninas com a submissão.
- Seguindo as instruções, formarão vários grupos. Cada um vai pensar em exemplos de situações que podem acontecer em um relacionamento de namoro ou casal que ilustrem o que é descrito em cada
etapa.
-Depois vão fazer uma base comum em que vão reflectir juntos sobre como se pode ir para baixo e evitar situações de violência de
qualquer tipo, num relacionamento.
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Consequências da VBG
Para evidenciar e debater as consequências da VBG, ao nível tanto individual como social,
laboral, político etc., e tendo em conta os efeitos sociais que têm a nível no país e no desenvolvimento do mesmo, propõe-se a actividade seguinte.
ACTIVIDADE 11: Factores de risco e protecção
Objectivo
Duração
Materiais
Desenvolvimento

Reflexão

Reflectir sobre as causas, problemas e efeitos gerados pela violência e com base neles citar 3 factores de risco e 3 de protecção.
20 Minutos.
Uma folha com a figura de uma árvore para cada formando e canetas.
Entregar a cada pessoa uma folha com a figura de uma árvore. Na
raiz vão identificar as causas que geram a violência, no tronco os
problemas, e nas folhas os efeitos.
Encontrar o que cada pessoa escreveu em comum e reflectir sobre
as diferentes causas, problemas e consequências a vários níveis.
(social, laboral, político, de igualdade, etc.)

Atenção integral às mulheres vítimas de violência baseada no género por parte dos
profissionais.
Mecanismo Multissectorial de Atendimento Integrado à Mulher Vítima de Violência
Para começar a falar especificamente do MMAIMVV, a actividade seguinte leva os alunos
a falar sobre o seu trabalho em relação aos instrumentos nacionais de combate à VBG. O
formador deve guiar os alunos para o debate tendo em conta a coordenação dos diferentes
profissionais que estão na formação.
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ACTIVIDADE 12: OS RECURSOS EM VIOLÊNCIA
Objectivo

Conhecer o trabalho desenvolvido pelos diferentes profissionais das
portas de entrada e os recursos específicos que existem para as vítimas de violência.

Duração

70 Minutos.
O/a formador/a convidará a equipe de profissionais das portas de
entrada, a participar na sessão para explicar o trabalho deles. É importante que indiquem o que fazem e como o fazem.

Desenvolvimento

Reflexões

Cada profissional terá 10 a 15 minutos para sua intervenção. Em
qualquer caso, o tempo total de intervenção não será superior a 35
minutos.
Posteriormente, será aberta uma sessão de perguntas na qual os
participantes e profissionais poderão trocar informações.
É importante promover um clima de colaboração em que se enfatiza
que a vítima é o centro da intervenção e que os profissionais cobrem
diferentes áreas de intervenção.

Neste módulo, propõe-se, dependendo da atitude dos alunos, fazer uma dinâmica para
perceber como as pessoas tem uma percepção errada delas mesmas, e tem tendência a
baixa-autoestima. O objectivo da dinâmica é chegar a uma reflexão de como se sentem as
pessoas vítimas de violência.
A dinâmica do LEQUE, é muito simples, cada pessoa faz um leque com um papel e põe o
seu nome no começo. Todos os leques têm de passar por todas as pessoas e cada pessoa
deve escrever um atributo positivo da pessoa dona do leque.
Quando todas as pessoas escreveram e receberam o seu leque, poderão ver tantos atributos positivos que outras pessoas viram nela e que seguramente ela mesma nem se
apercebeu desses atributos.
ACTIVIDADE 13: CASOS PRÁTICOS DE VBG
Objectivo

Reflectir sobre a aplicação dos instrumentos segundo o sector do
profissional e como se gere e coordena uma situação como a que
vai ser exposta.

Duração

40 Minutos.

Materiais

MMAIMVV
Em grupos mistos: vai-se elaborar um guia de intervenção segundo o MMAIMVV e em coordenação com os outros actores que
interferem no processo, até ao seu final.

Desenvolvimento
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Reflexão
Suposto 1:
Mulher de 33 anos que chega a unidade sanitária com quatro filhos/as de 14 anos, 10 anos e gémeos (meninos) de 18 meses. Ela foi vítima de violência psicológica e física (tem sintomas de ser
estuprada diariamente e duas costelas partidas) por parte do seu parceiro contra ela e contra as
crianças mais velhas, que são de outro casamento, e contra os pequeninos que são dele.
Na chegada, o filho mais velho vem com um braço aleijado devido a um dos espancamentos de
seu padrasto. A mulher confessa que o filho mais velho exerce também violência verbal contra
ela e os seus filhos mais novos, até ao ponto de um dos pequenos não querer dormir na mesma
casa que ele.
Qual é o procedimento a seguir?
Suposto 2:
Um vizinho chega na esquadra a dizer que na casa do lado tem uma criança de 7 anos que está
a ser estuprada pelo pai, já que, quando a mãe sai para ir trabalhar, a criança começa a chorar
e se houve sons de conteúdo sexual. Depois disso, o pai vai a barraca do bairro e fica a beber
até chegar a mãe da criança, a qual desconhece a situação. O vizinho insiste que a polícia deve
actuar, já que está muito preocupado com a criança.
Qual é o procedimento a seguir?
Suposto 3:
Uma idosa que ficou viúva aos 65 anos chega ao comité comunitário a queixar-se que o seu
cunhado foi a casa dela e a expulsou, alegando que as propriedades do marido dela são dele
agora. O comité encaminha o caso para o GAFMVV, a idosa não tem onde morar e desconhece
os seus direitos, também não tem dinheiro e está muito doente por causa da idade. Não tem filhos
nem outra família que possa ajudá-la e acaba por viver sozinha na rua.
Qual é o procedimento a seguir?
Suposto 4:
Na comunidade X vai-se realizar um casamento de uma menina de 8 anos com um homem de
43. Os membros da comunidade estão a preparar a grande cerimónia, mas os colegas da escola
da menina foram para o CAI para denunciar a situação do casamento, pois conhecem os seus
direitos (graças a uma palestra que tiveram na escola), e não querem que a menina seja obrigada
a casar, sobretudo sendo menor de idade.
Qual é o procedimento a seguir?
Suposto 5:
Uma moça de 17 anos, chega a uma Associação que defende os direitos das jovens a dizer que
está a ser muito controlada pelo namorado. Ele controla os horários dela, com quem ela fala, controla o telefone dela, o que ela veste e até o que ela come.
Embora o seu namorado não exerça violência física contra ela, ela tem muito medo dele e do seu
comportamento. Por isso é que ela quer distanciar-se dos amigos e amigas dela esperando que
isto faça ele confiar mais nela.
Qual é o procedimento a seguir?
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A seguinte actividade pode-se fazer de forma individual e com uma percepção de autocrítica.
Procurar fazer uma análise de nós mesmos sobre a empatia e a escuta activa.
Não é preciso partilhar os resultados com a turma se os alunos não quiserem, é simplesmente para nos autocriticar e autoavaliar, tentando perceber que algumas atitudes
podem alterar a percepção da história real da vítima, e também se estamos a ser suficientemente profissionais e empáticos para com as vítimas, visto que, como antes se falou
na unidade teórica, é muito importante a humanização em relação a vítima e não vê-la
como um simples processo ou “paciente”.
ACTIVIDADE 14: ANÁLISE DA ESCUTA ACTIVA
Objectivo

Reflectir sobre a aplicação da escuta activa em intervenções com
vítimas de violência.

Duração

40 Minutos.

Materiais

Ficha anexa.
Cada participante recebe a folha de trabalho da actividade e é solicitado a cobri-la individual e reflexivamente.
Uma vez concluído o trabalho, o formador, na tábua, realiza uma
análise quantitativa da pesquisa.
Para as questões numéricas:
1-2-3-8-9-10-14-15-18-19-20.
Os valores são os seguintes:
A = 0; B = 1; C = 2

Desenvolvimento Para o número de perguntas:
4-5-6-7-11-12-13-16-17-21-22-23.
Os valores são os seguintes:
A = 2; B = 1; C = 0
O valor máximo é 46 e o mínimo é 0. Mas não há uma pontuação
ideal, apenas é necessário perceber que quanto mais pequeno é o
valor menor é a empatia, e quanto mais alto maior é a empatia.
Mais tarde, na sessão plenária, o formador convidará cada formando
a comentar as perguntas ou a reflectir sobre as respostas.
Ø Que aspectos são mais difíceis de colocar na intervenção?
Reflexão

Ø Que estratégias são usadas para escutar activamente?
Ø A escuta activa melhora a intervenção?
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FICHA DE ACTIVIDADE
Pense nas entrevistas que você pode ter com as pessoas vítimas de abuso e responda às
perguntas que vêm a seguir e que tenham as seguintes pontuações:
A = se você fizer sempre ou quase sempre.
B = algumas vezes
C = nunca ou quase nunca.
Por favor, note que este é um material para a sua reflexão e você não terá que expor
na frente do grupo, se não for o seu desejo.
1. Você atende outras pessoas ou questões, pessoalmente ou por telefone,
A B C
durante a entrevista?
2. Você para de escutar quando a mulher diz algo com o qual você não
A B C
concorda?
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3. Crítica mentalmente as expressões ou formas usadas pelas mulheres?

A

B

C

4. Você procura aprender algo com o que a mulher está a dizer?

A

B

C

5. Você olha para a mulher na cara?

A

B

C

6. Incentiva a mulher a continuar a falar?

A

B

C

7. Você resume as principais ideias do que ela está a relatar?

A

B

C

8. Você adivinha o que ela vai dizer ou como terminará a história dela?

A

B

C

9. É difícil lembrar o que ela disse na última entrevista?

A

B

C

10. Você julga a mulher?

A

B

C

11. Você se esforçou para entender as expressões que ela usa?

A

B

C

12. Você pede-a para esclarecer o que ela está a relatar?

A

B

C

13. Você consegue se lembrar dos gestos e / ou expressões da vítima?

A

B

C

14. Você termina algumas frases da mulher?

A

B

C

15. Você não presta atenção selectivamente naquilo que não está interessado? A

B

C

16. Mostra gestos de interesse para a mensagem que ela está transmitindo? A

B

C

17. Você observa as ideias centrais e não os aspectos triviais da mulher?

A

B

C

18. Você está nervoso ou tentando parar a entrevista se a duração é superior
A
ao esperado?

B

C

19. Você está pensando em outras coisas enquanto ela está falando?

A

B

C

20. Você pensa no que vai responder enquanto ela fala?

A

B

C

21. Outras pessoas pensam que você é bom ouvinte?

A

B

C

22. Você procura que a mulher esteja confortável?

A

B

C

23. Você se concentra mais no significado do que ela está a dizer do que no
A
aspecto pessoal dela?

B

C
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ACTIVIDADE 15: GERAR DEBATE
O profissional que atende a Mulher Vítima de Violência que pede ajuda:
A) Vai convencê-la a colocar a denúncia antes de tudo.
B) Vai respeitar a sua escolha, mesmo sabendo que não é o mais saudável para ela.
C) Vai respeitar a sua escolha e informá-la sobre as vantagens e desvantagens dessa
escolha.
Procurar-se chegar a um debate sobre como em muitas ocasiões os profissionais
interferem nas decisões da mulher vítima. Fazer uma análise sobre a assertividade
nas decisões da mulher e o respeito que o profissional deve ter em relação a todas
as decisões na circunstância dela.
Instrumentos de Registo dos Dados das MVV
Ficha Única
Conjuntamente com o tema dos instrumentos vai-se tentar integrar a actividade de uma
forma muito práctica, para ver como é que é preenchida a ficha única por diferentes
sectores profissionais, e que outros instrumentos utilizam os mesmos.
ACTIVIDADE 16: ANÁLISE DA FICHA ÚNICA
Objectivo

Reflectir sobre o instrumento e ver acções de melhoria e partilha
para esta ficha, com uma análise conjunta do instrumento.

Duração

40 Minutos.

Materiais

Ficha única anexa.

Desenvolvimento

Vai-se dividir a turma em grupos tais que sejam mistos quanto ao
sector profissional dos alunos. Cada grupo deverá analisar a ficha
única e expor as suas conclusões que serão escritas num quadro,
de forma que convidem a reflexão para a sua melhoria e partilha de
coordenação.

No fomento da melhoria da coordenação e para evidenciar a necessidade de um bom canal de
comunicação entre os profissionais, propõe-se neste marco conceptual realizar a dinâmica do
“Telefone estragado”, é uma dinâmica que, dependendo do numero de alunos, pode demorar,
pelo que propõe-se fazê-la de forma paralela com outras. A dinâmica consiste em uma pessoa
contar uma breve história a outra, e por sua vez esta terá que contar a mesma história como
foi contada, para outra pessoa e assim sucessivamente, até a última do grupo. O objectivo é
evidenciar como a história se vai transformando à medida que passa por cada pessoa, e que
se não retemos a informação necessária a transmissão desta pode gerar confusões e trocar
o relato. É importante aplicar a experiência resultante ao atendimento integrado às mulheres
vítimas de violência: é muito fácil mudar o relato da vítima em cada profissional do MMAIMVV
que recebe a informação. Isto cria limitações no seguimento do processo.
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Enquanto a dinâmica é feita, pode-se propor uma outra dinâmica, a proposta é, a “Ilha deserta”, sempre se pode modificar segundo o grupo da formação. Esta dinâmica também é
muito simples, e consiste em cada pessoa da turma dizer para o grupo que três objectos
levaria à uma ilha deserta e explicar o motivo das suas escolhas. A finalidade é conhecer
mais o grupo e romper com a rotina da formação, conhecer quais podem ser as prioridades de cada pessoa nessa situação descrita, o que pode-nos fazer pensar a cada
pessoa de forma individual, o que escolheria e por que motivo.
A Prevenção e Sensibilização como Arma Fundamental Contra a VBG
O objetivo é mostrar a importância da sensibilização como arma de luta contra a VBG a
todos os níveis. Depois da aula expositiva vai-se perceber que não só há que lutar quando
a violência já está a acontecer, mas numa perspectiva de educação popular e social para
evitar que ela aconteça. Vai-se debater sobre a análise das mensagens e criar propostas
de mensagens para diferentes grupos-alvo que serão:
- Meninos e meninas, raparigas e rapazes em idade escolar.
- Jovens que já não estão em idade escolar (terminaram os estudos ou não estudam),
que são susceptíveis de se apropriar de ideias patriarcais, já que estão na idade na
que normalmente casam e começam a morar com seus/as parceiros/as.
- Mulheres Vítimas de Violência.
- Homens.
- Pessoas idosas.
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ACTIVIDADE 17: ANÁLISES DAS MENSAGENS

DESCRIÇÃO DO CARTAZ:
Identifique o tipo de técnica artística utilizada (pintura, desenho, fotografia, realismo,
abstracção, caricatura...)
•

Descreva brevemente a cena e os personagens que aparecem

•

Que mensagem o texto transmite? Que proporção ocupa?

ANÁLISE DO CONTEÚDO:
•

Quais cores predominam? Qual é seu significado?

•

Descreva os símbolos utilizados (ícones, emblemas, etc.)

•

Qual é a audiência?

•

Quais são os objectivos?

•

Identifique os critérios das mensagens?

•

Qual mensagem pretende transmitir? Que reacção procura provocar na audiência?
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Meios de Comunicação e Publicidade
A pessoa formadora/facilitadora irá continuar a actividade, para analisar os anúncios que
perpetuam a mulher como objecto e tentando criar um debate sobre como isso pode
influenciar a sociedade e os comportamentos dos potenciais agressores ou das potenciais
vítimas. A sexualização do corpo feminino como objecto de venda e porque se usa este
para produtos que vão ser vendidos a determinados estratos da sociedade, assim como o
papel que eles ocupam na mesma (podem ser homens, mulheres, crianças, jovens, etc.).
ACTIVIDADE 18: ANÁLISES DA PUBLICIDADE
O corpo feminino é utilizado como objecto sexual, como reclame publicitário. Sem existir
conexão com o produto que se está a vender.

Frivolidade ou justifica alguma forma de violência contra as mulheres através de imagens
ou palavras
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DESCRIÇÃO DO CARTAZ:
•

Descreva brevemente a cena e os personagens que aparecem.

•

Que mensagem transmite o texto?

ANÁLISE DO CONTEÚDO:
•

Quais cores predominam? Qual é seu significado?

•

Qual é a audiência?

•

Quais são os objectivos?

•

Identifique os critérios das mensagens?

•

Qual mensagem pretende transmitir? Que reacção procura provocar na audiência?

•

Como se identifica o machismo?
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O presente KIT ou manual de formação está dirigido à equipe
profissional que trabalha no âmbito da violência contra a mulher e
rapariga e têm como ferramenta de trabalho o Mecanismo
Multissectorial de Atendimento Integrado à Mulher Vítima de Violência.
O objectivo deste manual é que estes profissionais adquiram
conhecimentos sobre a importância da perspectiva do género e da
coordenação multissectorial para a efectiva intervenção e resposta dos
profissionais com relação as vítimas de violência.
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