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A compreensão dos conflitos enfrentados pelas minorias e a sua inclusão na sociedade desempenham

um papel vital na promoção da estabilidade social e da paz. Ao aumentar a consciencialização sobre

os problemas que as minorias enfrentam, por meio da realização de formação sobre os direitos

humanos de minorias, pode-se contribuir para a justiça social e a solidariedade. É importante

mencionar o papel dos educadores, formadores e facilitadores porque eles não só podem ensinar

valores sobre educação em direitos humanos, mas também podem envolver as pessoas num diálogo

aberto e promover debates sobre como melhorar a situação das minorias nas sociedades,

contribuindo para o respeito dos seus direitos. Além disso, os educadores têm a oportunidade de

intervir na educação de jovens adultos porque através de diferentes abordagens da educação não

formal podem incentivá-los a participar ativamente em atividades que lhes permitam melhorar o seu

desempenho social e inclusivo, bem como ensiná-los a lutar contra qualquer tipo de discriminação

que podem sofrer.

Por último, o seguinte manual de formação foi elaborado no âmbito do projeto Erasmus + KA2

“Pathway to Equality” (PTE). A PTE é uma Parceria Estratégica na área da Educação de Adultos,

coordenada pela ONG alemã Copernicus Berlin eV, com a cooperação de outras três organizações da

UE, nomeadamente Futuro Digitale APS (Itália), Associação intercultural amigos da mobilidade

(Portugal) e Asociación EuropeYou (Espanha). O PTE visa fortalecer as competências dos educadores

de adultos em conceitos-chave da educação em direitos humanos com jovens adultos de minorias e

fornecer-lhes o conhecimento e as ferramentas necessárias como recursos de aprendizagem para

promover a igualdade e enfrentar a intolerância na sociedade.

Boa Leitura!

O seguinte manual de formação no campo da educação em

direitos humanos de minorias tem como objetivo apresentar as

práticas atuais sobre a preparação de educadores de adultos

para o trabalho de direitos humanos de minorias de jovens

adultos. Nos seguintes capítulos, os leitores podem encontrar

diferentes casos de estudo de formação em direitos humanos de

minorias e ideias sobre como organizar formações em direitos

humanos de minorias. Além disso, o manual oferece uma

explicação detalhada sobre como planear e fornecer formação

em direitos humanos de minorias, como avaliar o curso e as

atividades, bem como os desafios que os educadores podem

encontrar durante o percurso.

O documento também contém exemplos de atividades

educativas não formais e pontos importantes a serem levados

em consideração ao avaliar a formação em direitos humanos de

minorias. Além disso, é dada uma atenção especial em como

garantir que os resultados da formação sejam transferidos e

sustentáveis, beneficiando não só os grupos-alvo diretos e

indiretos, mas também a comunidade em geral.

Introdução
Manual de Formação
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Capítulo 1 - Compreender a Formação dos Direitos Humanos de
Minorias
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I. Introdução

Os Direitos Humanos das minorias é um tema consensualmente visto na sociedade como muito

importante para ser discutido e abordado durante as ações de formação, seja formal ou

informalmente. Várias organizações criaram definições abrangentes do que são direitos humanos,

mas em poucas palavras, Direitos Humanos são todos os direitos básicos que todos têm, sejam eles

direitos civis, políticos, económicos, sociais ou culturais e que devem ser respeitados por todos.

O Capítulo I fornece uma explicação dos fundamentos dos direitos humanos e aborda questões

específicas de educação, nomeadamente como a formação relacionada com os direitos humanos das

minorias pode ajudar os jovens adultos a compreender os benefícios da formação não formal na

criação de uma cultura de direitos humanos entre todas as pessoas na sociedade.

Também é possível encontrar ao longo deste capítulo algumas sugestões a serem adotadas com

jovens adultos, após reconhecer que os Direitos Humanos de grupos minoritários não estão a ser

respeitados e aplicados, bem como algumas sugestões de como prevenir atos de discriminação e

promover atitudes de aceitação e igualdade.

 
II. Compreender a Formação dos Direitos Humanos
de Minorias

O reconhecimento dos direitos humanos inerentes a todos

os seres humanos, de seus direitos e deveres iguais e

inalienáveis, é o fundamento da liberdade, da justiça e da

paz no mundo. Portanto, a fim de compreender melhor os

direitos humanos das minorias, primeiro é importante

compreender quais são os fatores que desempenham um

papel que possa afetar esses direitos.

O fator que leva um grupo de pessoas a sentir-se

discriminado, na maioria das vezes, é por pertencer a um

grupo minoritário. Pertencer a uma minoria significa

fazer parte de qualquer grupo de pessoas que, pelas suas

características físicas ou culturais, encontram-se

separadas das demais sociedades, nas quais vivem de

tratamentos diferenciados e desiguais, e que, portanto,

são consideradas objeto de discriminação coletiva.

 

De facto, seria mais fácil se fosse possível definir os motivos pelos quais os jovens de grupos

minoritários são discriminados para atuar diretamente contra este flagelo, bem como não só para

impedir atos de discriminação, mas também para preveni-los antes que aconteçam.
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É importante que os educadores saibam

identificar um ato de discriminação, uma vez que

a definição da discriminação e a identificação do

ato discriminatório são de extrema importância

para preveni-los antes que ocorram. Também é

importante ressalvar que é errado tentar traçar

definições muito gerais do que é discriminação,

visto que, dependendo dos vários fatores, cada

indivíduo pode a qualquer momento sentir-se

discriminado por qualquer motivo válido. 

Tendo em consideração os fatores, a

discriminação pode ser definida como um ato que

pode ser praticado de diversas formas e por

diversos motivos que, embora não sejam

justificados, podem ocorrer. Neste sentido, a

discriminação é geralmente definida como

qualquer distinção, exclusão, restrição ou

preferência baseada em quaisquer motivos, tais

como: raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião

política ou outra, origem nacional ou social,

propriedade, nascimento ou outro status, e que

tenha o propósito ou efeito de anular ou

prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício

por todas as pessoas, em igualdade de condições,

de todos os direitos e liberdades (Baseado na

Recomendação Geral 18 do Comité de Direitos

Humanos da ONU).

É extremamente necessário que os educadores

tenham uma perceção de como um ato de

discriminação pode impactar toda a vida de um

jovem adulto, pois embora o ato de discriminação

possa acontecer em vários momentos da vida, é

errado concluir que é normal sentir

discriminação apenas durante a infância ou

adolescência, pois estes atos podem causar

constrangimento na vida de uma pessoa. É

necessário perceber que quando os jovens sofrem

múltiplas formas de discriminação, isso pode ter

um grande impacto negativo nas suas vidas e

criar implicações para o futuro.

Manual de Formação

Os educadores têm a oportunidade de

intervir na educação de jovens, pois

através de diferentes abordagens da

educação não formal podem incentivá-los

a participar ativamente em atividades que

lhes permitam melhorar o seu desempenho

social e inclusão, bem como ensiná-los a

lutar contra qualquer tipo de discriminação

que possam sofrer. Independentemente da

metodologia utilizada pelos educadores

durante uma formação em direitos

humanos, o objetivo geral é sempre

desenvolver uma cultura de direitos

humanos entre os participantes.

«Os educadores têm que
perceber como é que um

ato de discriminação pode
causar impacto na vida de

um jovem adulto»

Os elementos essenciais desta cultura de

direitos humanos também constituem os

objetivos gerais da educação em direitos

humanos, que podem ser identificados como

os seguintes:

Fortalecer o respeito pelos direitos

humanos e liberdades fundamentais.

Valorizar a dignidade humana,

desenvolvendo o respeito por si e pelos

outros.

Desenvolver atitudes e comportamentos

que levem ao respeito pelos direitos dos

outros.
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Considerando a igualdade de género em todos

os campos e criando oportunidades iguais para

mulheres e homens. Promover o respeito, a

compreensão e a valorização da diversidade,

especialmente em relação às minorias

nacionais, étnicas, religiosas, linguísticas e

outras, e capacitar as pessoas a tornarem-se

cidadãos mais ativos.

A promoção da democracia, desenvolvimento,

justiça social, coesão comunitária,

solidariedade e amizade entre as nações.

Expandir as atividades das organizações

internacionais para criar uma cultura de paz

baseada nos valores universais dos direitos

humanos, compreensão internacional,

tolerância e não violência.

É bastante óbvio que os educadores precisam de

se preparar antes de ensinar direitos humanos

de minorias para pessoas de grupos

minoritários ou em geral, e, para isso, é

necessário entender melhor como é que as

atividades de formação não formal

especialmente preparadas para formações de

direitos humanos de minorias podem ajudar os

jovens adultos.

Os educadores devem adaptar os seus métodos

e técnicas de ensino de acordo com o grupo

específico de participantes com os quais estão a

colaborar e, para isso, é necessário primeiro que

os educadores entendam quais são as

necessidades de aprendizagem do seu público-

alvo. Depois de compreender as necessidades

dos participantes com quem estão a interagir,

os formadores devem adaptar as suas

estratégias de ensino não formal, dando um

espaço para uma discussão saudável sobre

temas de direitos humanos de minorias e

questões atuais, porque a criação de um espaço

comum de debate pode, consequentemente,

levar a uma melhor compreensão dos

problemas e bons resultados para a formação

geral.

Outra estratégia que os educadores devem ter

em consideração é a implementação de

projetos junto de grupos específicos da

comunidade, com o objetivo de sensibilizá-los

sobre a problemática atual que os grupos

minoritários estão a enfrentar. Os educadores

podem não só compartilhar conhecimentos e

experiências com os participantes, mas

também ajudar a sensibilizá-los para as

questões e encorajar as pessoas a defender os

direitos humanos de grupos minoritários.

Consciencializar as pessoas sobre as políticas

e leis relacionadas com os direitos humanos é

uma boa oportunidade que os educadores

podem aproveitar, portanto, eles devem

pensar em como adaptá-las e torná-las

adequadas para as suas atividades de

aprendizagem não formal.

Os educadores podem encontrar não apenas

diferentes definições de direitos humanos,

mas também diversas informações

relacionadas ao assunto em diferentes sites

de instituições como a UNESCO, Conselho da

Europa, Pacto Internacional sobre Direitos

Civis e Políticos, entre tantos outros, e que

possibilitam informar os participantes sobre

as leis e políticas que se aplicam nesta área

de direitos humanos.

Por exemplo, o artigo 26 da Declaração da

União no campo da educação protege o direito

à educação e a não discriminação em termos

de etnia, religião e a promoção da liberdade

em todas as suas dimensões, uma vez que

pressupõe que todos têm direito a expressar

uma opinião e respeitar as diferenças

individuais. No artigo 26, o que é fundamental

em termos de minorias é o segundo ato em

que se faz referência explícita à igualdade

entre os países e, em particular, ao respeito

pelas diferenças religiosas e étnicas:

6



Identificar e discutir com os participantes situações reais em que os direitos humanos

não estão a ser respeitados;

Envolver os participantes em atividades educacionais que promovam a igualdade e

aceitação;

Envolver os participantes em atividades educacionais com grupos minoritários que

promovam uma discussão saudável das diferenças existentes;

Promover a discussão de questões temáticas e relevantes de forma a ouvir diferentes

opiniões sobre o mesmo assunto;

Mostrar o impacto que o desrespeito aos Direitos Humanos pode ter na vida de uma

pessoa por parte das minorias, através de estatísticas recentes;

É possível que durante as atividades de formação os educadores se encontrem perante uma situação

de desrespeito dos direitos humanos contra alguém e, nesses casos, é muito importante que consigam

identificar rapidamente quando uma pessoa se encontra em situação de discriminação. O educador

pode optar por comunicar-se diretamente com a vítima sobre a situação, ou criar um debate sobre o

tema, conforme mencionado acima, de forma a sensibilizar os participantes, ou ainda tomar medidas

imediatas mais específicas, denunciando o caso.

Após concluir que teoricamente os participantes já tiveram acesso a informações úteis, os

educadores deveriam pensar em como ensinar os jovens a respeitar os Direitos Humanos de uma

forma mais prática. Por exemplo, durante o processo de ensino, os educadores podem incluir

metodologias como:
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“A educação deve estar voltada para o pleno desenvolvimento da
personalidade humana e o fortalecimento do respeito aos direitos
humanos e às liberdades fundamentais. Deve promover a compreensão, a
tolerância e a amizade entre todas as nações, grupos raciais ou religiosos,
e deve promover as atividades das Nações Unidas para a manutenção da
paz ”.

A formação em direitos humanos de minorias não só pode ajudar os jovens adultos a receber

informações adequadas sobre as necessidades dos grupos minoritários, como também dar-lhes

oportunidades de perceber que as minorias devem receber apoio e condições para que os direitos

humanos sejam respeitados. A inclusão de competências, atitudes, valores e ações, além do

conteúdo factual, requer uma estrutura educacional "horizontal" em vez de "hierárquica".
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A estrutura democrática envolve cada pessoa no processo, permitindo-lhes pensar e comentar de

forma independente. Encoraja a análise crítica de situações da vida real e direciona ações

cuidadosas e apropriadas para promover e proteger os direitos humanos.

Pode-se verificar que metodologias aplicadas em ambientes de aprendizagem não formal apresentam

uma série de características que as tornam adequadas para que pessoas de todas as idades aprendam

sobre direitos humanos, tanto jovens adultos pertencentes a minorias, como jovens não pertencentes

a minorias. 

Seguindo:

Respeito pelas próprias experiências dos jovens e aceitação das diferenças de opinião;

Enriquecimento pessoal, auto-respeito e respeito pela pessoa como indivíduo;

Incentivar os jovens adultos a decidirem por si mesmos o que desejam saber e a procurar informações

por conta própria;

Participação ativa dos jovens nos seus próprios processos de aprendizagem, minimizando a escuta

passiva;

Apoiar ambientes de aprendizagem democráticos, não hierárquicos e colaborativos;

Promover a reflexão, análise e pensamento crítico;

Inclusão de respostas subjetivas e emocionais, bem como aprendizagem conceitual;

Incentivo às mudanças de atitude e comportamento;

Ênfase no desenvolvimento de habilidades e aplicação prática do que foi aprendido;

Reconhecimento da importância do humor, da diversão e da criatividade na aprendizagem.

Para concluir, o papel dos educadores é crucial para a criação de uma cultura de direitos humanos.

Uma cultura de direitos humanos não é apenas uma cultura em que todos conhecem os seus direitos,

porque conhecimento não significa necessariamente respeito. Uma cultura de direitos humanos é

quando as pessoas têm um senso de autorrespeito individual e respeito pelo outro, que valoriza a

dignidade humana. As pessoas têm cultura de direitos humanos quando conhecem e respeitam os

direitos humanos e as liberdades fundamentais. Eles demonstram atitudes e comportamentos que

mostram respeito pelos direitos dos outros, bem como praticam a igualdade de género em todas as

esferas. Uma cultura de direitos humanos significa compreender e apreciar a diversidade cultural,

particularmente em relação a diferentes minorias e comunidades nacionais, étnicas, religiosas,

linguísticas e outras.

Manual de Formação

 
III.Conclusão

O capítulo fornece uma explicação dos fundamentos dos direitos humanos e aborda questões

específicas da educação, nomeadamente como a formação relacionada com os direitos humanos das

minorias pode ajudar os jovens adultos a compreender os benefícios da formação não formal na

criação de uma cultura de direitos humanos entre todas as pessoas na sociedade. É dada especial

atenção ao papel dos educadores, porque por meio da formação de direitos humanos para minorias,

estes podem apoiar as minorias, trazendo um maior conhecimento sobre as questões de direitos

humanos das minorias para o público em geral, bem como fornecer uma plataforma para promover o

diálogo e a cooperação nas questões das minorias. Com o apoio de outras partes interessadas,

também podem identificar e analisar as melhores práticas, desafios, oportunidades e iniciativas para

a continuação da implementação de estratégias com foco na inclusão e integração de minorias na

sociedade.
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Capítulo 2 -Propostas para a Formação dos Direitos Humanos
de Minorias
I. Introdução
A compreensão das questões das minorias, igualdade e sua inclusão na sociedade desempenham um

papel vital na promoção da estabilidade social e da paz. Embora os especialistas reconheçam que a

exclusão, a discriminação e o racismo dirigidos a grupos minoritários possam resultar numa agitação

social com base na desigualdade, ainda há uma falta de entendimento sobre como lidar

adequadamente com essas situações e evitá-las.

No entanto, a experiência de pessoas e organizações que influenciam com sucesso os direitos

humanos das minorias é que estas escolhem estratégias que variam de acordo com a questão e os

objetivos específicos que têm. Alguns deles incluem apoio direto a vítimas de violações de direitos

humanos, proteção ou formação para desenvolver novas competências, e outros organizam

formações de longo prazo para levar mais conhecimento sobre questões de direitos humanos a um

público mais amplo. Aqui é importante mencionar o papel dos educadores, formadores e facilitadores

de adultos na promoção da educação em direitos humanos, porque graças ao seu compromisso e apoio

eles podem traduzir uma cultura de direitos humanos para todos. Além disso, através da organização

de formações em direitos humanos de minorias podem sensibilizar para questões que as minorias

enfrentam, contribuindo para a justiça social, a solidariedade e o respeito pelos outros.

Neste capítulo, os educadores podem obter algumas ideias sobre tópicos de direitos das minorias que

podem ser incluídos ao ter uma ideia de como preparar a formação em direitos humanos das

minorias. Além disso, antes de ir para as ideias propostas, vamos definir brevemente quem são as

minorias e por que elas merecem atenção.

II.Quem são as minorias e por que merecem atenção
 

Não existe uma definição internacionalmente aceite sobre quais os grupos que constituem as

minorias. Frequentemente, é posta em questão se a existência de uma minoria é uma questão de

facto e que qualquer definição deve incluir fatores objetivos (como a existência de uma etnia, língua

ou religião compartilhada) e fatores subjetivos (incluindo os indivíduos que se devem identificar

como membros de uma minoria). No entanto, adotada por consenso em 1992, a Declaração das

Minorias das Nações Unidas em seu artigo 1 refere-se a minorias com base na identidade nacional ou

étnica, cultural, religiosa e linguística, e estabelece que os Estados devem proteger a sua existência.

Além dos grupos minoritários identificados anteriormente, os membros de outros grupos minoritários

normalmente identificado com base nas diferenças nas características ou práticas observáveis

também são pessoas com deficiência, pessoas pertencentes a certos grupos políticos ou pessoas com

uma orientação ou identidade sexual específica (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais ou pessoas

intersexuais).

Embora a Declaração das Minorias das Nações Unidas seja dedicada às minorias nacionais, étnicas,

religiosas e linguísticas, também é importante combater a discriminação múltipla e abordar as

situações em que uma pessoa pertencente a uma minoria nacional ou étnica, religiosa e linguística

também é discriminada por outros motivos como sexo, deficiência ou orientação sexual.
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O conceito de discriminação múltipla reconhece

que a discriminação pode ocorrer com base em

mais de uma característica percebida. Por

exemplo, indivíduos que são discriminados com

base na sua etnia também podem enfrentar

discriminação com base em género, orientação

sexual, idade e assim por diante. Muitas vezes,

essa discriminação pode criar desvantagens

cumulativas.

Ao falar sobre discriminação

múltipla, precisamos de

considerar que as pessoas são

multidimensionais e,

portanto, não podem 

ser classificados de acordo

com, ou definidos por, uma

única característica. Cada

um de nós tem género,

sexualidade, idade,

etnia, etc. e nenhum aspecto de nossa

identidade é necessariamente mais importante

que todos os outros. Qualquer um dos atributos

de um indivíduo, ou qualquer combinação deles,

pode, portanto, formar a base da discriminação.

Além disso, a experiência de discriminação

múltipla pode muitas vezes levar as minorias à

marginalização e exclusão.

Consequentemente, formações em direitos

humanos para minorias são cruciais para a

criação de uma cultura de direitos humanos,

conhecimento e respeito pelos direitos humanos

entre a população. Estas formações não só

aumentam a conscientização sobre as múltiplas

situações de desvantagem frequentemente

enfrentadas pelas minorias, mas também podem

envolver e apoiar diretamente jovens adultos de

minorias, garantindo que eles possam desfrutar

de todos os direitos humanos e liberdades

fundamentais de acordo com os princípios da

não discriminação e igualdade perante a lei. Os

educadores podem incentivar a participação de

diferentes grupos de minorias e maiorias na

formação

atividades, apoiar a promoção do diálogo e da

cooperação em questões das minorias. Por

meio de uma abordagem educacional não

formal e de novos métodos de trabalho, os

educadores podem oferecer às minorias de

jovens adultos uma maneira de se capacitarem

e defenderem dos seus próprios direitos.

Neste sentido, não há dúvida de que a minoria

formação em direitos humanos pode ter

um impacto positivo no empode-

ratamento de jovens adultos de 

minorias, mas apenas quando

os educadores estão bem

preparados e o programa

está bem planeado e

adaptado para as  necessidades

específicas das minorias, pode ter

realmente sucesso

III. Ideias para workshops temáticos

Como percecionado nas definições acima, os

grupos minoritários são muito diferentes,

assim como as questões das minorias são

complexas. Portanto, os workshops que os

educadores podem organizar poderiam

abranger imensos tópicos, uma vez que as

minorias em cada país têm suas próprias

realidades e desafios, e podem ser

discriminadas de diferentes maneiras

(discriminação múltipla).

Devemos ter em mente que os educadores

podem envolver também diferentes grupos-

alvo nas suas formações, o que,

consequentemente, também mudará a

estrutura das atividades e o seu objetivo e

também os objetivos principais. Alguns

exemplos de formações de direitos humanos

para as minorias organizados para diferentes

grupos-alvo podem ser:
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Grupo minoritário de um determinado país ou de diferentes países da UE ou não;

Mistura de diferentes grupos minoritários provenientes do mesmo ou de países diferentes;

Mistura de jovens adultos minoritários e jovens adultos não pertencentes a grupos minoritários;

Formação de instrutores onde não há nenhum grupo minoritário envolvido na formação ou

  novamente mistura entre eles (representantes de minorias e não minorias);

Para além além disso, as formações também podem ser organizadas para a comunidade local ou

outras partes interessadas com o objetivo de sensibilizar a questão atual da minoria (por exemplo,

crise de refugiados e recém-chegados), bem como para problemas comunitários conhecidos

relacionados a grupos minoritários (por exemplo, a exclusão do povo cigano ). Embora existam

diferentes cenários e grupos-alvo, os impactos desejados são quase sempre os mesmos:

empoderamento de grupos minoritários para defender os seus próprios direitos e direitos dos outros,

integração de minorias nas sociedades, criação de uma cultura de direitos humanos e respeito,

compreensão e valorização da diversidade cultural, particularmente em relação a diferentes

comunidades e minorias nacionais, étnicas, religiosas, linguísticas e outras, etc.

Posteriormente, os educadores receberão algumas idéias sobre tópicos a serem usados   em ações de

formação de direitos humanos de minorias. As sugestões a seguir visam cobrir desafios e questões

contemporâneas que devem ser enfrentadas para a melhoria da situação das minorias nas

sociedades, a sua integração, bem como para o incentivo da sua ativa participação na vida social,

económica e política dos países. Embora a lista não seja exaustiva, esta contém oficinas temáticas

diversas que visam levantar discussões que, respectivamente, podem levar a mudanças sociais.

Manual de Formação

Ensinar sobre EDH 

Aprender sobre direitos humanos, conhecimento sobre direitos humanos, o que são e como são

salvaguardados ou protegidos;

Aprender através dos direitos humanos, reconhecendo que o contexto e a forma como a

aprendizagem dos direitos humanos é organizada e transmitida deve ser consistente com os valores

dos direitos humanos (por exemplo, participação, liberdade de pensamento e expressão, etc.) e que na

educação para os direitos humanos o processo de aprendizagem é tão importante quanto o conteúdo

da aprendizagem;

Aprender através dos direitos humanos, desenvolvendo competências, atitudes e valores para que os

alunos apliquem os valores dos direitos humanos nas suas vidas e atuem, sozinhos ou com outras

pessoas, na promoção e defesa dos direitos humanos.

Por definição, a Educação em Direitos Humanos (EDH) é uma aprendizagem que constrói o

conhecimento, os valores e a proficiência necessários em direitos humanos, cujo objetivo é

desenvolver uma cultura de direitos humanos aceitável. A educação em direitos humanos incentiva o

aprendiz sobre direitos humanos e como promover e proteger os direitos humanos de indivíduos,

grupos e comunidades. Inclui também aprender sobre direitos civis, políticos e direitos sociais,

económicos e culturais.

Geralmente, a educação em direitos humanos envolve três dimensões:
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A educação sobre os direitos humanos é crucial para a construção e o avanço das sociedades, bem
como para capacitar as pessoas a conhecer, reivindicar e defender os seus direitos.
Especificamente, na formação em direitos humanos das minorias, a EDH poderia ser visto como um
instrumento essencial para a consciencialização dos direitos e o empoderamento de pessoas
especialmente vulneráveis às violações dos direitos humanos dos jovens adultos. 

Uma formação em direitos humanos para minorias deve ser estruturado de forma a que os

participantes desenvolvam competências, atitudes e conhecimentos sobre como agir para promover

e defender os direitos humanos das minorias, bem como encorajar as próprias minorias a preservar e

proteger a sua identidade. Somente através do reconhecimento, diálogo e participação, todos os

cidadãos de uma sociedade diversa podem formar um maior entendimento das preocupações uns dos

outros, e EDH definitivamente pode ser um pré-requisito para a criação de tal ambiente.

Além disso, conforme estabelecido no Artigo 6 da “Declaração sobre o Direito e a Responsabilidade

das Pessoas, Grupos e Órgãos da Sociedade de Promover e Proteger os Direitos Humanos e as

Liberdades Fundamentais Universalmente Reconhecidos”, todas as pessoas têm o direito de

conhecer os seus direitos. Assim, ao receber uma valiosa educação, os jovens podem identificar

quando é que os seus direitos estão a ser violados e opôrem-se para defendê-los. Pessoas que

receberam educação em direitos humanos têm mais probabilidade de se opôr quando acreditam que

os seus direitos, e os direitos dos outros, estão a ser ameaçados. Além disso, ao facilitar o acesso de

minorias de jovens adultos a serviços de informação e aconselhamento, estes podem ter o poder de

participar ativamente nos processos e estruturas democráticas, tendo um papel de liderança no

processo de mudança.

Compreender e apreciar a diversidade cultural

Apesar do reconhecimento da diversidade cultural como um fenómeno natural e da existência de

diferentes declarações para garantir a proteção da diversidade cultural, muito necessita ainda de ser

feito para proteger os direitos das minorias. Parte do problema está em perceber as minorias como

entidades homogéneas, em vez de reconhecer as diversidades internas dentro delas. A diversidade

cultural é um tópico essencial para formações de direitos humanos de minorias. A diversidade da

nossa população é uma característica cada vez mais importante da Europa de hoje e, no atual

contexto de recessão económica e mudança demográfica, não podemos desperdiçar o potencial das

pessoas com antecedentes minoritários ou de qualquer outro grupo desfavorecido.

Embora no ambiente de trabalho, a diversidade cultural seja bem apreciada por causa dos muitos

benefícios que ela traz para os negócios, jovens adultos muçulmanos, por exemplo, muitas vezes

podem sentir-se menos integrados econfortáveis no seu local de trabalho. Uma questão muito

conhecida que está atualmente em discussão nos Estados-Membros da UE é o vestuário e os símbolos

religiosos no emprego, ou mais especificamente, “O hijab deve ser proibido no trabalho”. Conforme

mencionado no início deste capítulo, muitas vezes as minorias podem cair em discriminação

múltipla, que é o caso das roupas religiosas no trabalho e de género.
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Por exemplo, a proibição do uso de véus que cobrem o rosto ou véus islâmicos afeta apenas as

mulheres muçulmanas, pois os homens não usam estas peças de roupa, portanto, isso pode constituir

discriminação com base na religião ou crença e género. É importante mencionar que as mulheres

muçulmanas adultas jovens podem sofrer discriminação não apenas por parte do empregador, mas

também de clientes e colegas de trabalho que podem ter preferências discriminatórias. Assim, a

diversidade cultural é um tema que deve ser amplamente discutido entre todas as pessoas da

sociedade, independentemente de seu cargo e função.

Aumentar a consciência sobre a diversidade cultural pode ser o primeiro passo para reconhecer as

diferentes culturas e identidades, com o objetivo de criar um ambiente justo e inclusivo para todos. O

ser humano precisa do reconhecimento mútuo para viver com dignidade, principalmente numa

sociedade onde a diversidade cultural é um facto, isto é, algo em que não se pode optar por acreditar

ou não.

Ao incluir workshops de diversidade cultural em formações em direitos humanos para uma minoria,

os educadores podem encorajar o respeito mútuo e a compreensão dos diferentes grupos que

compõem nossa sociedade e ajudar a criar um clima de tolerância. Ninguém deve ser discriminado ou

receber isenções apenas por causa de suas diferenças, e todos devem ter o direito de participar

igualmente no processo de tomada de decisão, especialmente quando podem determinar se um grupo

minoritário pode ou não receber exceções. Portanto, a diversidade cultural deve ser celebrada, em

vez de estigmatizada, porque somente quando entendemos as perspetivas dos outros e a diversidade

dos outros, nos tornamos mais conscientes também da nossa. Na verdade, não só nos tornamos mais

conscientes, como também sentimos orgulho pela diversidade de nossa própria cultura.

Acabar com estereótipos e preconceitos

Estereótipos são características impostas a grupos de pessoas por causa de sua raça, nacionalidade e

orientação sexual. Estas características tendem a ser simplificações exageradas dos grupos

envolvidos e, como consequência, podem ter um impacto negativo duradouro sobre aqueles que as

vivenciam. A discriminação ligada aos estereótipos também pode ter efeitos negativos de longo prazo

na saúde mental de uma pessoa, incluindo ansiedade e comportamento insubordinado. Indivíduos

estigmatizados experimentam ansiedade que esgota os seus recursos cognitivos e leva ao baixo

desempenho, confirmação do estereótipo negativo e reforço do medo.

Manual de Formação
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Em muitos casos, os preconceitos são baseados em estereótipos. Um preconceito é um julgamento

que as pessoas fazem sobre outra pessoa ou outras pessoas sem realmente conhecê-las. O

preconceito pode ser baseado em vários fatores, incluindo sexo, raça, idade, orientação sexual,

nacionalidade, status socio-económico e religião. Alguns dos tipos de preconceito mais conhecidos

incluem: racismo, sexismo, preconceito de idade, homofobia, nacionalismo, preconceito religioso e

xenofobia.

Os preconceitos dirigidos contra alguns grupos minoritários, como refugiados e asilados, podem

torná-los especialmente vulneráveis   devido à sua posição sensível na sociedade em geral. De acordo

com uma pesquisa recente “Preconceito e sentimento de ameaça aos refugiados sírios: Os efeitos

moderadores do emprego precário e da baixa moralidade de grupo externa percebida (setembro de

2020), realizada pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Málaga, em situações de crise como

a atual COVID. Com a pandemia, a percepção de ameaças aumenta e grupos minoritários (por

exemplo, imigrantes e refugiados) podem tornar-se bodes expiatórios para enfrentar as nossa

frustração e, consequentemente, preconceitos.

Portanto, é urgente envolver as pessoas em atividades voltadas para o fim de estereótipos e

preconceitos. Formar as pessoas para tornarem-se mais empáticas com os membros de outros grupos

é apenas um dos métodos que se tem mostrado um sucesso considerável em aumentar a compreensão

dos “outros” grupos. Quando os educadores colocam as pessoas “na mesma situação”, eles são

capazes de pensar sobre como reagiriam e obter uma maior compreensão das ações e sentimentos

das outras pessoas. Além disso, por meio da organização de formações em direitos humanos onde

possa ser garantida a participação de jovens adultos refugiados, os resultados seriam maiores, pois o

maior contacto com membros de grupos minoritários pode trazer uma maior compreensão e benefício

dos resultados da formação. Outra atividade a ser incluída num programa de formação pode ser

também a organização de uma visita a um campo de refugiados local que faça os participantes verem

em primeira mão como as pessoas vivem lá, ou também uma opção será convidar os refugiados para

as atividades, para que eles possam compartilhar mais sobre as suas histórias pessoais, experiências

e desafios da vida diária. Estas atividades podem tornar as pessoas conscientes das inconsistências

das suas próprias crenças, bem como dar-lhes conhecimento e habilidades para enfrentar

preconceitos e discriminação contra grupos minoritários.

Manual de Formação

Ageism como um Desafio Global
Ageismo refere-se aos estereótipos (como pensamos), preconceito

(como nos sentimos) e discriminação (como agimos) em relação aos

outros ou a si mesmo com base na idade. O preconceito de idade

costuma ser uma causa de atos individuais de discriminação por idade

e também de discriminação de natureza mais sistémica, como na

concepção e implementação de serviços, programas e instalações.

Embora a discriminação por idade muitas vezes não seja levada tão a

sério quanto outras formas de discriminação, ela pode ter o mesmo

impacto económico, social e psicológico que qualquer outra forma de

discriminação. Certos grupos de pessoas adultas podem enfrentar

barreiras únicas por causa da sua idade combinada com o seu género,

deficiência, orientação sexual, raça, cor, etnia, religião, cultura e

idioma.
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De facto, de acordo com um relatório da Equal Employment

Opportunity Commission (2018), houve um aumento nas denúncias

de discriminação por idade, com o número de queixas apresentadas

por mulheres, negros, asiáticos e trabalhadores com mais de 65

anos que quase dobrou em alguns casos. Além disso, os grupos de

minorias raciais e étnicas tendem a envelhecer com problemas de

saúde e com maior risco de vulnerabilidade devido aos tratamentos

diferenciais ao longo da vida. Enfrentam desafios específicos no

acesso a emprego, habitação, saúde e serviços de cuidados, etc. A

maior parte da população cigana mais velha, por exemplo, tem

baixos níveis de educação, o que torna a sua inclusão social numa

tarefa mais difícil. Além das diferenças culturais, a discriminação

racial generalizada e a exclusão experimentada pela maioria deles

leva-os a situações agravadas à medida que atingem uma idade

mais avançada. No que diz respeito ao emprego, os idosos

normalmente enfrentam dificuldades em encontrar um emprego

depois de serem despedidos, mas a situação é particularmente

difícil para os idosos negros e a população cigana. Embora as

minorias étnicas enfrentem, em geral, padrões de trabalho mais

baixos no emprego (como salários mais baixos, mais horas de

trabalho, condições de trabalho inseguras e maior risco de

desemprego), elas também tendem a envelhecer com problemas de

saúde.

Consequentemente, o preconceito de idade deve ser visto como um

problema real, e atividades educacionais e intervenções

intergeracionais devem ser fornecidas às pessoas. As atividades

educacionais podem aumentar a empatia, dissipar conceitos

errados sobre grupos de diferentes idades e reduzir o preconceito,

fornecendo informações precisas e exemplos contra estereótipos.

Intervenções intergeracionais, que reúnem pessoas de diferentes

gerações, podem ajudar a reduzir preconceitos e estereótipos

intergrupais. Para combater o preconceito de idade, é necessário

aumentar a consciência pública sobre a sua existência e dissipar

estereótipos comuns e percepções erradas sobre o envelhecimento.

O envelhecimento é uma experiência altamente individual e não é

possível generalizar sobre as competências e capacidades de uma

pessoa idosa com base na idade, da mesma forma que não é possível

fazer suposições sobre alguém com base em qualquer outro aspecto

de sua identidade. Os princípios dos direitos humanos exigem que as

pessoas sejam tratadas como pessoas e avaliadas pelos seus

próprios méritos, em vez de com base em suposições, e recebam as

mesmas oportunidades e benefícios que todas as outras pessoas,

independentemente da idade. É importante reconhecer que os

idosos contribuem significativamente para a nossa sociedade e que

não devemos limitar seu potencial.

Manual de Formação
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Lei dos direitos humanos das minorias

O poder das pessoas reunindo-se para atender a

algumas das necessidades mais fundamentais

das minorias, como seres humanos, como

segurança, cuidados, senso de propósito, pode ser

realmente incrível. As comunidades podem ser

uma fonte inegável de força e empoderamento

para as minorias, pois elas não apenas se irão

erguer por conta própria, como também saberão

que há pessoas por trás delas e que as apoiam.

Portanto, ao ensinar o público em geral a

valorizar as minorias, os educadores podem

estimular a consciencialização da comunidade,

organizando também eventos culturais, com o

objetivo de expor as pessoas a diferentes estilos

de vida. Feiras, festivais e outros eventos podem

ajudar a comunidade a aprender sobre outras

culturas, estilos de vida e crenças. Exemplos de

tais eventos incluem o festival internacional de

comida, exibição de filmes internacionais, desfile

do orgulho, palestras e discursos de líderes dos

direitos civis, cerimónias e celebrações de

diferentes tradições religiosas, exibição de

documentários sobre questões sociais

importantes, arrecadação de fundos para as

organizações sem fins lucrativos que apoiam a

diversidade, igualdade, e iniciativas de inclusão,

etc. Além disso, podem encorajar as pessoas a

defenderem os direitos das minorias,

estimulando a criação de uma sociedade justa

para todos. A defesa de direitos pode ser feita de

várias maneiras e em níveis diferentes. Existem

pequenas atividades de direito, como iniciar uma

petição na comunidade local, mas também há

campanhas maiores, às vezes até em nível

internacional, como de change.org ou

organizações como a Anistia Internacional.

No entanto, a principal motivação que conduz à

advocacia como processo é mudar o sistema e as

condições que causam os abusos aos direitos

humanos, procurando a promoção

 e a proteção dos direitos civis e políticos, bem

como a promoção, proteção e realização dos

direitos económicos, sociais e culturais.

Portanto, como parte das sociedades, somos

todos responsáveis   pela criação de tolerância

e condições adequadas que permitam às

minorias expressar e preservar a sua

identidade. Os elementos básicos necessários

para a realização deste objetivo são através da

promoção do conhecimento da cultura,

história, língua e religião das minorias em uma

perspectiva intercultural. Em outras palavras,

a proteção dos direitos das minorias pode

promover uma sociedade inclusiva, pacífica e

coesa, com respeito pela diversidade.

IV. Conclusão

Estes capítulo fornece aos educadores alguns

insights sobre as situações específicas e

complexas que os grupos minoritários podem

encontrar, devido à discriminação com base

em vários fatores. Os workshops temáticos

propostos são apenas alguns exemplos de

tópicos que podem ser incluídos em uma

formação em direitos humanos de uma

minoria. No entanto, antes de selecionar um

determinado tema, os educadores devem

garantir que possuem os direitos,

conhecimentos e competências para executar

tal atividade, porque a equipa de formação

experiente e envolvente é um elemento-chave

para o sucesso de qualquer formação em

direitos humanos. Além disso, ao organizar um

curso de formação para um determinado

público é importante incluir um de seus

representantes na equipe de formação, não só

na entrega, como também na fase de design.
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Capítulo 3 - Casos de Estudo para a formação em direitos
humanos 

Manual de Formação

I. Introdução
 A criação de uma comunidade inclusiva é um objetivo primordial no processo de integração europeia

desde o seu início. Além disso, a última crise de saúde deu um novo peso a este objetivo, e todos nós

temos a responsabilidade de contribuir para a inclusão social das pessoas mais vulneráveis nas

nossas sociedades.

O capítulo seguinte tem como objetivo apresentar aos educadores diferentes iniciativas, locais,

nacionais e internacionais, que visam aumentar a consciência sobre a discriminação contra grupos

minoritários. Além disso, várias abordagens e boas práticas são apresentadas no capítulo, com a

ideia de encorajar os leitores a implementá-las ao preparar as formações em direitos humanos para

minorias. As atividades coletadas são de uma gama diversa e concentram-se em diferentes grupos

minoritários. No entanto, os educadores podem adaptá-los facilmente para atender às necessidades

do (s) seu (s) grupo (s) -alvo.

II. Recolher abordagens e boas práticas

Casamento precoce - Cultura ou abuso?

O projeto “Casamento Precoce - Cultura ou Abuso?” centrado na exploração do aspecto sociológico da

visão cigana sobre o casamento precoce, detectando precocemente os problemas na comunidade

cigana, bem como educar professores, representantes ciganos, especialistas no campo do serviço

social, aconselhamento e cuidados de saúde, ONGs e a polícia sobre como atuar como mediador na

ocorrência de casamento precoce / forçado. As atividades do projeto foram implementadas no

período de 2014-2016, na Itália, Bulgária e Eslovénia.

O principal grupo-alvo do projeto eram membros da comunidade cigana, principalmente pais,

enquanto os principais beneficiários dessas atividades eram

os seus filhos, principalmente meninas entre 12 a 14

anos. Como grupo-alvo também foram considerados

os serviços públicos a nível local (escolas, serviços

sociais, centros comunitários de saúde, polícia e

outros) e ONGs e ativistas em Roma.

Um método interessante usado durante este projeto

foi o método “porta a porta” de trabalho no campo de

atuação, onde mediadores ciganos treinados

realizaram visitas a espaços coletivos de ciganos,

organizando discussões temáticas na comunidade

sobre educação sexual e planeamento familiar, saúde

reprodutiva, incentivo para aprender e adquirir

habilidades para resolução construtiva de situações

de conflito; sensibilização para a diversidade cultural

e modernização da cultura cigana.
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Um papel importante dos mediadores ciganos foi encorajar a população cigana a participar

ativamente em eventos sociais mais amplos, com o intuíto de melhorar a qualidade da sua posição

social e económica na comunidade local.

Como resultado final, as atividades do projeto estabeleceram conexões, grupos de trabalho e métodos

que visam manter o contacto entre a população cigana e não cigana também após o término do

projeto.

One World - Festival Internacional de Documentários sobre Direitos Humanos

O Festival Internacional de Documentários de Direitos Humanos One World é o maior festival de

filmes de direitos humanos do mundo. É um importante evento cultural na República Checa que atrai

mais de 120.000 espectadores anualmente e acontece em mais de 30 cidades na República Checa. One

World apresenta mais de 110 documentários de todo o mundo, com foco em questões sociais, políticas,

ambientais, de mídia e direitos humanos.

https://www.nevejan.nl/one-world-festival-prague-selected-film-are-you-there-march-2020/
 

Uma das categorias do Festival de Cinema é chamada de Old Age Rises, que contém sete

documentários que apresentam o diversificado espectro de possibilidades de como a vida futura pode

ser. Os idosos são um grupo social do qual a sociedade continua a desviar um pouco os olhos e muitas

vezes a pensar em termos de estereótipos. Porém, através das diferentes projeções, o festival

pretende dar a conhecer ao público que a reforma não significa uma vida solitária mas que existem

várias formas de aproveitá-la ao máximo, pois os idosos não têm de ser excluídos da sociedade nem

estereotipados.

 
Uma das histórias apresentadas é a de uma mulher de 90

anos no Quênia, que decide começar a frequentar a escola

para estudar. Depois de descobrir, que infelizmente, os seus

bisnetos querem abandonar a escola, ela decide dar o

exemplo e começa a frequentar a escola com eles. A sua

presença em sala de aula é bem-vinda por todos, assim como

a sua rica experiência de vida. Depois de alguns anos, no

entanto, a sua visão começa a deteriorar-se e tem de

enfrentar testes críticos. O filme de contos de fadas conta a

história de uma mulher que vive a sua vida acreditando que a

educação é o maior património de uma pessoa, uma mulher

que se tornou a personificação do lema de que nunca é tarde

demais.
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Em 2020, a categoria Panorama que reúne os maiores sucessos da temporada passada, mais uma

vez ofereceu uma notável produção húngara da HBO mostrando como a sociedade de maioria

húngara é intolerante com um casal de lésbicas criando uma filha pequena. O filme “Her Mothers”

pretende mostrar que a decisão de constituir família não é fácil, especialmente na Hungria de

Orban, onde os direitos das minorias sexuais são sistematicamente oprimidos. Embora tenham o

apoio das suas famílias e amigos, estas encontram apenas obstáculos das autoridades. O filme

acompanha as duas mulheres no seu longo e finalmente bem-sucedido processo de adoção para

trazer para casa a sua filha. No entanto, o aumento da propaganda de direita na Hungria começa a

transbordar para as suas famílias, e as suas vidas atingem um ponto de ebulição onde enfrentam a

difícil decisão de deixar o seu país para trás. Além disso, em 2021, o filme Her Mothers ganhou os

prémios de Melhor Documentário e Melhor Edição no Festival Internacional de Documentários de

Moscou DOKer.

Estes documentários são muito importantes, principalmente na atualidade, para entendermos

melhor a nós mesmos e os desafios de nossa sociedade. A igualdade, a tolerância e a coexistência

digna de todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, infelizmente ainda não

são comuns em todos os lugares, por isso estes filmes mostram-nos a realidade como ela é. Além

disso, por meio do programa Get Your Audience! as pessoas na República Checa têm a

oportunidade de obter documentários gratuitamente e exibi-los para seu próprio público. Que boa

ideia, 

“Eu tenho uma deficiência e tenho direitos”
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não concordam?

Para marcar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (3 de dezembro) e o 10º aniversário da

UNCRPD em 2016, o Centro Interfederal para a Igualdade de Oportunidades da Bélgica (UNIA) lançou

uma campanha para pessoas com deficiência intitulada “Eu tenho uma deficiência e eu tenho

direitos ”.

https://www.unia.be/en/articles/i-have-a-disability-and-i-have-rights
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De acordo com uma pesquisa anterior lançada pela UNIA, muitas

pessoas com deficiência não conheciam suficientemente os seus

direitos. Através de um vídeo de campanha, panfletoss e uma ação

de conscientização, a UNIA queria mudar isso. A intenção era,

portanto, capacitar as pessoas com deficiência para conhecer e

falar sobre os seus direitos, para agir e contactar a UNIA quando

um dos seus direitos está a ser violado.

A campanha começou com o que foi chamado de “declaração do

calçado”, colocando sapatos em diferentes locais da Bélgica para

se opor à invisibilidade das pessoas com deficiência. A campanha

também teve como alvo pessoas com deficiência que são mais

difíceis de alcançar; portanto, os materiais também foram

espalhados nos conselhos de usuários em organizações

prestadoras de serviços. Neste sentido, era crucial que a campanha

fosse concebida em estreita cooperação por, e com, pessoas com

deficiência que fizeram os seus próprios filmes para sublinhar os

seus direitos.

Os direitos que a UNIA deseja que as pessoas com deficiência

conheçam e invoquem, se necessário, são os seguintes: "o direito a:

ter voz no desenvolvimento de políticas e legislação;

ter acesso a edifícios, escolas, habitação e local de trabalho e poder

utilizar transportes públicos;

tomar decisões e ter controle sobre suas próprias finanças e

propriedades;

ter proteção contra todas as formas de violência e abuso físico e

psicológico e ser tratado com respeito;

morar onde e com quem quiserem e receber o apoio necessário para

que isso seja possível;

educação inclusiva, para que os alunos não tenham que frequentar

escolas separadas; acomodação razoável dentro do sistema geral

de educação, tanto coletiva quanto individualmente;

trabalhar no mercado de trabalho regular e em igualdade de

condições com os demais.

A melhor maneira de aumentar a conscientização e evitar a

discriminação é fazer com que as pessoas com deficiência sejam

totalmente incluídas na sociedade regular, vivendo na

comunidade, acompanhando as aulas nas escolas regulares e

sendo empregadas em empregos regulares. Estas campanhas e

iniciativas podem ser vistas como uma boa prática, ajudando a

educar a sociedade a reconhecer as pessoas com deficiência como

membros plenos e parceiros.
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I Get You
 

Jesuit Refugee Service Europe (JRS

Europe) e os seus parceiros criaram o

projecto de investigação e campanha

de sensibilização “I Get You” para

aprender mais sobre o trabalho das

comunidades locais em 9 países da

Europa e para partilhar os resultados

das observações e investigação. O

projeto decorreu na Bélgica, Croácia,

França, Alemanha, Itália, Malta,

Portugal, Roménia e Espanha.

https://jrseurope.org/en/project/i-get-you/
 

I Get You viu que as Iniciativas de Construção da

Comunidade (CBI) promovem a inclusão social de

migrantes forçados, para combater assim o racismo e a

xenofobia na sociedade. No total, 351 iniciativas foram

mapeadas em toda a Europa durante dois anos. Em

alguns casos, os voluntários expressaram que trabalhar

num CBI foi a primeira vez que lidaram com pessoas cuja

formação cultural era diferente da sua. Estes desafios

levaram ao crescimento e à compreensão, em vez de

serem barreiras para as pessoas. Vendo o

interculturalismo como um valor transversal que

sublinha seu trabalho, alguns CBIs organizam eventos

culturais mais específicos. Alguns desses eventos foram

focados em comida, visitando mesquitas, participando de

festivais religiosos e festas de Natal.

Em Lisboa, o intercâmbio intercultural acontece através

da Associação Renovar a Mouraria onde migrantes

forçados atuam como guias turísticos no centro da cidade

para as pessoas interessadas na cultura e história local.

Desta forma, os migrantes aprenderam mais sobre os

costumes e tradições portuguesas com guias turísticos

locais e agora estão a partilhar este conhecimento com

os visitantes da cidade.
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Na Itália, um caso particular também foi feito para a maneira como os CBIs fornecem um espaço para

o diálogo inter-religioso. Estes descobriram que existe um profundo interesse e amizade mútua que se

desenvolve quando as pessoas compartilham o conhecimento da sua religião umas com as outras. Isto

ocorre porque as pessoas trabalham juntas em torno dos limites da sua religião e compartilham

costumes e práticas. As pessoas ganharam respeito umas pelas outras ao trocarem as suas práticas

religiosas, quando anteriormente tais práticas podem ter levantado suspeitas.

Na Alemanha, o Centro de Competência para a Integração (Kompetenz-Zentrum für Integration)

começou como uma organização de base de voluntários em 2015 e hoje emprega alguns funcionários

remunerados e refugiados. Está situado em Plauen, uma cidade na região da Alemanha Oriental onde

fortes tendências racistas e de direita são generalizadas entre a população local. Com o lema:

“Integração e não isolamento”, este CBI oferece uma variedade de serviços e tem como foco o

encontro e a interação com a população local. Também tem uma forte colaboração com outras

instituições locais e, em conjunto, oferece vários tipos de eventos, como jardinagem urbana e times de

futebol mistos. A abordagem inclusiva da iniciativa é única porque cria espaços para integração e

encontro entre diferentes grupos de pessoas marginalizadas e vulneráveis   em Plauen, tais como

pessoas com deficiência, desempregados e locais desfavorecidos. O CBI prevê a promoção de uma

comunidade inclusiva para todos, em vez da competição entre moradores e refugiados. Também usam

atividades de rede para combater e prevenir o racismo e quebrar estereótipos. Outras melhores

práticas de CBIs na Alemanha incluem: Frans Wandern, Begegnungschor e.V., Projekt Ankommen,

Café International.

Outro exemplo inspirador foi a Arte Migrante Palermo, que faz parte de uma rede nacional que visa

promover a inclusão social por meio da arte. As atividades da rede foram implementadas em 14

cidades italianas, bem como na Alemanha e na Espanha. O conceito é muito simples: uma noite social

é organizada uma vez a cada duas semanas, aberta a todos - migrantes e locais, de qualquer idade e

origem. A noite social está estruturada em quatro fases: apresentação dos participantes, partilha

gratuita de apresentações artísticas como dança, canto e poesia, jantar e por último a fase de 'boa

noite' onde todos os participantes se colocam em círculo de mãos dadas e cada um diz ' boa noite 'em

sua própria língua.
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Em Palermo a iniciativa teve muito sucesso, com

cerca de 100 participantes reunidos em cada

encontro em Santa Chiara, uma paróquia do bairro

histórico de Ballarò. Embora não tenham

organizado atividades de sensibilização, a

participação regular e aberta foi incentivada e

considerada a melhor mensagem contra os

estereótipos e a xenofobia.

Além disso, dois pontos fortes da Arte Migrante

são o baixo custo das atividades e que o

 
o grupo de coordenação é flexível para promover a participação de longo ou curto prazo. Porque um

valor fundamental da Arte Migrante é a igualdade entre todos os participantes, não usam distinções

como equipa, voluntário e beneficiário para aqueles que participam. O sucesso deste CBI tem

dependido da reunião de pessoas em um local central e animado e da recorrência das reuniões uma

vez a cada duas semanas.

https://www.artemigrante.eu/serate
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No link abaixo, os leitores podem ver o relatório final oficial de “I Get

You”, que contém pesquisas aprofundadas e campanhas com 315

iniciativas de construção de comunidades em nove países da UE. Analisa

como as iniciativas de base que reúnem migrantes e locais para

atividades como desporto, culinária, aprendizagem de línguas etc.

quebram estereótipos e criam uma confiança mútua por meio do

encontro. O documento pode servir como uma grande ferramenta de

inspiração para educadores que se empenham em promover os direitos de

grupos minoritários e procuram iniciativas para implementar a nível

local, nacional ou internacional. Além disso, I Get You percebeu que

iniciativas de pequena escala que mantêm o envolvimento das pessoas no

centro das atividades funcionam melhor.

Link:https://jrseurope.org/en/resource/i-get-you-european-report/

 

A Biblioteca Humana

A Biblioteca Humana ou

“Menneskebiblioteket” como é chamada

em dinamarquês, foi criada em

Copenhagen na primavera de 2000 por

Ronni Abergel e o seu irmão Dany e seus

colegas Asma Mouna e Christoffer

Erichsen.

http://nlwebdesign.dk/about/
 

O evento original estava aberto

oito horas por dia durante quatro

dias consecutivos e apresentava

mais de cinquenta títulos

diferentes. A ampla seleção de

livros proporcionou aos leitores

uma ampla escolha para desafiar

os seus estereótipos e, portanto,

mais de mil leitores aproveitaram

a vantagem, deixando livros,

bibliotecários, organizadores e

leitores atordoados com a recepção

e o impacto da Biblioteca Humana.

A Biblioteca Viva é uma ferramenta de

igualdade que procura desafiar o

preconceito e a discriminação. Funciona

como uma biblioteca normal: os visitantes

podem procurar no catálogo para os títulos

disponíveis,

a escolha do livro que desejam ler e pedir

emprestado por um período limitado de tempo.

Após a leitura, devolvem o Livro à biblioteca e,

se quiserem, podem levar outro emprestado.

A única diferença é que na

Biblioteca viva, os livros são

pessoas e a leitura consiste

numa conversa.

A Biblioteca Viva tenta desafiar

o preconceito, facilitando uma

conversa entre duas pessoas:

Livros e Leitores. Os livros são

voluntários onde também foram

sujeitos a discriminação ou 

representam grupos ou indivíduos dentro da

sociedade que correm o risco de sofrer estereótipo,

estigma, preconceito ou discriminação. Os Living

Books costumam ter experiências pessoais de

discriminação ou exclusão social que estão

dispostos a compartilhar com os leitores.
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Mais importante, os livros dão aos leitores permissão para entrar em diálogo com eles, na esperança

de que as suas perspectivas e experiências desafiem as percepções e estereótipos comumente aceites

e, portanto, afetem as atitudes e comportamentos da sociedade em geral.

A Biblioteca Viva também se tornou parte do programa do Conselho da Europa em 2003 e a força por

trás da sua inclusão foi a compreensão de que os direitos humanos não podem ser defendidos e

promovidos apenas por textos jurídicos. À medida que se espalhou pelo mundo, o conceito de

Biblioteca Viva continuou a responder a contextos localizados, mantendo o objetivo original:

desafiar estereótipos, estigma, preconceito e discriminação. Graças à sua simplicidade e

flexibilidade, o conceito continua a espalhar-se e, no momento em que este documento foi escrito, foi

implementado com sucesso em mais de 60 países em todo o mundo.

Shoulder to Shoulder – Ação inter-religiosa contra a xenofobia e discurso de ódio

Ombro a Ombro é um modelo de colaboração inter-religiosa para gerar uma colaboração de base local

entre comunidades de várias religiões sobre questões locais. Comunidades religiosas e instalações

religiosas podem tornar-se alvos de discurso de ódio e crimes de ódio. Portanto, Finn Church Aid

(FCA) trabalhando com comunidades religiosas, desenvolve ações nas quais as comunidades podem

apoiar umas às outras quando ameaçadas ou diante de um perigo concreto.

Em 2016, a FCA / NETW facilitou conexões entre aproximadamente 20 congregações locais e

comunidades islâmicas, e organizou formações sobre colaboração inter-religiosa em 10 eventos, junto

com congregações locais. O impacto aumentou os contatos e a colaboração entre diferentes grupos

religiosos. Levaram a cabo iniciativas por conta própria a nível local. O modelo ombro a ombro pode

ser utilizado em qualquer ambiente multi-religioso. A prática foi iniciada nos Estados Unidos pela

Campanha ombro a ombro. Em 2015, após uma visita de estudo organizada pela Finn Church Aid and

Network aos Estados Unidos para formuladores de políticas finlandesas, diferentes autoridades,

ONGs e policiais e líderes religiosos de diferentes religiões, os membros da delegação finlandesa

inspiraram-se após visitar a iniciativa. Por isso, tiraram proveito da ideia e, desde 2016, Ombro a

Ombro faz parte do Plano de Ação Nacional Finlandês para a Prevenção do Extremismo Violento e da

radicalização.

III. Conclusão

Para a proteção dos direitos das minorias, a colaboração com vários parceiros de diferentes níveis é

crucial. Os educadores devem sempre pesquisar e promover informações entre todas as partes

interessadas relevantes, incluindo a identificação, agrupamento e disseminação de boas práticas,

bem como informações sobre materiais e programas disponíveis sobre educação e treinamento em

direitos humanos. Somente quando os educadores têm conhecimento sobre os diferentes métodos e

abordagens, bem como as habilidades de direitos para implementá-los e liderá-los, podem garantir

que a sua educação em direitos humanos possa ter um impacto positivo nas minorias, que estão

direta ou indiretamente envolvidas nas suas atividades.
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Capítulo 4 - Desafios na formação em direitos humanos de
minorias

A educação em direitos humanos tem ganho cada vez mais apoio

como ferramenta para promover a responsabilidade social e o

respeito global pelos padrões internacionais de direitos humanos,

mas muitos educadores ainda lutam para saber como incluir os

direitos humanos de forma mais eficaz nos seus programas

educacionais. Além disso, quando se trata de programas

educacionais não formais, a questão torna-se mais complexa

porque ainda faltam materiais apropriados que possam apoiar os

educadores em como alcançar e envolver as minorias no processo

de mudança. Na verdade, o problema vem do facto de que as

minorias são realidades sociais mais dinâmicas do que estáticas, e

que mudam continuamente sob a influência de circunstâncias

variáveis. Além disso, cada Estado tem os seus próprios grupos

minoritários que enfrentam desafios específicos na realização dos

seus direitos humanos básicos, uma vez que as minorias em si não

são comunidades homogêneas. Vários grupos podem ser

marginalizados nas suas comunidades minoritárias, incluindo

mulheres, pessoas com deficiência, minorias sexuais e assim por

diante. Estes grupos vivenciam múltiplas formas de exclusão e

discriminação que podem torná-los particularmente vulneráveis   a

violações e negações dos seus direitos na vida pública e privada.

Portanto, o papel dos educadores na formação em direitos

humanos de minorias é muito complexo, porque estes não apenas

precisam de transmitir aos alunos a necessidade da educação em

direitos humanos, como também precisam de envolver todos nós

num diálogo sobre como é que as leis e os princípios dos direitos

humanos pode ser traduzido na nossa própria realidade social,

económica, cultural e política, usando métodos de aprendizagem

participativa que visam aprimorar a análise crítica. O papel dos

educadores é fundamental para o desenvolvimento de soluções

concretas e baseadas em direitos para os desafios que as minorias

enfrentam no terreno, bem como devem encorajar todos a

participarem na realização coletiva dos direitos humanos.

O capítulo a seguir tem como objetivo apresentar aos leitores os

desafios que os educadores podem enfrentar ao administrar

formação em direitos humanos para minorias, bem como as

possíveis soluções que eles podem adotar para melhorar os

benefícios das formações em direitos humanos para minorias, não

só para os beneficiários diretos, como também para toda a

comunidade.
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      I. Introdução
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devem ter em mente que o que capacita uma “mulher branca de classe média” não necessariamente

capacita jovens adultas ciganas ou muçulmanas. Cultura, tradição, necessidades e desejos diferem

em todo o espectro e uma consciência e compreensão disso, tanto por educadores quanto por

mulheres de minorias, será fundamental para o sucesso de qualquer processo de empoderamento. Na

verdade, as mulheres muçulmanas são um dos grupos mais desfavorecidos da Europa, apresentando

as taxas de desemprego mais elevadas e enfrentando discriminação em vários níveis devido ao seu

género, etnia, religião e modo de vestir. Especificamente, de acordo com uma pesquisa recente

divulgada na Espanha (junho de 2021),
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II. Os principais desafios em formações de direitos humanos para minorias

Género e Etnia
Enquanto a etnia é uma razão para a desigualdade e género é outra,

estes não são formas mutuamente exclusivas de discriminação. Na

verdade, muitas vezes cruzam-se, dando origem a uma

discriminação composta ou dupla. Quando a raça de uma mulher é

levada em consideração na sua experiência, o duplo fardo da

discriminação racial e de género e a intolerância tornam-se

evidentes. As áreas de particular preocupação incluem as

desvantagens enfrentadas por mulheres de minorias no mercado de

trabalho, o tráfico de mulheres e a violência racial contra as

mulheres.

Ao trabalhar com mulheres de minorias étnicas, os educadores 

“As mulheres muçulmanas que usam o hijab são um
dos grupos sociais que mais sofrem preconceito e

discriminação devido ao uso de um símbolo religioso
visível.”

Além disso, com o aumento da islamofobia na

Europa e as suas várias implicações para as

mulheres muçulmanas, há uma necessidade

urgente em abordar a questão, uma vez que a

islamofobia para as mulheres muçulmanas na

Europa é uma mistura complexa de atos diretos de

violência, discriminação, exclusão social, mídia

preconceito, sexismo estrutural e, para aqueles de

origem étnica minoritária, racismo.

Embora possa ser um desafio, os educadores

precisam de encontrar a maneira certa de

empoderar as mulheres de minorias étnicas,

porque isso poderia

capacitá-los a melhor influenciar o percurso

das suas vidas e as decisões que os afetam.

Capacitar significa garantir que os

indivíduos tenham a capacidade e a

oportunidade de se equipar com as

habilidades e os conhecimentos necessários

para fazer escolhas de vida informadas. No

entanto, é importante destacar que, apesar

de seu uso comum, nenhuma definição única

para empoderamento foi amplamente

acordada ou aceite, porque o

empoderamento
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tem um significado diferente para pessoas e culturas diferentes. Por exemplo, de acordo com a

pesquisa de Julian Rappaport e Marc Zimmerman, “o ponto de partida do processo de mudança está

dentro do indivíduo (em relação ao grupo) e não com quem define os problemas, os analisa e propõe

soluções. As próprias pessoas propõem soluções e desenvolvem os seus próprios processos.

Empoderamento não é um método "pronto a usar" - é uma perspectiva particular da sociedade lidando

com os seus problemas. Começar com os pontos fortes das pessoas e não com os seus defeitos”. Ao

empoderar as mulheres muçulmanas, estas podem tornar-se agentes ativos no desenvolvimento das

suas próprias comunidades, interrompendo o ciclo negativo de sua marginalização e promovendo a

participação social, económica e política.

No entanto, ao explorar o potencial para o empoderamento das mulheres muçulmanas, há muitos

fatores que precisam de ser considerados. Empoderamento é uma construção complexa que envolve

valores, fatores culturais e outros fatores sociais nos quais as mulheres são educadas e trabalham.

Também consiste nos vários níveis individuais e sociais nos quais se forma: identidade,

personalidade, caráter, papel e estilos de interação, e expectativas comunitárias e sociais, bem como

instituições sociais e dinâmicas e forças regionais e internacionais.

Seguidamente, os educadores têm o desafio de compreender as necessidades específicas do grupo-

alvo, a fim de identificar os apoios e métodos específicos que devem ser usados. Devem saber como

abordar a lacuna de conhecimento entre as mulheres muçulmanas sobre os seus direitos de acordo

com as leis nacionais e internacionais e apoiá-las no acesso aos seus direitos. Além disso, os

educadores devem promover a compreensão entre todos os setores da comunidade muçulmana,

incluindo homens e jovens, sobre os direitos das mulheres. O envolvimento de mulheres e homens

pode promover a prosperidade coletiva que melhora o bem-estar individual e comunitário e advogar

pela plena participação das mulheres em todos os campos e tomadas de decisão.

Para a organização de formações de direitos humanos de minorias bem-sucedidas, é também

necessária uma abordagem participativa em que uma ampla gama de titulares, a nível nacional e

local, estejam envolvidos no desenvolvimento da lógica do programa, garantindo uma melhor

abordagem, materiais adequados, estruturas de entrega e suporte. Quando se trata de projetos locais

menores, trabalhadores adultos e educadores podem procurar o apoio dos escritórios municipais,

organizações muçulmanas ativas ou líderes muçulmanos inspiradores que podem estar envolvidos em

alguma parte das suas sessões de formação, servindo como um bom exemplo para inspirar mais

mulheres muçulmanas para defender os seus direitos.
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É importante mencionar que uma das barreiras que os educadores precisam de superar ao trabalhar

com mulheres pertencentes a minorias é o fato de muitas vezes não pertencerem ao mesmo grupo

minoritário. Assim, esta diferença pode criar desconfiança na relação entre os educadores e o grupo

alvo, podendo ser necessário envolver mediadores culturais entre os educadores e o grupo

minoritário. Não podemos esquecer que um programa de formação de sucesso depende apenas da

consideração das necessidades do participante. Seguidamente, os educadores devem saber

identificar as necessidades, esperanças e aspirações de seus participantes e, se não puderem fazer

isso sozinhos, é altamente recomendável envolver o mediador cultural neste processo. Por meio da

avaliação correta das necessidades, os educadores podem identificar as necessidades, preocupações

e problemas individuais e comunitários, capacitar a ação de base em torno dessas necessidades, bem

como determinar se as necessidades mudaram durante a formação.

Embora os exemplos acima tenham sido dados principalmente para mulheres muçulmanas, é

importante destacar que as mulheres de minorias étnicas têm questões diversas e complexas,

portanto, ao preparar e implementar atividades de inclusão, deve-se uma atenção especial à análise

do perfil e das necessidades especiais do público-alvo e correspondente abordagem personalizada e

de apoio.

Diversidade de Grupo

Os educadores têm um papel fundamental em tornar a inclusão

numa realidade, especialmente em termos de organização e

conceção de formações para participantes com origens

minoritárias. Desenvolvendo uma abordagem própria para a

inclusão e diversidade, além de oferecerem diferentes formas de

apoio, como sessões de formação, experiências de aprendizagem

entre pares e atividades de acompanhamento de empregos,

podem promover a compreensão e aceitação entre os diferentes

grupos. Quando bem feito, a diversidade em qualquer formação

pode facilitar a interação intergrupal positiva, reduzir o

preconceito e a discriminação e, geralmente, ensinar indivíduos

que são diferentes uns dos outros como compartilhar e aprender

uns com os outros juntos.

No entanto, às vezes pode ser um

desafio para os educadores

trabalharem com grupos tão diversos,

especialmente se a formação

combinar minorias de diferentes

origens e países. Como dito no início,

cada Estado tem os seus próprios

grupos minoritários que vivenciam

desafios específicos na realização dos

seus direitos humanos básicos, uma

vez que as minorias em si não são

comunidades homogéneas.
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De acordo com o estudo “Mapeamento da situação dos ciganos nas cidades da Europa, não

existe uma população cigana homogénea, mas sim múltiplas comunidades ciganas distintas.

Uma forma de distinguir os perfis dos ciganos é pela sua origem, o que lhes confere um

conjunto diferente de direitos. As cidades relataram três perfis de ciganos diferentes por

origem: 1) Ciganos autóctones que são uma minoria étnica nacional - também conhecidos

como "Roma domésticos", são comunidades históricas com os mesmos direitos que a

população maioritária; 2) Roma que migrou da ex-Jugoslávia na década de 1990 - cidadãos

não pertencentes à UE que, entretanto, tornaram-se residentes de longa duração; 3) Roma

que recentemente imigrou proveniente dos novos Estados-Membros da UE - Roma "recém-

chegada" com direitos de cidadania da UE, também conhecido como "cidadão móvel da UE

Roma".

Em seguida, cada população cigana tem diferentes necessidades e diferentes conjuntos de

direitos, dependendo de sua origem. Como resultado, enfrentam diferentes obstáculos e tipos

de discriminação, o que requer uma abordagem diferenciada por parte dos educadores

quando trabalham com a população cigana. Por exemplo, os ciganos domésticos tendem a ter

uma situação melhor em comparação com os ciganos recém-chegados. Isto é compreensível,

dado que os ciganos pertencentes à minoria étnica nacional estão habituados à sociedade, ao

mercado de trabalho e aos serviços de que dispõem. Consequentemente, trabalhar com a

comunidade cigana pode ser um desafio para os educadores, uma vez que todos os ciganos

são diferentes e as suas necessidades não são as mesmas. No entanto, é importante destacar

que, no caso da população cigana, apenas ministrar formação não é suficiente para obter

resultados sustentáveis   e a longo prazo. Deve ser adotada uma abordagem integrada para a

inclusão dos ciganos e a sua implementação deve ser feita através da coordenação

multiagência - uma abordagem conjunta dos serviços através da colaboração

interdepartamental (serviços de emprego, escolas, médicos, assistentes sociais). Melhorar a

vida dos ciganos significa melhorar as condições nas áreas onde vivem e atender às suas

necessidades individuais. Além disso, se os ciganos estiverem envolvidos na concepção,

implementação e avaliação de iniciativas, os seus resultados serão mais eficazes. Se os

educadores e assistentes sociais também ajudarem a treinar pessoas de comunidades

ciganas como mediadores ou trabalhadores comunitários, podem contribuir para que outros

ciganos ganhem confiança nos serviços públicos. Um elemento-chave do empoderamento e

envolvimento dos ciganos é a combinação de abordagens bem planeadas, em que os

educadores são fatores-chave porque podem facilitar o diálogo e a cooperação entre a

comunidade local e a população cigana, bem como contribuir para a criação de mais

ferramentas para lidar com os desafios existentes relacionados com a inclusão dos ciganos

na sociedade.

A definição de grupos diversos é muito ampla e, consequentemente, existem tantas situações

diferentes onde os educadores podem encontrar-se. Porém, o mais importante é que

encontrem a forma de promover a compreensão e a participação igualitária de cada um nas

ações formativas, criando um espaço positivo de partilha e aprendizagem mútua. Os

educadores devem estar preparados para lidar com situações novas e inesperadas, tendo em

mente métodos, ferramentas e práticas que possam adotar ao seu contexto de formação e

assim facilitar a promoção e proteção dos direitos humanos das minorias.
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O ponto seguinte pode estar interligado com o

anterior. Diversos grupos e participantes

podem enriquecer os benefícios e resultados

finais de formação de minorias, mas, por outro

lado, a própria diversidade pode criar conflitos.

Em seguida, os educadores devem estar prontos

para ajudar o grupo a ter um diálogo

construtivo, respeitoso e autêntico sobre os

diversos temas, especialmente os de interesse

mútuo. Educadores são líderes de processos

parciais e neutros que não participam no conteúdo da conversa, mas fazem o melhor para garantir

que todos os participantes se sintam livres para se expressar e serem ouvidos por outros, respeitando

certas regras básicas acordadas e seguindo as indicações do currículo do programa bem como as

necessidades e interesses do grupo.

Em situações de conflito, os educadores precisam de elicitar a consciência e a compreensão do grupo

próprio, proporcionando um ambiente de aprendizagem seguro e eficaz, onde os participantes

entendam como manter um diálogo intercultural eficaz, contribuindo para o seu processo de

aprendizagem. Os próprios educadores precisam de se tornar mais autoconscientes dos seus gatilhos

e preconceitos, discutir suposições e crenças e praticar a neutralidade. É preciso sempre trazer à

tona o pensamento crítico numa discussão e saber como lidar com dinâmicas de grupo desafiadores.
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Resolução de conflitos e facilitar

Aumentar a conscientização e o impacto

Geralmente, os educadores de
direitos humanos de minorias
têm como objetivo transferir
conhecimento e desenvolver

habilidades e atitudes que
incentivem comportamentos
que promovam e protejam os

direitos humanos das
minorias.

Fundamental para a prática efetiva da educação em direitos humanos é uma abordagem

participativa. Esta abordagem incentiva a análise social que visa o empoderamento dos alunos para

desenvolver ações concretas para a mudança social que estão de acordo com os valores e padrões dos

direitos humanos.
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Baseia-se nos princípios de respeito mútuo e aprendizagem recíproca, busca e inclui a voz dos alunos

no processo de aprendizagem. Uma abordagem participativa permite que os alunos abordem questões

de direitos humanos a partir das suas experiências vividas. No entanto, a contribuição significativa

para uma mudança sustentável no bem-estar das pessoas e comunidades por meio da educação em

direitos humanos é um empreendimento complexo e de longo prazo, influenciado por uma série de

fatores diferentes. Assim, medir o impacto e a contribuição de formações em direitos humanos de

minorias para a mudança social é, portanto, igualmente complexa e desafiadora.

Os resultados das formações e atividades de direitos humanos de minorias podem ser medidos por

meio dos seus resultados imediatos, intermediários e finais. Os resultados imediatos podem ser as

mudanças na capacidade e competência do grupo alvo direto e indireto, as competâncias, atitudes,

consciência, motivação e acesso. Por outro lado, ao avaliar os resultados intermediários, os

educadores precisam de perceber se houve mudança no comportamento, prática ou desempenho

relacionados a mudanças no acesso, ação social, solidariedade, networking, colaboração,

participação, mobilização e assim por diante. O resultado final está relacionado às mudanças no

estado, condição ou bem-estar que levam ao respeito pelos direitos humanos e liberdades

fundamentais das minorias, respeito pela diversidade, igualdade de género, participação, justiça

social e empoderamento.

Medir os resultados das formações ou ações sociais é muito desafiador, então os educadores precisam

de desenvolver bons indicadores que possam capturar efetivamente as evidências de progresso em

direção a mudanças importantes ou resultados que foram definidos para alcançar no programa ou

projeto de formação. Somente quando os educadores indicam o que exatamente deve ser observado,

em termos de qualidade, quantidade e oportunidade, podem medir os resultados reais em relação aos

planeados ou esperados. Embora possa ser um desafio, os educadores de direitos humanos de

minorias devem sempre ser capazes de demonstrar os resultados das suas atividades e programas de

educação em direitos humanos em termos da sua contribuição para a melhoria da situação dos

direitos humanos em contextos específicos. Mais sobre esses indicadores e avaliação serão

explicados nos próximos capítulos deste manual de formação.

A formação de direitos humanos de minorias nem sempre têm como alvo as minorias em si, mas

podem ser focados, por exemplo, em pessoas das comunidades locais com a ideia de aumentar a

consciencialização sobre as questões das minorias e desenvolver a empatia das pessoas. Como é

sabido, um lugar onde os direitos humanos de todos os habitantes são defendidos e ninguém fica para

trás é um lugar onde cada indivíduo pode realizar o seu potencial e as minorias podem transformar-

se numa fonte poderosa de prosperidade compartilhada. A formação em direitos humanos de

minorias pode ensinar as pessoas da comunidade local sobre como defender os direitos humanos de

minorias, evitando violações contra elas. Além disso, estas formações podem ser um ótimo

instrumento para desafiar conceitos errados, preconceitos, atitudes e comportamentos

discriminatórios em relação a grupos minoritários, bem como para a criação de grandes campanhas

de direito que promovam os direitos das minorias.

No entanto, envolver a comunidade local em formações de direitos humanos de minorias às vezes

pode ser muito desafiador para os educadores, uma vez que os resultados esperados de tais atividades

são difíceis de medir e a formação por si só não pode garantir que os direitos humanos sejam

efetivamente protegidos.
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O impacto da educação em geral é difícil de

avaliar, especialmente no campo dos direitos

humanos devido ao seu caráter intangível. Na

verdade, como o objetivo final da educação para os

direitos humanos é um maior respeito pelos

direitos humanos, levando à mudança social, é

uma tarefa complexa. É um desafio medir se a

meta foi alcançada sem levar em conta os fatores

sociais, políticos e económicos.
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Ao trabalhar com a comunidade local sobre as questões das minorias, os educadores devem notar a

reação dos seus alunos - o que os participantes expressaram e sentiram sobre a sua aprendizagem.

Neste nível, os educadores medem os sentimentos e reações pessoais dos participantes sobre a sua

experiência de aprendizagem, atitudes em relação ao conteúdo e ao processo; percepções imediatas

sobre a utilidade; percepções sobre o que realmente aprenderam; sentimentos sobre se eles mudaram

as suas idéias ou percepções; satisfação com o tutor e materiais de formação; satisfação com os

aspectos logísticos dos materiais de aprendizagem. Mais uma coisa a considerar-se é o

comportamento - o que os participantes estão dispostos a fazer com o aluno após a formação.

Também o impacto - os efeitos na sociedade resultantes das ações dos participantes. Neste ponto, os

educadores medem o efeito sobre a organização ou comunidade em geral resultante do envolvimento

dos alunos no programa de formação. Isso também é conhecido como análise de impacto e

acompanhamento e concentra-se na medição de resultados de longo prazo. A avaliação da

aprendizagem em nível de impacto é semelhante à avaliação do programa. Para ambos, o objetivo é

percecionar todo o processo de aprendizagem do início ao fim. É mais fácil ao nível de alunos

individuais, mas muito mais desafiador numa comunidade mais ampla. Fatores externos na

sociedade e no contexto global de direitos humanos podem afetar muito a capacidade das

organizações e comunidades, tanto de maneira positiva como negativa, de realizar o seu trabalho de

direitos humanos e de formação / educação. Torna-se mais difícil estabelecer os vínculos entre as

ações das organizações e as mudanças que ocorrem na comunidade ou na sociedade em geral.

 III. Conclusão

Embora possa ser muito desafiador e complexo, a formação em direitos humanos de minorias pode

apoiar a integração e inclusão de minorias nas comunidades, evitando hostilidades com raízes

sociais, étnicas, religiosas ou qualquer outra. O mais importante é que os educadores tenham em

mente que as próprias minorias são realidades diferentes e que é extremamente importante

reconhecer as múltiplas discriminações que podem enfrentar, bem como as suas necessidades

específicas. Somente quando os educadores estão suficientemente preparados podem estar prontos

para lidar com situações novas e inesperadas, tendo em mente métodos, ferramentas e práticas que

podem adotar ao seu contexto de formação e assim facilitar a promoção e proteção dos direitos

humanos das minorias.
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Capítulo 5 - Elaboração e realização da formação em direitos
humanos de minorias
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 I. Introdução

A concepção e o lecionamento de formação em direitos humanos de minorias é baseado nos esforços

organizados que os educadores colocam a fim de transferir o conhecimento e desenvolver

competências e atitudes que incentivem o comportamento para promover e proteger os direitos

humanos das minorias.A formação em si nunca deve ser improvisada e deve seguir um ciclo de

formação - planeamento, desenho, execução e avaliação do programa de formação.

No capítulo seguinte, os educadores têm a oportunidade de aprender como planear e fornecer uma

formação eficaz em direitos humanos para minorias e quais são os principais passos a seguir.

II. Planear a formação

Existem muitas intervenções possíveis para abordar um problema específico de direitos humanos

num determinado país ou comunidade, ou entre um determinado grupo minoritário. Uma dessas

intervenções inclui a organização de formação em direitos humanos para minorias. A organização de

uma formação é um processo contínuo, composto por fases distintas que podem ser lineares,

progressivas passo a passo ou iterativas. A seguir, vamos ver alguns deles.

 

Avaliar o contexto geral

A formação deve ser considerada como parte de soluções

mais amplas para abordar as questões das minorias e os

desafios que elas podem enfrentar. Antes de decidir

organizar uma formação em direitos humanos para uma

minoria, os educadores precisam de analisar o contexto em

que essa formação ocorrerá e se existem outras iniciativas

que estão a ser executadas atualmente na comunidade ou

têm como alvo o mesmo grupo de pessoas. Os educadores

precisam de analisar se outras ações relacionadas aos

direitos humanos estão a ocorrer ou poderiam ocorrer ao

mesmo tempo, para que possam esclarecer se a sua

atividade de formação específica encaixa-se na estratégia

de formação mais ampla e se a eficácia de seu programa de

formação e o seu impacto serão bastante satisfatório como

esperado. As ações relacionadas aos direitos humanos

podem ser de conscientização, pesquisa, monitoramento,

reforma institucional e legal, etc., ações que favorecem a

promoção e proteção dos direitos humanos que podem

levar ao impacto e mudança sociopolítica desejados. Uma

vez que os educadores saibam que a formação pode ser uma

intervenção útil no seu contexto particular,  podem

começar com a avaliação das necessidades de formação.
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Avaliação das necessidades de formação

O primeiro passo em qualquer programa de formação deve ser uma avaliação das necessidades. Uma

avaliação de necessidades é uma exploração sistemática das lacunas entre a situação atual e a

situação desejada ou necessária em relação ao problema em questão. A análise da situação atual

inclui a determinação do estado atual de habilidades, conhecimentos e habilidades do público-alvo

atual e / ou futuro. Esta análise também examina metas organizacionais específicas, clima e

restrições internas e externas. A análise da situação desejada ou necessária enfoca os padrões

necessários para a mudança, bem como as competências, conhecimentos e habilidades necessárias

para realizá-los com sucesso. É importante identificar as condições desejadas ou necessárias para a

mudança organizacional e pessoal, e não apenas observar as práticas atuais. Deve ser feita uma

distinção entre as necessidades reais e as necessidades ou desejos percebidos.

Embora a avaliação das necessidades de formação seja

frequentemente entendida como um exercício para analisar as

necessidades de aprendizagem de um determinado grupo de

indivíduos, geralmente por meio de uma ferramenta como uma

pesquisa, é na verdade um processo muito mais amplo que

abrange não apenas os alunos individuais, como também o seu

contexto. Ajuda a construir uma imagem do contexto particular

de direitos humanos e a identificar o perfil dos alunos em

potencial. Estas informações guiarão os educadores para o

planeamento da formação, assim como ajudará a determinar as

necessidades de formação e os resultados desejados, e a

formular os objetivos gerais de aprendizagem das atividades.

Além disso, a avaliação das necessidades pode ajudar os

educadores a selecionar o conteúdo, os métodos, as técnicas e o

cronograma mais apropriados para o grupo, para que possam

atender às necessidades reais dos alunos e alcançar o impacto

esperado.

Conforme mencionado também no capítulo anterior, os grupos

minoritários são diversos e enfrentam desafios específicos na

realização dos seus direitos humanos básicos, uma vez que as

minorias em si não são comunidades homogéneas. Além disso, às

vezes também podem experimentar múltiplas formas de exclusão

e discriminação, por isso é essencial que os educadores entendam

as suas necessidades específicas de aprendizagem. O perfil do

aluno informará as decisões sobre o nível de formação, como

deve ser organizado, a duração do curso e sua sequência,

materiais e métodos.
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Por meio da avaliação de necessidades, os educadores podem coletar informações como idade,

género, cultura, idioma (s), deficiência, se houver, educação, conhecimento prévio em direitos

humanos, competências, atitudes e experiências, motivação para participar, etc. Estas informações

podem ser coletadas através de questionário de pesquisa, formulário de inscrição ou conversa direta

com o participante ou a organização que está a enviar os alunos. Além disso, o importante para os

educadores é avaliar algumas características dos alunos, como status de grupo minoritário,

habilidade linguística, etc., bem como incluir uma análise de género que pode fornecer uma visão

sobre como o género afeta o contexto dos alunos, para que seja mais fácil projetar ações apropriadas

e garantir que a atividade de aprendizagem beneficie mulheres e homens igualmente.

No entanto, realizar uma avaliação adequada das necessidades de formação nem sempre é uma

tarefa fácil, pois os educadores podem enfrentar alguns desafios, como tempo e recursos limitados,

planeamento inadequado, ambiente complexo e falta de conexão com os alunos. Se as necessidades

de formação não forem avaliadas, as expectativas reais dos alunos podem não corresponder às

expectativas assumidas pelos educadores, assim como a formação pode ter impacto limitado para os

alunos se o conteúdo não atender às necessidades reais dos alunos. Assim, a avaliação das

necessidades é crucial para a adaptação da formação, especialmente se o educador ou o programa de

formação vier de uma cultura ou país diferente. Os educadores precisam sempre de adaptar o

programa de formação à situação local e ao contexto de direitos humanos das minorias.

Avaliação do risco de formação

Não importa o quão preparados os educadores estejam, porque as coisas ainda podem dar

errado, então devem estar preparados para evitar o inesperado. Trabalhar com grupos

minoritários significa trabalhar com pessoas que são vulneráveis, portanto, a consciência e a

compreensão das suas necessidades específicas são essenciais para a eficácia do programa

de formação que os envolve.

A avaliação do riscos consiste em identificar e gerenciar todos os riscos potenciais. Isso

inclui não apenas riscos físicos, como o risco de um acidente de trânsito ou falta de acesso

para cadeirantes, mas também riscos emocionais, como mal-entendidos religiosos e

culturais. Além disso, a avaliação de risco não diz respeito apenas aos participantes, mas

também a todos os outros intervenientes e à próprio formação. É importante, então, para os

educadores, levar tudo em consideração ao avaliar o risco, porque o grupo pode considerar

um projeto multi-religioso que inclui visitas a locais de culto uma experiência maravilhosa e

desafiadora, mas os seus familiares podem não considerar. Além disso, se o programa de

formação incluir a mistura de mulheres muçulmanas jovens e participantes adultos do sexo

masculino, isso pode ser um problema, portanto, a permissão deve ser solicitada aos pais.

Para concluir, o importante para o educador é dar vida à experiência da avaliação de risco,

envolvendo os participantes no processo, pois cada pessoa conhece melhor a sua realidade e

pode contribuir para a diminuição de qualquer risco de formação.
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      III. Criar uma formação em direitos humanos para uma minoria
As soluções de formação devem começar com um foco claro no resultado desejado. Para serem úteis,

as atividades de formação devem ser concebidas de forma a facilitar o seu uso flexível, bem como

devem ser adaptáveis   às necessidades e realidades culturais, educacionais, regionais e experienciais

específicas de uma gama diversificada de públicos potenciais dentro do grupo-alvo. No entanto, uma

vez que os educadores tenham reunido as informações para os seus alunos por meio da avaliação das

necessidades de formação, podem prosseguir com o planeamento do programa de formação.

A formação de minorias em direitos humanos deve ser baseado em objetivos de aprendizagem

claramente articulados. Estes são os resultados que capturam especificamente quais os

conhecimentos, competências e atitudes que os alunos devem ser capazes de adquirir como

consequência de sua participação no curso. Os objetivos de aprendizagem devem abordar as

necessidades identificadas através da avaliação de necessidades e devem contribuir logicamente

para a realização das metas gerais do curso e os resultados desejados. Os objetivos de aprendizagem

não devem ser usados   para descrever o conteúdo a ser abordado, mas para descrever os resultados

pretendidos. Os tipos de objetivos de aprendizagem incluem:

Objetivos de aprendizagem cognitiva em seis níveis: indicando a capacidade de

lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar conceitos, termos e processos;

Objetivos de aprendizagem orientados para habilidades e desempenho: indicando a

capacidade de demonstrar habilidades aprendidas e aplicá-las na vida real;

Aptidão, objetivos de aprendizagem orientados para a mentalidade: indicar quaisquer

mudanças desejadas em valores, comportamentos e códigos de conduta.

Estes tipos de objetivos de aprendizagem podem ser usados em combinação e devem descrever

amplamente os comportamentos observáveis e mensuráveis, baseados em resultados e claramente

formulados. Os objetivos gerais devem ser complementados por resultados de aprendizagem

específicos para cada tópico abordado. Os resultados da aprendizagem devem identificar claramente

o que os participantes aprenderam e são capazes de fazer como resultado de formação. Resultados de

aprendizagem claramente definidos são fundamentais para a avaliação da formação.

Exemplo de formulação eficaz de resultados de aprendizagem para formação em direitos humanos de

uma minoria poderia ser:

Quem vai mudar? ---- Os alunos

O que vai mudar? ----- Os seus conhecimentos, competências, atitudes

Quando isso vai mudar? ----- O prazo esperado para que as mudanças ocorram (por

exemplo, durante o programa de formação, no final da formação, após vários meses)

Quanto mudam? ----- Os tipos de mudança que acontecem e o nível de mudança

esperado.
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O objetivo de aprendizagem também pode ser

definido usando o método SMART. SMART é um

acrônimo para os cinco aspectos da definição

adequada de metas. Específico - O que queremos

alcançar? Quando faremos isso? Por que queremos

alcançar isso? Mensurável - para registrar ou

acompanhar métricas ou dados, para que saibamos

como os alunos estão progredindo e quando

alcançamos os objetivos definidos; Atingível - As

etapas necessárias para atingir a meta são viáveis?

Temos as competências, conhecimentos e meios

adequados para atingir o objetivo? Se pudermos

responder com um "Sim", então a meta é realista e

viável; Relevante - o objetivo é relevante para o

contexto de direitos humanos em que estamos a

trabalhar; Limite de tempo - as datas de início e

término devem ser definidas, portanto, temos que

saber quanto tempo levará para completar os

objetivos de aprendizagem. Além disso, o maior

benefício do SMART é que fornece uma estrutura na

qual os educadores podem ser mais sistemáticos e

metódicos sobre o planeamento e a obtenção dos

resultados de formação e das metas do aprendiz do

seu programa de formação.

É importante ter em mente que, se os educadores organizarem uma formação para formadores em

tópicos de direitos humanos de minorias, os resultados de aprendizagem esperados e a avaliação das

necessidades serão bem diferentes. No início, os participantes devem ser selecionados com base no

seu entendimento de que as suas responsabilidades continuarão após a conclusão das atividades de

formação. Cada um dos participantes ficará encarregado de conduzir os seus próprios esforços de

formação e divulgação após a participação nas atividades. Desta forma, o impacto dessa formação é

multiplicado à medida que as informações transmitidas são disseminadas entre os participantes.

Além disso, em tais formações, os educadores também precisarão de fornecer aos participantes as

ferramentas certas, incluindo metodologia de formação e materiais elaborados para transmitir

competências de formação aos participantes. Também podem incluir atividades destinadas a

sensibilizar os futuros formadores quanto ao seu próprio potencial de contribuir para o

comportamento violativo. Por exemplo, exercícios bem desenvolvidos (incluindo interpretação de

papéis) que podem tornar os formadores cientes do preconceito de género ou raça nas suas próprias

atitudes ou comportamento podem ser valiosos. Além disso, ao aplicar a abordagem interseccional à

formação, os formadores devem ter em mente que mulheres de minorias marginalizadas, por

exemplo, correm múltiplos riscos quando decidem reagir a práticas e declarações de sua tradição. Isso

poderia ocorrer pelo risco de serem excluídos tanto de sua própria comunidade por causa de sua

rebelião quanto, ao mesmo tempo, da sociedade por pertencerem a um grupo minoritário

discriminado.
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Consequentemente, os educadores precisam não

apenas de mostrar aos futuros formadores que

tais desafios podem existir, como também

precisam de ensiná-los a lidar com a saciedade.

É muito importante que os formadores

reconheçam a discriminação múltipla contra as

mulheres das minorias, avaliem as suas

oportunidades reais e acesso aos direitos e

aumentem a participação ativa das partes

interessadas no desenvolvimento do programa

ou projeto de formação.

Voltando à estrutura da formação, uma vez

definidas as metas e objetivos de aprendizagem,

o próximo passo é desenvolver o cronograma ou

também denominado agenda. A agenda serve

como um roteiro para o curso e é uma

ferramenta valiosa tanto no planeamento como

na execução das atividades de formação.

Muito provavelmente o cronograma mudará

durante o processo de planeamento, mas o

importante é definir os conteúdos principais,

organizando-os de maneira lógica desde o início.

Estabelecer uma agenda de formação

abrangente permite que os educadores planeem

e organizem as suas atividades para que possam

executá-las sem problemas. Ao definir

claramente o cronograma, os objetivos de

aprendizagem e os tópicos, os educadores

garantem que o programa de formação cumpra o

propósito pretendido. A agenda deve incluir pelo

menos o tempo e o título de cada sessão, bem

como alguns pequenos intervalos entre as

atividades. Se os intervalos não forem

suficientes e durante a sessão os educadores

perceberem que o público não está a prestar

tanta atenção, com certeza há espaço para um

energizador.

Energizadores são atividades usadas em

workshops e situações de grupo para ajudar os

participantes a estarem mais alertas e ativos;

também podem ser uma forma importante para

as pessoas se conhecerem e se compreenderem.

Existem muitos
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diferentes energizadores de comprimento,

complexidade, esforço e engenhosidade

variados. Estes precisam de ser divertidos e

seguros, portanto, devem sempre ser usados   de

uma forma que seja sensível a fatores como

cultura, género, capacidade física e dinâmica de

grupo. Podem ser particularmente úteis no início

do dia, quando as pessoas ainda estão a

conhecer-se, e depois do almoço, quando a

sonolência se pode instalar.

A agenda fornece um roteiro geral das

atividades, mas cada sessão individual precisa

de ser planeada em detalhes para maximizar o

que pode ser alcançado dentro do tempo

determinado. O plano da sessão deve incluir

informações como objetivos de aprendizagem,

conteúdo, metodologia, tempo, educadores,

facilitadores, materiais, equipamentos.

Além de determinar o tipo e a profundidade do

conteúdo, os educadores precisam de escolher

também a metodologia. Por metodologia

entende-se a forma como os participantes serão

apresentados às informações e como se

envolverão. As atividades de educação não

formal geralmente usam abordagens

participativas tanto quanto possível, portanto,

as atividades são apresentadas de forma mais

interativa, flexível e relevante. O importante a

ser considerado é que os alunos adultos sejam

guiados pela sua motivação para frequentar as

formações, portanto, sempre vão querer saber

como vão beneficiar-se do que adquirem por

meio das atividades. Consequentemente, os

educadores precisam de revisar as expectativas

dos alunos e ver como elas se refletem nos

objetivos de aprendizagem da formação.

A abordagem participativa promove a troca de

experiências profissionais e incentiva a reflexão

crítica sobre as crenças e valores individuais,

bem como uma significativa
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parte do conteúdo do curso pode vir dos próprios participantes. Especialmente importante será a

troca de experiências de pessoas com antecedentes minoritários vindos de diferentes comunidades

ou países. Estes podem trazer para a formação exemplos da vida real, bem como boas práticas ou

conselhos para superar a discriminação num determinado contexto. Além disso, para garantir e

manter o comprometimento ativo dos participantes, é melhor variar as técnicas de ensino utilizadas

durante a formação. Uma seleção variada de técnicas deve ser usada, alternando a discussão com

dramatização e estudos de caso como brainstorming, conforme apropriado para o assunto em

questão. A seguir, vamos ver algumas técnicas de formação participativo que podem ser usadas na

formação de direitos humanos de minorias.
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·Apresentação e Discussão

Após uma apresentação, o educador pode iniciar uma

discussão informal que é útil para esclarecer pontos e

facilitar o processo de tradução de ideias em prática.

Essas discussões são conduzidas pelo apresentador,

que deve tentar envolver todos os participantes. É útil

para a pessoa que lidera ter uma série preparada de

perguntas disponíveis para iniciar a discussão. No

final da discussão, o educador deve fazer uma

conclusão geral do que foi dito e tentar esclarecer o

que foi esquecido ou mal compreendido nas próximas

atividades de formação. Além disso, a apresentação

deve ser sempre apoiada por materiais visuais que

facilitem a compreensão do tema pelos participantes.

·Painel de discussão

A formação de um painel de

apresentadores ou especialistas,

possivelmente após a apresentação de um

ou mais deles, tem se mostrado

frequentemente um recurso de formação

útil. Essa abordagem é particularmente

eficaz quando os apresentadores têm

experiência em diferentes aspectos sobre

um tópico, devido à sua formação

profissional ou país de origem. O ideal é

que especialistas em direitos humanos

sejam incluídos no painel, juntamente

com especialistas na área profissional

relevante. Se os educadores puderem

envolver nas suas formações de direitos

humanos para minorias, especialistas

com diversas perspectivas e experiências,

isso poderá contribuir para a variedade de

vozes e perspectivas que podem desafiar

os participantes a pensar de forma

diferente sobre o tópico. Além disso, os

educadores podem organizar o evento

numa sala com tecnologia de

videoconferência, para que possam

envolver lideranças minoritárias de todas

as pessoas e enriquecer a experiência do

público.

·Brainstorming

As sessões de brainstorming podem ser realizadas

como exercícios intensivos para encontrar soluções

para problemas teóricos e práticos. Exigem que um

problema seja analisado e que soluções sejam

desenvolvidas. O brainstorming incentiva e requer um

alto grau de participação e estimula os envolvidos à

criatividade máxima. Os educadores escrevem num

flipchart as ideias geradas pelos participantes e, ao

final, o grupo faz as recomendações e toma decisões

sobre o problema discutido. O processo de

aprendizagem ou sensibilização ocorre como

resultado da discussão do grupo em torno de cada

sugestão.
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Os grupos de trabalho são criados dividindo os participantes em vários pequenos grupos (cerca de

cinco membros) e, a seguir, os grupos recebem um tema para discutir ou problema para resolver, num

curto espaço de tempo no qual precisam de trocar ideias e opiniões. Se necessário, um facilitador

pode ser designado para cada grupo para facilitar as discussões.

·World Café

O World Café é um método para criar uma conversa de aprendizagem

colaborativa em torno de questões relacionadas aos tópicos de formação. O

World Café é uma ótima maneira de compartilhar conhecimento, gerar

ideias e construir diálogos com grupos grandes e pequenos num ambiente

informal. Os grupos alternam-se de um tópico para outro, enquanto um

anfitrião em cada mesa facilita as discussões sobre uma faceta do tópico a

ser abordado. A cada momento de rotação da mesa permite que os

participantes construam e compartilhem conhecimento coletivo sobre o

assunto escolhido. Com a participação no World Café, os participantes

podem praticar uma ampla gama de competências, como trabalhar em

equipa, ouvir ativamente e discutir diversas ideias, gerir o tempo, assumir

um papel de liderança, aprendizagem entre pares, etc.

·Casos de estudo

Além de lidar com tópicos de discussão, os grupos de trabalho também podem considerar casos de

estudo. Após a apresentação de um problema ou caso a um grupo, estes podem analisar e tentar

resolvê-lo. O caso de estudo deve exigir que os participantes exerçam os seus conhecimentos e

competências, bem como tentem aplicar os padrões de direitos humanos.

·Interpretação de papéis 

A atividade exige que os participantes realizem uma tarefa ou tarefas numa situação realista,

simulando a “vida real”. Os exercícios de simulação ou encenação podem ser usados para praticar

uma competência ou para permitir que os participantes vivenciem situações desconhecidas. Durante

o exercício, ninguém pode deixar a função que lhe foi atribuída por qualquer motivo. Esta técnica é

particularmente valiosa para sensibilizar os participantes sobre os sentimentos e perspectivas dos

outros grupos e sobre a importância de certas questões.

· Experências no campo de atuação

Ver ou experimentar locais ou situações em primeira mão para observação e estudo. Se possível, os

participantes podem visitar organizações locais de direitos humanos que lidam com questões de

minorias relacionadas ao contexto de formação. O beneficiário será especialmente para os

participantes que vêm de diferentes regiões e países, pois para eles será uma grande oportunidade de

ver como outras organizações lidam com esses problemas e que atividades estão a realizar. Existem

muitas outras atividades participativas que os educadores podem incluir nos seus programas de

formação, como jogos de simulação, narração de histórias, leitura, discussões de aprendizagem entre

pares, debates, etc. Mais sobre atividades não formais específicas podem ser encontradas no próximo

capítulo.
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Durante a fase de design, os educadores precisam de planear a metodologia de cada sessão de

formação, decidindo as técnicas que pretendem usar. Esta seleção depende dos objetivos de

aprendizagem da sessão, do tempo disponível e, mais amplamente, das características dos alunos.

Por meio de atividades de formação eficazes, os participantes desenvolvem conhecimentos,

competências e atitudes, colocando-os em prática. Embora em alguns casos as atividades de

formação estejam incluídas nos materiais do curso já desenvolvidos, em muitos casos a equipa de

formação pode precisar desenvolvê-los ou adaptá-los às circunstâncias particulares da formação.

O processo de desenvolvimento da atividade é baseado em várias etapas. Primeiro, os educadores

precisam de revisar os objetivos de aprendizagem ou como a atividade contribuirá para o objetivo de

aprendizagem da sessão específica. Depois, precisam de identificar as questões que devem ser

levantadas pela atividade. É importante determinar as informações essenciais a serem incluídas na

atividade, bem como levar em consideração o tipo. Por exemplo, se os educadores usam atividades de

formação em direitos humanos de minorias, mais eficaz será se basearem o cenário em situações

reais, que poderiam ser colocadas num cenário fictício. Se os educadores se concentrarem em

questões relacionadas à situação realmente enfrentada pelos participantes, por meio de certas

atividades, estes podem garantir que os participantes adquiram competências e conhecimentos

aplicáveis   às suas situações de vida. É importante ter em mente para os educadores que as atividades

são apropriadas para alunos do sexo masculino e feminino, levam em consideração seu contexto

cultural, consideração de género e quaisquer deficiências que possam ter.

Embora a avaliação seja frequentemente associada ao estágio final de um programa uma vez

executado, durante a fase de concepção das atividades de formação, os educadores também precisam

de fazer uma avaliação formativa. Tal avaliação ajuda a ter acesso à formação e valida se o desenho

desta é apropriado. Na revisão do projeto, os educadores podem envolver especialistas ou também

alunos. O envolvimento especial dos últimos será a melhor indicação de se a formação em direitos

humanos da minoria será ou não eficaz conforme o esperado. Esta revisão pode ajudar os educadores

se estes precisarem de alterar ou adaptar alguns dos materiais às necessidades reais dos alunos.

Durante a fase de design, os educadores precisam não apenas de selecionar cuidadosamente os

materiais de formação, como também estudá-los. Além disso, devem preparar as apresentações e

atividades conforme necessário e tentar selecionar as melhores e variadas técnicas de formação

participativo que atendam às necessidades dos grupos-alvo. Os recursos visuais são muito

importantes, por isso os educadores precisam de encontrar e posteriormente exibir slides e vídeos,

fotos, que possam apoiar o processo de aprendizagem do público.

Geralmente, a organização de uma formação em direitos humanos para uma minoria envolve fazer

uma série de arranjos logísticos e administrativos que devem levar em consideração uma ampla

gama de fatores, incluindo contextos culturais, consideração de género e respeito pela acessibilidade

e inclusão. A seleção do local de formação também é muito importante. Devem ser garantidos

espaços suficientes para os educadores e participantes, incluindo espaço para cadeiras de rodas ou

guias, se necessário; acesso a wc's separados para homens e mulheres, medidas de segurança, etc.

Finalmente, os educadores devem estar bem familiarizados com o contexto cultural em que irão

administrar as atividades de formação; por exemplo, devem selecionar energizadores, quebra-gelos e

atividades em grupo que sejam culturalmente apropriadas e respeitem as considerações de género.
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      IV. Administrar formação em direitos humanos
Quando a fase de design estiver pronta, é hora de discutir a parte da entrega. O mais importante

entre educadores e participantes é a conexão entre eles e também entre o grupo em geral. A falha em

comunicar a mensagem, envolver e inspirar os alunos levará a resultados insatisfatórios. Portanto, é

importante criar um ambiente propício ao aprendiz.

A oferta de formação deve ser orientada pelos princípios de aprendizagem de adultos. Os educadores

devem envolver ativamente os participantes no processo de aprendizagem, orientando-os ao longo

do processo de aprendizagem, em vez de fornecê-los com factos. Além disso, uma vez que o adulto

acumulou uma base de experiência e conhecimento de vida, a melhor aprendizagem será aquela

ligada a esse conhecimento e experiência. Consequentemente, os educadores devem extrair

experiências e conhecimentos relevantes dos participantes por meio de, por exemplo, brainstorming,

sessões de debate, dramatizações, etc. Além disso, a aprendizagem deve ser orientada para a

relevância, o que significa que os participantes devem ver uma razão para aprender algo. O conteúdo

de formação deve ser aplicável à sua vida real ou posição de trabalho e ser valioso. Significa então,

que a formação deve aplicar e relacionar teorias e conceitos aos ambientes pessoais ou profissionais

familiares aos participantes.

Todos os educadores, formadores e facilitadores devem ter competências comprovadas de facilitação

e apresentação, além do conhecimento na área do assunto. Embora sejamos todos diferentes,

existem algumas atribuições que todos os educadores precisam de ter para obter o sucesso.

Capacidade de se relacionar com situações e participantes

específicos

Compromisso com o assunto e com o evento formativo

Ser um modelo e orientar os participantes no processo de

aprendizagem

Promover um ambiente de aprendizagem respeitoso

Capacidade de encorajar os participantes a serem

independentes, nem sempre oferecer soluções para os

problemas ou questões e nem sempre sugerir o caminho a

seguir

Capacidade de influenciar de forma assertiva e construir

confiança

Capacidade de ser lógico e criativo

Boas competências de escuta e comunicação

Flexibilidade

Paciência

Algumas delas são:
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As atribuições acima referidas, são apenas um pequeno exemplo de quais competências e

conhecimentos os educadores que dão formação devem ter. Durante as atividades de formação, os

educadores também devem ser capazes de abordar e gerenciar comportamentos perturbadores ou

inadequados, quando possível com o apoio do grupo. Comentários discriminatórios, intolerantes,

racistas ou sexistas devem ser tratados de forma consistente e apropriada; isso envolve permanecer

calmo e responder com tato, direta e substantivamente, baseando-se nos princípios dos direitos

humanos.

Para o sucesso no fornecimento de formação em direitos humanos para minorias, os educadores

também precisam de garantir a participação igual de todos os participantes, especialmente daqueles

que podem ser frequentemente discriminados na comunidade. Na verdade, será difícil atingir os

objetivos de aprendizagem relativos à não discriminação se a participação no curso não incluir os

diferentes grupos da comunidade. Os participantes devem estar envolvidos no processo de formação,

portanto, os educadores precisam de fazer perguntas abertas para provocar pensamentos e

discussões dentro do grupo. Em vez de responder, às vezes é melhor do que os educadores fazer uma

pergunta para o grupo e esperar pelas respostas. Por natureza, os grupos não são homogéneos, então

a diversidade no grupo pode ser uma vantagem, uma vez que diversas pessoas terão diferentes

conhecimentos e experiências que podem trazer ao tema. E por último, mas não menos importante,

os educadores precisam sempre de usar uma linguagem e métodos que incluam género durante a

formação. O mais importante é que os educadores usem sempre imagens e vídeos que valorizem as

minorias e evitem retratá-las como vítimas.

V. Conclusão

Projetar e fornecer as sessões de formação em direitos humanos para minorias pode ser uma

experiência muito gratificante tanto para o educador como para os participantes. Proporcionar às

minorias oportunidades de melhor compreender e acessar os seus direitos e de serem capazes de

tomar decisões informadas pode ser um aspecto vital para sua inclusão social. Por meio do

planeamento e entrega eficazes de formação em direitos humanos para minorias, os educadores

podem promover a compreensão, o respeito, a igualdade de género e a amizade entre todos, bem como

permitir que todas as pessoas participem efetivamente de uma sociedade livre.
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Capítulo 6 - Atividades não formais para as formações em
direitos humanos de minorias

Manual de Formação

 I. Introdução

Este capítulo tem como objetivo apresentar aos educadores algumas atividades não formais que

podem ser usadas em formações de direitos humanos para minorias. Cada atividade é brevemente

descrita e são fornecidas indicações para a sua implementação. No entanto, as atividades são

flexíveis e podem ser adaptadas a diferentes grupos-alvo e contextos.

 II. Ideias para atividades não formais

·Bingo- atividades para as pessoas se conhecerem
 

Caminho para a Igualdade, atividade de
formação – Berlin, Alemanha

 

O objetivo da atividade a seguir é que os

participantes se conheçam melhor. Para esta

atividade, os educadores precisam de cópias da

mesa de bingo, canetas e um grupo de 15 a 20

pessoas.

Em cada folha de

bingo deve haver

alguma afirmação,

então a ideia é que os

participantes

circulem pela sala,

conversem com as

pessoas e encontrem

as respostas para as

perguntas da mesa.

Os participantes

podem usar o nome

da pessoa apenas

uma vez para

qualquer uma das

perguntas.

Exemplos de

perguntas ou

afirmações podem

ser: Encontre uma

pessoa: -1) Que fale

mais de 3 línguas; 2)

Quem toca um

instrumento musical;

3) Quem usa meias brancas; 4) Quem

canta no banho; 5) Pode mover as orelhas;

6) Nasceu num país diferente daquele em

que vive agora; 7) Quem joga vôlei, etc.

O jogo pode terminar

quando alguém coletar um

nome para a mesa inteira

ou, alternativamente,

depois que todos tiverem

completado as suas

mesas. Após a conclusão

do jogo, os educadores

podem criar uma pequena

discussão entre o grupo.

Os participantes podem

refletir sobre como podem

encontrar-se em muitas

descrições diferentes e

compartilhar o que têm

em comum. 

Esta é uma atividade muito boa a ser

realizada em formação em direitos

humanos de minorias, especialmente

se alguns dos participantes

pertencerem a grupos minoritários e

outros não, ou quando as minorias

vierem de países ou regiões diferentes

e tiverem origens diferentes.
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· Dar um elogio - atividade para conhecer uns aos outros

A atividade a seguir é muito simples e visa criar um ambiente positivo

no grupo. Não há limite para o número de participantes e a sua

realização demora cerca de 15-20 minutos. Para executar esta

atividade, os educadores precisam apenas de post-its, canetas e

marcadores.

A ideia é que cada pessoa escreva numa nota adesiva um elogio a uma

pessoa à direita e literalmente colá-la nela. Depois de terminar de

criar elogios e colá-los nas roupas das pessoas, todos compartilham

num círculo o elogio que receberam. O elogio faz as pessoas se

sentirem bem, então tal atividade será muito boa para criar um bom

ambiente no grupo e fazer as pessoas sorrirem.

·Encontrar o Líder– Energizer

O objetivo da atividade é tornar os participantes ativos antes ou depois

de uma atividade longa. Não há limite para o número de participantes e

leva cerca de 10 minutos para realizar. Além disso, não há necessidade

de quaisquer ferramentas ou condições específicas para realizar o

energizer.

O grupo deve formar um círculo e um dos participantes deve sair da sala.

Enquanto isso, o resto do grupo seleciona um líder que deve começar a

fazer movimentos diferentes e o grupo deve segui-lo, por ex: bater

palmas, dançar, alongar. A pessoa que saiu, volta para a sala e entre no

círculo. Ele ou ela precisa de adivinhar quem é o líder que lançou o

movimento. Se a pessoa acertar o palpite, o líder sai da sala por um

momento como a primeira pessoa e a atividade é repetida novamente.

No entanto, recomendamos que não se repita mais de 5 vezes a

atividade, caso contrário, as pessoas podem começar a ficar entediadas.

·Compreender os workshops em direitos humanos

O workshop seguinte pode ser um ótimo início de um curso de formação focado nos direitos

humanos das minorias, servindo como uma introdução básica ao tópico e um brainstorming

pelo grupo.
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Os educadores devem administrar o workshop dividindo-o em 3 partes principais.

PARTE 1: Os educadores devem escrever no flipchart a declaração "O que significa ser humano?" e

pedir aos participantes que façam um brainstorm de quais qualidades definem um ser humano.

Seguidamente, os educadores perguntarão aos participantes o que é que eles acham que é necessário

para proteger, aprimorar e desenvolver plenamente essas qualidades de um ser humano.

Após as respostas dos participantes, os educadores discutirão as seguintes questões com os

participantes: - O que significa ser totalmente humano ?, - Como isso é diferente de apenas "estar

vivo" ou "sobreviver" ?, - Com base nesta lista, de que é que as pessoas necessidade para viver com

dignidade ?, - Todos os seres humanos são essencialmente iguais ?, - Qual é o valor das diferenças

humanas ?, -Quais das nossas qualidades humanas "essenciais" podem ser retiradas de nós? Por

exemplo, apenas os seres humanos podem comunicar-se com uma linguagem complexa; Contínua a

ser humano se perder o poder da fala ?, - O que acontece quando uma pessoa ou governo tenta privar

alguém de algo que é necessário à dignidade humana ?, O que aconteceria se tivesse que abrir mão de

uma dessas necessidades humanas ?. Os educadores encerrarão a discussão explicando que tudo o

que foi discutido está relacionado à dignidade humana e irão ler o Artigo 1 da Declaração Universal

dos Direitos Humanos.

PARTE 2: Os educadores devem escrever no flipchart a declaração "O que é certo?" e iniciar um

brainstorm dos muitos significados que "certo" pode ter. Posteriormente, perguntarão "qual é o

significado de" direito "quando falamos de um direito humano?" e dividir os participantes em grupos

com a tarefa de fazer uma tempestade de idéias sobre uma definição de direitos humanos e escrevê-la

no flipchart. Uma vez feito isso, a discussão e o debate seguirão.

PARTE 3: O que é um direito universal? Os educadores lerão os comentários de Eleanor Roosevelt,

presidente da comissão da ONU que elaborou a UDHR, sobre a importância dos padrões universais de

direitos humanos. Discussão e debate devem seguir.

Apresentação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e da Convenção Europeia dos

Direitos Humanos (CEDH): Os educadores devem apresentar as duas declarações explicando que

esses documentos destinam-se a oferecer a todas as pessoas em todas as situações justiça,

oportunidade e dignidade iguais. A apresentação terminará com uma discussão sobre dignidade

humana, direitos humanos e o conceito de "tratamento humano". Será bom que os educadores

pendurem uma cópia da DUDH e da CEDH na parede da sala de formação e saiam até o final da

formação, para que os participantes possam consultar os documentos sempre que precisarem.

A atividade pode durar cerca de uma hora, dependendo sempre do grupo e da sua vontade de falar

mais ou menos. Uma vez que esta será a primeira atividade de direitos humanos, provavelmente o

grupo ainda não se sentiu confortável o suficiente para expressar os seus pensamentos e os

educadores precisarão de encorajar o seu envolvimento.

46



Manual de Formação

· Praças de direitos humanos

Esta atividade pode ser semelhante ao Bingo Energizer, mas desta vez é focada em questões de

direitos humanos e visa demonstrar que os participantes já têm experiência e ideias sobre direitos. A

atividade dura cerca de 20 a 30 minutos, dependendo do número de participantes e da discussão.

Os educadores precisam de usar os membros do grupo como fontes de informação e obter uma

resposta para o máximo de afirmações que conseguirem escrever no quadrado. O importante é que

cada resposta venha de uma pessoa diferente, que deve inicialmente escolher o quadrado.

Exemplos de perguntas ou afirmações para adicionar nos quadrados: Você sabe…. 1) organização que

luta pelos direitos humanos, 2) vídeo ou filme sobre direitos humanos, 3) livro sobre direitos, 4) país

onde as pessoas têm seus direitos negados por causa da religião, 5) direitos humanos ainda não

alcançados por todos em este país, 6) alguém que é um defensor dos direitos humanos, etc.

Os educadores também podem adicionar algumas perguntas ou afirmações relacionadas à

atividade anterior e verificar se os participantes se lembram do que foi falado. Exemplo: 1)

documento que proclama os direitos humanos, 2) lista cinco direitos humanos, 3) direitos às

vezes negados às mulheres, etc.. 

Exemplo de Praça dos Direitos Humanos
Tu sabes ….. ?

 

Além disso, o quadrado da tabela depende do tamanho do grupo, portanto os educadores são livres

para fazer o maior que quiserem para ajustá-lo ao número de seus participantes.
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·Qual a tua posição em relação aos direitos
humanos?

A atividade a seguir tem como objetivo estimular a

discussão sobre a visão e os sentimentos das pessoas

sobre os direitos humanos e aprender sobre os pontos

de partida do grupo. A atividade leva cerca de 20 a 30

minutos e as únicas coisas que os educadores precisam

de preparar são pósteres com as palavras “Concordo” e

“Discordo” e as declarações de direitos humanos. Os

pósteres podem ser colocados nas partes esquerda e

direita da sala e o grupo pode ficar no meio. A ideia é

que uma vez que os educadores leiam determinada

afirmação, as pessoas do grupo devem deslocar-se

para o lado que corresponde ao seu ponto de vista, caso

concordem ou discordem da afirmação.

A ideia desta atividade é ver as opiniões das pessoas

sobre as diferentes afirmações, assim como os

educadores devem levantar discussões, pedindo aos

participantes que expliquem por que eles estão na

parte “concordo” ou “discordo”. É possível que durante

a discussão algumas pessoas do grupo mudem de

posição, por isso ficará curioso para ver o que os leva a

ir para o outro lado. O objetivo da atividade não é

chegar a um acordo, mas apenas fazer as pessoas

refletirem sobre cada declaração de direitos humanos

e do seu entendimento pessoal.

Além disso, será bom que os educadores incluam

afirmações que suscitem sentimentos fortes e também

situações que as minorias enfrentam no seu dia-a-dia.

Exemplos dessas perguntas podem ser: 1) casais do

mesmo sexo devem poder adotar crianças, 2)

refugiados devem permanecer no primeiro país seguro

que alcançam, 3) solicitante de asilo bem-sucedido

deve receber até dois anos de habitação paga pelo

estado, assistência médica e pequena renda por mês 4)

as empresas devem proibir os funcionários

muçulmanos de usarem lenço na cabeça, 5) os direitos

das minorias são direitos especiais, etc.
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·Ser outra pessoa na sociedade – jogo dos papéis

A atividade a seguir visa aumentar a consciência sobre a desigualdade de oportunidades e promover

a empatia com outras pessoas que são menos afortunados. A atividade é muito útil, especialmente

para pessoas que não pertencem a grupos minoritários, para que tenham a oportunidade de assumir

esse papel e ver como é ser minoria.

Para o jogo, os educadores precisam de preparar cartões de papel para cada pessoa e diferentes

afirmações. Os participantes devem escolher o papel aleatoriamente e sem compartilhar com os

outros o papel que escolheram, eles precisam de se sentar e pensar sobre a sua personagem. Para

estimular a imaginação e a reflexão, os educadores podem começar a fazer perguntas como 1) como

foi a sua infância, 2) em que tipo de casa moraram, 3) como é que é a vida quatidiana agora, 4) que

tipo de estilo de vida tem, 5) onde mora, 6) quanto dinheiro ganha por mês, 7) o que faz no seu tempo

livre, 8) o que faz durante as férias, 9) do que tem medo, etc. .

Depois, os educadores devem começar a ler as situações ou eventos e explicar aos participantes que

sempre que responderem “sim”, devem dar um passo à frente. O importante é que todos os

participantes partam da mesma linha, para que no final do jogo os participantes possam refletir

sobre as posições finais que cada um deles possui.

Os exemplos de cartões de papel poderiam ser: 1) tu es filho de um imigrante indiano que gere um

negócio de sucesso na Europa, 2) tu és uma menina árabe que mora com os teus pais que são

muçulmanos devotos, 3) tu és uma mulher cigana de 30 anos que não concluiu o ensino obrigatório,

4) tu és gay de 35 anos, 5) tu és uma mulher de 35 anos e lésbica, 6) tu és usuária de cadeira de rodas,

7) tu és filha de uma família local rica, etc.

As cartas de papéis devem ser misturadas e não conter apenas papéis de minorias em desvantagem.

Neste caso, quando os educadores terminam de ler as declarações,  podem ver como personagens

com origens minoritárias estavam a responder às perguntas em comparação com o resto do grupo.

Na verdade, a vantagem e a desvantagem de cada função podem ser avaliadas de acordo com as

situações e contextos dados.

Exemplos de situações e eventos podem ser: 1) saber onde pedir ajuda e conselhos se precisar, 2)

poder ir de férias uma vez por ano, ou mais 3) poder apaixonar-se pela pessoa de sua escolha , 3)

poder trabalhar no que quiser, 4) nunca encontrar nenhuma dificuldade financeira séria, 5) nunca

ter sido vítima de bullying, 6) ser livre para escolher a sua religião, etc.

Uma vez lidas todas as respostas, os educadores devem convidar os participantes a perceber a sua

posição final e após iniciar a discussão sobre como se sentiram sobre a atividade e o papel que lhes

foi atribuído, como se sentiram ao avançar ou não, se sentiram em algum momento que os seus

direitos estavam a ser ignorados. Além disso, será interessante perceber como foi fácil ou difícil

para os participantes desempenharem os diferentes papéis e quais as medidas todos devemos tomar

como sociedade para lidar com tais desigualdades. Além disso, esta atividade foi adaptada do

Compass - Um Manual sobre a Educação para os Direitos Humanos com Jovens.
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·Ser minoria - jogo dos papéis

A atividade seguinte tem como objetivo fazer com que os participantes atuem em pequenos grupos

em situações de desvantagem minoritária em relação a eventos da vida real, onde os seus direitos

foram negados ou sofreram discriminação. Em tal atividade de grupo, cada participante deve

assumir alguma função, por exemplo, Casal de lésbicas, policía, assistente social, taxista.

Usando a criatividade, os participantes devem inventar a sua própria história, encenar o pequeno

teatro na frente do resto do grupo e, no final, também  pensar de que forma a história poderia ter um

final feliz. Esta atividade não só os fará mostrar as diversas situações que as minorias podem

vivenciar na sua vida, mas também pretende estimular ações que contribuam para encarar esses

eventos discriminatórios e a criação de soluções. A ideia é que o grupo pense em como cada um de nós

como parte da sociedade pode contribuir para acabar com a discriminação, sendo ou não testemunha

direta do acontecimento.

Os educadores são livres para deixar que os participantes selecionem as suas próprias funções e

situações ou, se necessário, também podem preparar funções para eles. Um exemplo de papéis e

situação poderia ser uma jovem cigana, um gay de 40 anos e uma jovem que ainda está a estudar na

universidade. Três deles estão a candidatar-se a um cargo que tem apenas uma vaga disponível. Os

dois primeiros candidatos têm estudos e experiência relevantes na área, enquanto o terceiro não

tem. No entanto, o último candidato consegue o emprego e, aparentemente, os dois primeiros

candidatos foram discriminados. Os participantes devem assumir o papel de cada candidato, assim

como uma pessoa deve ser o empregador. Além disso, uma função deve ser atribuída a um mediador

ou a uma pessoa que trabalhe em “Serviço de apoio de consultoria em igualdade”. A ideia é que tal

discriminação seja denunciada ao órgão responsável pelo monitoramento das violações dos direitos

humanos e que algumas medidas sejam tomadas para prevenir futuras violações dos direitos

humanos.
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·Oxford Debate sobre os problemas das minorias

A atividade seguinte tem como objetivo encorajar os participantes a expressarem a sua opinião sobre

um determinado problema ou declaração de minoria. Por meio de um debate em Oxford, serão

designados para defender pontos de vista desconcertantes sobre um tópico e discutir os seus pontos.

 

O tamanho perfeito do grupo para esta atividade será de 15 a 25 pessoas. A duração total é

normalmente uma hora, mas depende sempre do tamanho do grupo e também, se os participantes

entrarem numa discussão profunda pode levar mais tempo também.

Para esta atividade, os educadores podem selecionar um tema relevante para o país onde se realizar

a formação ou também algo que foi discutido recentemente na UE. Alguns exemplos de tópicos podem

ser: 1) o casal do mesmo sexo pode adotar uma criança, 2) os empregadores devem proibir os símbolos

religiosos no local de trabalho, 3) a Europa deve assumir a responsabilidade por famílias afegãs que

procuram asilo, 4) a escola deve incluir a história dos ciganos e dos viajantes em currículos de ensino,

etc.

Após a definição do tema, os educadores devem dividir o grupo em três partes. Um estará a apoiar a

afirmação que foi escolhida para ser discutida (partido de esquerda), o segundo será contra (partido

de direita), e o último grupo será o “Parlamento” que após o discurso de cada grupo terá oportunidade

de fazer perguntas individualmente a algum membro dos grupos ou a todo o grupo, à esquerda ou à

direita. Após o debate e as perguntas, o parlamento decidirá qual o grupo que fez a melhor

apresentação com base nos factos, declarações e credibilidade, e decidirá se a declaração será

aprovada ou rejeitada por eles.

Os participantes dos partidos de esquerda e direita terão cerca de 10-15 minutos para preparar o seu

discurso e, todos juntos, como grupo, devem decidir qual será o tema específico que discutirão e

apoiarão. Cada participante terá 2 minutos para a sua palestra. Após o discurso da esquerda, deve ser

dada oportunidade à primeira pessoa da direita de explicar a sua posição, bem como o participante

também pode responder à afirmação do adversário. Depois de novo é a vez da segunda pessoa da

esquerda falar, a da direita novamente, e assim até o fim. O importante é que durante a fala de cada

participante, ninguém pode falar e interromper o seu oponente. Uma pessoa só pode falar quando

chegar a sua hora ou, no final, durante a discussão final antes de ser feita a seleção do parlamento.

O debate de Oxford é uma ótima atividade para encorajar as pessoas a apoiarem o lado que foi

designado a elas. Os educadores devem ter em mente que se algum dos participantes se encontrar do

lado oposto do que na vida real, a atividade será muito mais benéfica para ele ou ela, já que essa

pessoa deve tentar entrar na função e falar de uma perspectiva diferente que ela tem.

O papel do educador neste jogo é facilitar o diálogo entre as três partes e garantir que o debate

aconteça num ambiente de respeito mútuo onde cada um tenha a chance de falar por si, e deixar o

outro falar por si. Os participantes devem praticar a escuta ativa, bem como praticar a competência

de discordar de uma ideia sem atacar o palestrante.

51



·World café sobre as dificuldades de minorias

A metodologia World Café é um formato simples,

eficaz e flexível para proporcionar diálogos em

grandes grupos. Está dividido em elementos, e

cada elemento do método tem uma finalidade

específica e corresponde aos princípios do design.

Os educadores podem modificar a atividade de

acordo com os seus contextos, números e

objetivos específicos. Em primeiro lugar, deve-se

criar um ambiente “especial”, pequenas mesas

redondas e quatro, cinco cadeiras dependendo do

tamanho do grupo e das mesas disponíveis na

sala.
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No entanto, não mais do que cinco cadeiras devem ser adicionadas à mesa. Para cada mesa, os

educadores devem selecionar um moderador que relatará os principais resultados da conversa do

grupo, bem como um tópico específico a ser discutido. A cada dez minutos, as pessoas de uma mesa

vão para a outra mesa e iniciam uma nova conversa sobre o novo tema. Além disso, as perguntas

devem ser elaboradas especificamente para o contexto de formação e o impacto desejado do World

Café.

Depois de todo o grupo dar a volta em cada mesa e a discussão terminar, os participantes serão

convidados a compartilhar ideias ou outros resultados das suas conversas com o resto do grupo. Cada

moderador resumirá o que foi discutido entre os diferentes grupos e todo o grupo comparará as

diferentes visões embora comuns às perguntas. A duração da atividade é de 60-90 minutos,

dependendo do tamanho do grupo e de quantos tópicos serão discutidos.

·Atividade Final

A revisão é uma parte essencial do ciclo de aprendizagem experiencial e os educadores devem

sempre cuidar de tais atividades, com o intuíto de rastrear o conhecimento dos participantes,

refletindo sobre a sua experiência como fonte de aprendizagem. Estas atividades são mais úteis no

final de um dia de formação ou num período de formação mais longo para fazer os participantes

refletirem em geral sobre o que e como estão a aprender, bem como quando os educadores desejam

obter um feedback mais rápido. No entanto, estas atividades também podem ser realizadas no final

de cada atividade não formal, mas nunca devem substituir um debriefing e avaliação detalhada. Uma

atividade final que é fácil de executar e geralmente não leva mais de 15 minutos, é a seguinte: Os

educadores podem revisar brevemente o que aconteceu na sessão e pedir aos participantes que se

sentem em círculo. Eles podem preparar várias declarações e pedir a cada participante que as

complete, mas sem outros comentários ou discussões entre os grupos.
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Alguns exemplos de afirmações podem ser: 1) A coisa mais interessante era…., A coisa mais chata era

…………; 2) Eu aprendi ……. , e quero aprender mais sobre ... ...; 3) O que mais gostei de fazer foi ..., e o que

menos gostei de fazer foi ...; 4) Fiquei muito surpreendido com ...; 5) Eu senti-me mais confiante a

fazer ..., e a coisa que menos confiante fiz foi ...;

O feedback ajudará os educadores a avaliar e adaptar as suas atividades e a não ter a certeza de que

sejam tão eficazes quanto possível. A avaliação pode ajudá-los a identificar áreas de melhoria e, em

última instância, ajudá-los a atingir os objetivos de aprendizagem definidos para a atividade de

formação.

 III. Conclusão

As atividades fornecidas no capítulo são adequadas para qualquer tipo de formação em direitos

humanos de minorias. São fáceis de adaptar em diferentes contextos e para diversos grupos-alvo.

Além disso, as atividades propostas não requerem recursos adicionais ou preparação demorada.

Podem ser usados para qualquer questão de direitos humanos e qualquer nível de conhecimento do

aluno porque baseiam-se numa abordagem inclusiva e holística de aprendizagem que integra

valores, atitudes, competências e conhecimento.
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Capítulo 7 - Teste dos Materiais de Formação, Avaliação das
atividades, Acompanhamento Pós-Formação
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I. Introdução 

A implementação de um programa de formação começa muito antes da atividade ser realizada e

continua muito depois de ter sido concluída. Embora a fase de avaliação seja quase a última, não

significa que seja menos importante. Neste sentido, a avaliação demonstra em que medida os

objetivos e resultados pretendidos foram alcançados nas diferentes fases do ciclo formativo, e é

fundamental porque se os educadores não avaliarem o impacto da formação, não saberão se a

formação está a ter o impacto e a eficácia necessária. Sem um processo de avaliação, a qualidade da

formação não pode ser garantida e as melhorias apropriadas não podem ser feitas para manter os

padrões. Além disso, a chave para melhorar a prática de formação em tópicos de direitos humanos de

minorias é construir o conhecimento e as competências na área de avaliação, sendo capaz de realizar

avaliações eficazes que não apenas melhorem a qualidade do trabalho realizado, mas também

possam ser mais responsáveis pelos resultados.

II.O QUE É a avaliação e PORQUE É QUE os formadores precisam dela

Por definição, avaliação é um processo que examina

criticamente um programa. Envolve a coleta e

análise de informações sobre as atividades,

características e resultados de uma formação. O

objetivo é fazer julgamentos sobre um programa,

para melhorar a sua eficácia e / ou para informar as

decisões de programação.

O processo de avaliação da formação pode ser

dividido em várias etapas - identificar os objetivos

da avaliação; selecionar métodos de avaliação;

ferramentas de avaliação de design, coletar dados; e

analisar e relatar os resultados. Os principais

pontos a serem lembrados pelos educadores são que

a avaliação é uma atividade sistemática, o que

significa que deve ser planeada. A avaliação fornece

informações sobre os efeitos dos esforços envidados

em relação aos objetivos que se pretendem atingir.

Essas informações podem ajudar a demonstrar de

que forma o programa de formação está a contribuir

para construir uma cultura de direitos humanos nas

sociedades e como está a contribuir para lidar com

as questões das minorias. A avaliação deve ser

planeada estrategicamente a partir do momento em

que as metas, objetivos e uma visão desejada do

futuro do programa são definidos.

Assim como acontece com as metas e

objetivos, também a finalidade da avaliação

deve ser determinada, portanto, a seguir

também os tipos de dados e os métodos de

recolha de dados devem ser adaptados. Os

educadores precisam de garantir que os

objetivos sejam mensuráveis e que

recolherão informações úteis que apoiem

melhorias futuras. A razão mais comum para

avaliar programas de formação pode

determinar a eficácia dos programas de

formação para melhorar programas e

atividades futuras, bem como os seus

resultados. A avaliação pode ajudar a

aprender com a experiência de programas de

formação anteriores e pode mostrar quais

partes da formação foram bem-sucedidas e

quais não, ou se a abordagem da formação

deve ser alterada.

Além disso, o planeamento da avaliação pode

ser feito como o planeamento de um projeto,

onde se determinam objetivos, métodos de

trabalho e planos de ação.
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A fase de preparação responde às perguntas quem avalia e

por quê. O design trata do que avaliar, enquanto o da recolha

responde aos critérios, objetivos e métodos a serem

utilizados. Depois dos educadores recolherem os dados,

precisam de avaliar as informações recolhidas e comparar os

resultados com os objetivos e metas do programa de

formação. Seguidamente, as principais descobertas devem

ser implementadas, as conclusões devem ser elaboradas,

compartilhadas como boas práticas e utilizadas pela equipa.

A primeira parte a decidir no processo de avaliação é o que

queremos avaliar. Isso está obviamente ligado ao objetivo da

atividade educativa. A avaliação pode ser feita medindo os

conhecimentos, habilidades e atitudes do participante em

relação ao tema do programa de formação. O foco principal

da avaliação é verificar se os resultados gerais ou mudanças

positivas resultantes de uma determinada atividade, ou de

todo o programa, foram alcançados e aprender com essas

informações para desenvolver e melhorar as atividades no

futuro.

Resultado importante a medir será a mudança no comportamento do participante e motivação para

tomar ações e contribuir para os objetivos principais do programa de formação (por exemplo,

aumentar a consciência sobre os desafios que os grupos minoritários enfrentam na comunidade,

organizar um plano de ação para enfrentar questões de minorias, defesa, etc.). Porém, para verificar

se as atividades geraram mudança, os educadores precisam de avaliar as competências dos

participantes antes e depois do programa de formação. Isto pode ser feito facilmente por meio de um

questionário e no final da atividade, onde as questões solicitem aos participantes que expressem a

sua opinião como era antes e no final da formação. É mais fácil para os participantes rastrearem as

suas próprias mudanças, assim como os educadores podem comparar facilmente as respostas

anteriores e posteriores. No entanto, os educadores devem ter em mente que, ao avaliar os direitos

humanos de minorias, a formação nem sempre é suficiente para apenas distribuir questionários no

final do programa de formação para ver se os participantes aprenderam algo novo.

Na verdade, a mudança a nível individual não é a única prioridade para formações em direitos

humanos de minorias. Além da mudança que os educadores desejam ver no aluno, também esperam

ver os resultados da transferência da sua própria experiência de aprendizagem para o grupo, as

organizações ou a comunidade. Além disso, essas transferências de aprendizagem podem levar a

mudanças mais amplas na comunidade ou na sociedade e aumentar o impacto da educação para os

direitos humanos das minorias. Uma abordagem participativa promove e valoriza o

compartilhamento de conhecimento pessoal e experiência, bem como incentiva a análise social que

visa capacitar os alunos para o desenvolvimento de ações conjuntas para a mudança social que estão

de acordo com os valores e padrões de direitos humanos.
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Consequentemente, a avaliação desse impacto

deve ser realizada continuamente, de forma a

verificar se o que foi aprendido foi colocado em

prática.

Um bom processo de avaliação pode ser definido

por várias características. Primeiro, ele começa

com um propósito claro em mente. Tem como

objetivo responder a perguntas específicas e

fornecer informações para apoiar os objetivos

relacionados a uma determinada atividade de

treinamento de minoria. Uma boa avaliação

fornece informações sobre as quais as decisões

subsequentes de planeamento, desenho,

implementação e avaliação de acompanhamento

podem ser feitas e executadas. Na avaliação, uma

declaração de resultados mensuráveis   

observáveis   é importante para estabelecer as

expectativas de um determinado programa ou

atividade. Esta declaração de objetivos também

mantém o foco do programa. Uma boa avaliação

também deve fornecer informações que possam

ser usadas para tomar decisões relevantes. Deve

refletir uma perspectiva orientada para a ação

que procura soluções para os problemas. Além

disso, deve-se considerar formas inovadoras de

obter melhores resultados, usando o mesmo nível

de menos recursos humanos, financeiros e

materiais.

Os educadores precisam de fazer da avaliação

uma atividade participativa, não apenas envolver

os alunos, mas também todas as outras pessoas

envolvidas no programa de formação (por

exemplo, facilitadores, organização do aluno, a

comunidade, etc.).

Isto é extremamente importante ao conduzir

avaliações relacionadas a programas de grande

escala. Além disso, boas avaliações dependem do

uso de procedimentos de relatórios eficazes.
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Um relatório deve ser escrito de forma clara

com a terminologia claramente definida.

Além disso, um relatório deve revelar o

objetivo da avaliação, explicar o

procedimento, declarar os resultados e

identificar as limitações. E, por último, mas

não menos importante, a avaliação da

formação em direitos humanos de minorias

deve ser sempre sensível ao género. Como a

realização da igualdade de género é um

elemento-chave da mudança social que o

programa de direitos humanos visa

alcançar, uma avaliação eficaz de tais

atividades precisa de integrar uma

perspectiva de género na metodologia e nas

ferramentas utilizadas. Assim, os

educadores precisam de garantir que as

diferentes necessidades de formação de

mulheres e homens sejam identificadas.

A avaliação dos resultados da aprendizagem

pode ajudar os educadores a melhorar a sua

eficácia, encontrar motivação, bem como

compartilhar experiências. Será muito útil

se compartilharem com outras pessoas que

trabalham com questões de minorias no seu

país ou no exterior sobre o que os levou a ter

sucesso na execução do seu programa e

quais os erros que foram encontrados ao

revisar as suas avaliações. Será muito útil

se houver um programa de formação

semelhante direcionado ao mesmo grupo na

comunidade, portanto, tendo em

consideração os erros anteriores que foram

cometidos, desta vez poderiam ser evitados

ou o trabalho poderia ser feito melhor.
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 III. QUANDO avaliar as atividades da formação

A avaliação é um processo contínuo que deve ser incorporado durante todo o ciclo de vida de

qualquer atividade - planeamento, entrega e após a própria atividade. Existem alguns pontos

específicos ao longo do ciclo de vida de uma atividade em que é importante considerar a avaliação.

·Pre-atividade da avaliação

Este é o estado de planeamento da avaliação, em que metas e objetivos são acordados e um plano de

avaliação é desenvolvido. Neste ponto, os educadores devem avaliar as necessidades dos

participantes e desenvolver o programa de acordo com a avaliação das necessidades.

Por exemplo, se a atividade de formação visa desenvolver o conhecimento e as competências dos

trabalhadores adultos em conceitos-chave da educação em direitos humanos com jovens adultos de

minorias, para a seleção dos participantes em alguns critérios específicos devem ser levados em

consideração. Os participantes devem estar atualmente envolvidos no trabalho regular com jovens

adultos, estando interessados   em adquirir novas competências no domínio dos direitos humanos que

lhes permitam trabalhar com minorias. Devem estar abertos para desafiar a si mesmos e aprender

como agir por meio da defesa dos direitos das minorias e de campanhas de defesa. Os participantes da

formação devem estar preparados para participar ativamente em todo o projeto (preparação,

formação e acompanhamento), para que possam ajudar os educadores a adequar o programa às suas

necessidades. Além disso, se a formação envolver várias organizações parceiras de países da UE, os

educadores e parceiros da equipa responsável devem selecionar participantes que sejam fluentes em

inglês, caso contrário, os trabalhadores adultos terão dificuldade em comunicação e aprendizagem, e

não contribuirão muito para o compartilhamento de boas práticas na sua comunidade. Além disso, os

participantes devem estar prontos para fazer um acompanhamento das atividades utilizando a sua

experiência e competências adquiridas, criando novas atividades para as minorias jovens adultas

nas suas comunidades, bem como o nível de competências que será melhorado pela formação e deve

também ser transferível para compromissos de outros trabalhadores adultos e usado para a criação

de novos programas e iniciativas.

Portanto, após a seleção dos participantes certos, os educadores precisam de fazer uma avaliação

adequada dos seus conhecimentos, competências, interesses, motivações e experiências anteriores.

O desenvolvimento de um perfil dos alunos de potencial pode ajudar os educadores a determinar

como é que as suas características podem influenciar a formação. Por meio da avaliação das

necessidades, podem desenvolver adequadamente o seu programa de formação e projetá-lo de forma

a ser o mais benéfico possível para eles e para as minorias que podem beneficiar-se com os novos

conhecimentos dos trabalhadores adultos. A avaliação de necessidades é uma avaliação realizada no

início do programa de formação e é extremamente importante para a seleção do conteúdo, métodos,

técnicas e prazos mais adequados para a formação em direitos humanos de minorias. Além disso, a

avaliação do perfil do aluno pode ajudar os educadores a informar as suas decisões sobre o nível da

formação em direitos humanos, como deve ser organizado, a duração da sessão, a sequência, como

elaborar os materiais e quais conteúdos e métodos seriam mais apropriados.

57



Para além disso, os educadores devem ter em mente que, ao projetar a formação de instrutores,

também deverão levar em consideração as necessidades de formação dos eventuais públicos-alvo dos

indivíduos que participam nas sessões.
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·Avaliação contínua

Mesmo a atividade ou sessão de formação mais cuidadosamente planeada deve passar por uma

avaliação formativa contínua. Essa avaliação ocorre durante uma sessão de formação e geralmente

é realizada diariamente. Pode ajudar os educadores a fazer ajustes de última hora às atividades com

base nas realidades encontradas durante a implementação. Por exemplo, se ficar claro no primeiro

dia de uma sessão de formação que o grupo precisa de mais tempo para completar as atividades

devido ao seu estilo de comunicação, os educadores podem considerar a eliminação de algumas

atividades e aumentar o tempo para a mais adequada. A revisão no final de cada dia pode ajudar os

educadores a ver as reações do aluno à sessão de formação e introduzir algumas mudanças, se

necessário. Essa avaliação contínua é muito importante quando se usa uma abordagem

participativa, pois é baseada na experiência dos alunos e respeita e responde às suas necessidades. A

avaliação contínua pode ser feita através de grupos de avaliação diária, questionário, avaliação

informal, sessão de feedback, tempo de reflexão pessoal, reflexão da equipa em pequenos grupos, etc.

Além disso, o levantamento de informações de todas as avaliações em andamento pode contribuir

para a avaliação final da formação, fornecendo informações mais precisas na etapa final.
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·Fim da avaliação da atividade

A avaliação final é muito importante para avaliar o quanto os participantes alcançaram os seus

objetivos de aprendizagem, recolher comentários e recomendações importantes para melhorias no

futuro. Deve ser avaliado o nível de aumento das suas competências para aplicar a educação em

direitos humanos das minorias e a sua preparação para trabalhar em diferentes questões das

minorias. Além disso, a avaliação final mede também as percepções dos participantes sobre a

atividade, se foram práticas e eficientes e se levaram a resultados específicos. Os resultados estão

principalmente associados ao cumprimento dos objetivos, resultados de aprendizagem, implicações

organizacionais e o impacto da atividade de formação para um contexto social mais amplo.

Para a avaliação final, os educadores também podem usar questionário de avaliação pós-formação,

sessão final de feedback, tempo de reflexão pessoal, etc. Podem pedir aos alunos que dêem feedback

avaliando também os componentes multimedia usados   pelos educadores (por exemplo, vídeo, áudio e

imagens ), avaliando assim quão interessantes foram. Podem pedir também sugestões através da

“caixa de sugestões”, sobre quais alterações gostariam de aplicar ao programa tal como está. Os

participantes também podem ser vistos como uma fonte inspiradora que pode sugerir ideias futuras

sobre melhorias e tópicos específicos de minorias para trabalhar.

·Avaliação de acompanhamento

É importante para os educadores manter contacto regular com os alunos ou as suas organizações de

envio após o programa de formação, para que possam dar-lhes assistência contínua, compartilhando

materiais, contactos e conselhos. No curto prazo, os educadores podem distribuir as principais

conclusões da formação ou do relatório de avaliação e estimular a discussão sobre como os alunos

estão a colocar em prática o que aprenderam. Além disso, uma pesquisa de acompanhamento de 3 a 6

meses após a formação, e novamente após um ano, pode ajudar os educadores a ver até que ponto os

participantes estão a aplicar os seus novos conhecimentos e competências no seu trabalho com

minorias de jovens adultos, e se estão a usar os materiais fornecidos durante a formação. Com base

nos resultados das pesquisas de acompanhamento, os educadores podem considerar a criação de um

programa de formação de acompanhamento para continuar o processo de aprendizagem e / ou

modificar os materiais de formação e redistribuí-los numa nova forma aos participantes.

Existem diferentes métodos e ferramentas que podem ser usados   pelos educadores para a avaliação

de uma formação, portanto, seguidamente os educadores podem ver alguns exemplos que podem ser

usados.

59



 IV. COMO avaliar

Há uma variedade de ferramentas e métodos de avaliação que podem ser usados   durante as

diferentes etapas de um processo de avaliação de formação em direitos humanos de minorias. Porém,

os educadores devem ter em mente que existem métodos pessoais, interpessoais e de grupos que

podem ser utilizados para avaliação, e todos devem estar sempre adaptados ao grupo e às suas

necessidades específicas.

Métodos pessoais são atividades nas quais os atores envolvidos na avaliação fazem os seus próprios

julgamentos e tiram as suas próprias conclusões sobre o andamento da atividade, o processo de

aprendizagem, os resultados, sentimentos pessoais e envolvimento, etc,

Um exemplo desse método são as pesquisas e questionários. Por definição, uma pesquisa visa extrair

dados específicos de um determinado grupo de pessoas, e é um método de recolha de dados

qualitativos e quantitativos. Informações comparáveis   são recolhidas por meio de métodos

padronizados, como questionários, mas os questionários em si devem ser bem estruturados para

reunir as informações necessárias para a etapa específica de avaliação. Embora as perguntas

fechadas tenham um número limitado de respostas e sejam fáceis de analisar, há uma vantagem

maior em usar perguntas abertas, cujo resultado pode ser mais rico. Exemplos de tais perguntas ou

afirmações podem ser: 1) O mais interessante para mim foi ……, 2) Foi difícil para mim…., 3) No futuro,

vou…. 4) O quemelhoraria nas atividades? Etc.

Nos métodos de avaliação interpessoal, mais de um ator individual compartilha e discute os seus

julgamentos e conclusões, geralmente num par ou num pequeno grupo. O valor e a finalidade desses

métodos é compartilhar, confrontar opiniões e aprender. Isto ocorre porque os participantes têm a

oportunidade de avaliar mais que um ponto de vista.

Um exemplo de tal avaliação é um grupo de foco. Por definição, um grupo de foco é “um grupo de

pessoas com características semelhantes que falam sobre um assunto que têm em comum”. Os

grupos de foco têm algumas vantagens e desvantagens importantes. A primeira e mais importante

vantagem de usar grupos de foco como método de avaliação é que estes permitem que os educadores

explorem a maneira como os participantes formam as suas opiniões e também descubram quais são

as suas opiniões. Num grupo de foco, a razão pela qual um participante está a pensar de uma

determinada maneira é tão evidente quanto a opinião que este tem. O participante chega a uma

opinião como resultado das discussões com outros participantes do grupo. No entanto, um dos

desafios do grupo é que é muito difícil ter a certeza de que todos os participantes participarão na

discussão, assim como o grupo pode afetar negativamente a sensação de segurança dos participantes

para se expressarem honestamente.
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Os métodos de avaliação interativos de grupo podem ser usados para

verificar quais são os sentimentos ou visões do grupo num determinado

momento do programa ou para avaliar uma determinada sessão. Uma vez

que o grupo na educação não formal é fonte de aprendizagem, os métodos

de avaliação de grupo podem lidar especificamente com as dimensões do

grupo no processo de aprendizagem, incluindo, por exemplo, a vida num

grupo, a atmosfera no grupo, a cooperação entre os participantes.

Por exemplo, logo no início da formação, os educadores podem

organizar a atividade “Expectativas e medos”, De forma a verificar:

Quais são as expectativas dos participantes em relação ao programa

?, O que eles querem levar para casa como resultado da sua

participação? Existem coisas que eles absolutamente não querem

fazer ?, etc. Esta atividade é muito útil para educadores e

participantes, de modo a descobrir as necessidades e desejos do

outro. A própria equipa deve perceber o que pode e o que não pode

alcançar no contexto das atividades, bem como entender que cada

uma delas pode contribuir para os objetivos gerais da aprendizagem

e resultados da formação.

“Estamos no alvo?” é uma ferramenta de avaliação visual que pode ser

usada para recolher informações sobre a reação dos alunos durante uma

sessão de formação. É particularmente útil com grupos que se sentem

menos confortáveis   para se comunicarem oralmente ou por escrito. Para

esta avaliação, os educadores precisam de desenhar um alvo grande em

quatro folhas de flipchart coladas com fita cola e, em cada um dos quatro

cantos, escrever perguntas relevantes para a formação. Cada questão terá

uma cor (verde, vermelho, azul e laranja) e o diagrama será dividido em

quatro partes (discordo totalmente, discordo, concordo, concordo

totalmente). A ideia é que, para cada uma das quatro questões, os

participantes indiquem as suas respostas colocando os pontos coloridos no

alvo previamente preparado. Os exemplos de afirmações ou perguntas

podem ser: 1) VERDE - Os exemplos práticos dados pelo educador na sua

apresentação sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem são

muito úteis para mim., 2) VERMELHO - A curta-metragem sobre a

sensibilização de cidadãos no campo de refugiados foi uma ótima

ferramenta para aumentar a consciencialização e promover a inclusão de

refugiados., 3) O tempo dispendido para cada atividade foi suficiente., 4) A

viagem ao Centro de Refugiados esta manhã foi um grande evento

revelador para mim. Além disso, esta atividade de avaliação pode gerar

alguns dados quantitativos sobre a avaliação dos alunos sobre a formação

do dia.
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 V. Acompanhamento e impacto da formação

Os benefícios da formação em direitos humanos de minorias devem ir para além da duração do

programa de formação. Os participantes não precisam de guardar a experiência para si, mas sim

transferi-la e aplicá-la em atividades com jovens adultos locais nas suas comunidades, promovendo

a inclusão de minorias na sociedade e criando novas iniciativas e oportunidades de formação para

outros trabalhadores e pessoas adultas de grupos minoritários.

Entre as possíveis ações de acompanhamento do programa de formação podemos incluir publicações

em páginas da Web, boletins informativos, atividades locais menores lidando com a questão das

minorias abordadas durante a formação, campanha de consciencialização, relatório e

documentação, reunião com políticos e o desenho de mais locais e projetos internacionais dedicados

aos direitos humanos das minorias.

A ideia da formação em direitos humanos para minorias não é apenas para fazer os participantes

compreenderem os desafios que as minorias enfrentam, mas também para incentivá-los a propor

soluções que possam ter benefícios duradouros para as minorias e a sociedade em geral. Além disso,

por meio do desenvolvimento de habilidades e conhecimentos, os participantes devem ser capazes de

projetar e facilitar a aprendizagem dos direitos humanos de minorias com e para jovens adultos

oriundos de minorias. A educação para os direitos humanos pode promover atitudes de tolerância,

respeito, solidariedade e responsabilidade, bem como desenvolver a consciência de como os direitos

humanos podem ser traduzidos na realidade social como o desenvolvimento de competências para

proteger os direitos humanos.

Na nossa sociedade mais diversa e desafiadora, torna-se mais importante do que nunca que todos os

indivíduos sejam incentivados a defender os seus próprios direitos e os dos outros. Os educadores de

adultos têm um papel crucial a desempenhar, ajudando as minorias de jovens adultos a compreender,

promover e defender os seus próprios direitos e dos colegas. Além disso, têm um papel essencial na

defesa de direitos em nome de um jovem adulto. Os participantes de formação em direitos humanos

para minorias devem tentar organizar iniciativas e campanhas de defesa de direitos humanos de

jovens adultos que possam aumentar a consciencialização pública sobre as minorias, promovendo a

ideia de que elas são um recurso importante para a riqueza e o crescimento da sociedade europeia ,

portanto, o pleno reconhecimento dos seus direitos é imprescindível. Os membros das minorias fazem

contribuições significativas para a riqueza e diversidade das nossas comunidades, e todos nós

precisamos de proteger e promover os seus direitos, defendendo o tratamento igualitário e a

compreensão das questões das minorias.

VI. Conclusão

A formação de minorias em direitos humanos pode contribuir para a prevenção de violações dos

direitos humanos se for metodologicamente sólida e totalmente relevante para os alunos, de modo a

ter um grande efeito de empoderamento e sensibilização. Garantir e medir tal impacto sobre os

alunos e as suas comunidades requer o uso de abordagens de avaliação em todas as fases do

desenvolvimento da educação e da formação - desde a concepção até à aplicação e

acompanhamento. Como dito anteriormente neste capítulo, a avaliação é um processo contínuo que

deve ser incorporado a todo o ciclo de vida de qualquer atividade, e deve ser planeado

estrategicamente a partir do momento em que as metas, objetivos e uma visão desejada do futuro do

programa esteja definido.
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Conclusão

O manual de formação Pathway to Equality coloca um ênfase particular no papel dos educadores,

como atores-chave na promoção da educação para os direitos humanos das minorias, e fornece uma

plataforma para promover o diálogo e a cooperação nas questões das minorias. Os educadores têm um

papel importante em explorar maneiras de envolver não apenas os seus alunos na educação em

direitos humanos, mas também toda a comunidade. Desta forma, o ensino em prol dos direitos

humanos pode chegar a todos os atores envolvidos e trazer benefícios para toda a sociedade.

No entanto, antes de começar a ensinar sobre os direitos humanos, os educadores devem garantir que

possuem as aptidões, conhecimentos e competências de direitos necessários para exercer tais

atividades. Os educadores devem sempre procurar ideias originais, abordagens para métodos

diferentes e estar prontos para lidar com situações novas e inesperadas. A formação em educação

para os direitos humanos de minorias pode contribuir para a prevenção de violações dos direitos

humanos apenas se for metodologicamente correto e totalmente relevante para os grupos-alvo

específicos, portanto, pode ter um grande efeito de empoderamento e sensibilização. Como dito

anteriormente neste manual de formação, garantir e medir esse impacto nos alunos e nas suas

comunidades requer o uso de abordagens de avaliação em todas as fases do desenvolvimento da

educação e da formação - desde a concepção até à entrega e o acompanhamento.
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