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“O YARIM visa desenvolver

soluções inovadoras para o
benefício dos profissionais que
trabalham com jovens no campo da
prevenção da radicalização violenta
e, mais amplamente, dos fenómenos
religiosos nos jovens que eles apoiam

YARIM (Mediação Social entre Jovens e Religião) é um
projeto inovador coordenado pelo IRTS Hauts-de-France, reunindo parceiros de seis países europeus (Itália,
Portugal, Holanda, Bélgica, Espanha, França). O YARIM
visa desenvolver soluções inovadoras para o benefício
dos profissionais que trabalham com jovens (Educadores ou trabalhadores de Juventude) no campo da prevenção da radicalização violenta e, mais amplamente,
dos fenómenos religiosos nos jovens que eles apoiam.
Este conjunto de ferramentas destinado a Educadores
de Juventude tem como objetivo:
· Promover a expressão dos jovens sobre a sua identidade, o seu lugar na sociedade, a sua visão dos factos
sociais;
· Apoiar a sua conscientização sobre os factores de risco da manipulação e recrutamento ideológico;
· Desenvolver a capacidade dos jovens para agir e encorajar a sua participação na vida cívica.
A aposta é fornecer aos Educadores de Jovens ferramentas para aumentar o envolvimento dos jovens e
desenvolver um diálogo construtivo com eles e com
a sociedade civil.

A CAI e a IRTS Haut- de-France coordenaram esta produção, em estreita colaboração com todos os parceiros.
Esta Toolkit “caixa de ferramentas” apresenta os resultados do benchmark realizado com 32 organizações e
serviços europeus que trabalham com jovens e enriquece as atividades implementadas por trabalhadores jovens nos vários territórios locais.
A abordagem de prevenção em que esta Toolkit se
baseia refere-se ao modelo conceitual proposto pelo
SwTI (Street work Training Institute), identificando, a
partir do método do Focus Group, os fatores de risco
e os fatores protetores em relação a um tema identificado. Assim, apresentaremos os vários fatores de
risco e fatores protetores mencionados pelos jovens
e trabalhadores de Juventude nos nossos seis países
parceiros, em ligação com o risco de radicalização violenta, incluindo as radicalizações religiosas.
É a partir destes que iremos propor 25 ferramentas,
(Dinâmicas de Grupo) algumas das quais desenvolvidas durante a formação transnacional em Lisboa com
18 participantes europeus (12 jovens e 6 trabalhadores de Juventude)
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A
COMO CONSTRUÍMOS ESTA CAIXA
DE FERRAMENTAS - TOOLKIT?

Esta Toolkit foi construída num processo construído
em vários estádios:
· A realização de um benchmark com 32 organizações
europeias que trabalham com jovens;
· A realização de Focus Group com jovens e trabalhadores de juventude nos nossos seis países europeus,
para identificar os fatores de risco e os fatores protetores relacionados ao processo de radicalização violenta, incluindo a radicalização religiosa.
· A criação de ferramentas de prevenção durante a
formação transnacional, reunindo 18 participantes (2
jovens por país parceiro, acompanhados por um trabalhador jovem) em Lisboa.
· A identificação de ferramentas usadas por trabalhadores de juventude de parceiros locais em cada país;
O programa de formação transnacional com jovens
europeus em Lisboa visou:
· Promover a mobilidade dos jovens que não têm necessariamente a oportunidade de conhecer outros
jovens europeus;
· Desenvolver as capacidades dos jovens no diálogo
intercultural;
· Promover a participação ativa na vida cívica e democrática;
· Desenvolver o empoderamento destes jovens;
· Construir ferramentas para permitir que os profissionais recebam melhor os jovens na sua especificidade

e criem uma atmosfera de intercâmbio.
Esta reunião permitiu co-construir animações e ferramentas com jovens envolvidos. Ao envolver os jovens
para participar desta construção, o YARIM contribuiu
para o desenvolvimento de seu poder de ação e o
reforço de seu senso de reconhecimento através da
expressão e da escuta ativa.

“Ao envolver

os jovens para
participar desta
construção, o YARIM
contribuiu para o
desenvolvimento de
seu poder de ação
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B
RESULTADOS DO BENCHMARK
REALIZADO COM 32
ORGANIZAÇÕES EUROPEIAS

Este benchmark de referência centrou-se nas práticas
europeias que promovem o diálogo e a cooperação
entre os diferentes intervenientes (jovens, associações, instituições e autoridades públicas, atores religiosos, organizações de formação, sociedade civil ...) e
os jovens como atores e / ou sujeitos de diálogo. Trinta e duas organizações foram questionadas nos nossos seis países europeus entre abril e agosto de 2018.
Quais são as dificuldades enfrentadas pelos jovens?
Questionados sobre as dificuldades observadas que
têm impacto na juventude, as organizações relataram
problemas relacionados com as dimensões pessoal,
social (familiar e interpessoal) e societária.
Em muitas organizações, os jovens que acolhidos têm
dificuldades em criar uma identidade singular e pessoal
(50%). Isso pode estar ligado à falta de autoconfiança
(63%), falta de orientação (59%), falta de perspectivas
futuras (69%), falta de reconhecimento (59%) ou sentimento de injustiça (53%). Assim, enquanto jovens
entre 13 e 25 anos encontram-se num período de procura e compreensão do mundo, obstáculos e dificuldades podem atrapalhar esse desenvolvimento. É ainda
mais difícil ter uma voz e a construir uma identidade
num meio sem apoio, ou que se recuse a reconhecer as
competências e contribuições dos jovens.

Estes sentimentos de injustiça ou falta de reconhecimento podem ter um impacto na visão que os jovens
podem ter em relação à sociedade ou à sua maneira
de apreender a sociedade. Muitos dos entrevistados
têm dificuldade em encontrar um lugar na sociedade (50%), sentem-se mesmo socialmente excluídos
(47%) e participam cada vez menos ativamente na
vida cívica (41%). Eles destacam-se pouco a pouco
(31%) e desconfiam de instituições (41%). Esses sentimentos e situações podem acentuar-se quando os
jovens entram num processo de delinquência, violência ou se são discriminados (como 53% dos jovens das
organizações entrevistadas) ou se não têm uma família que os apoie.
O apoio familiar é um elemento fundamental na evolução dos jovens. No entanto, 63% das organizações
entrevistadas acompanham jovens com dificuldades
na relação com as suas famílias ou até tiveram uma
vida familiar traumática (41%).
Relações fora da esfera familiar também desempenham um papel no processo de decisão identitária tomada pelo jovem. Os pares têm uma grande influência no que diz respeito a fazer escolhas ou construir
identidade e personalidade. Algumas organizações
encontram jovens que vivem sob a pressão dos seus
pares (31%).
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“A construção da cidadania e da
autoidentidade é um primeiro
passo para evitar que os jovens
sejam “vencidos” por grupos ou
ideologias extremas

Todos estes elementos estão extremamente ligados
e influenciam-se uns aos outros. Um indivíduo jovem
com problemas de autoconfiança achará ainda mais
difícil encontrar seu lugar na sociedade se a sociedade não o integrar ou reconhecer na sua singularidade.
Oportunidades também desempenham um papel na
integração dos jovens e é importante apoiar os jovens
de forma positiva e encorajadora para que possam alcançar seus sonhos.
Que apoio é oferecido a esses jovens?
A segunda parte do nosso questionário destinava-se
a destacar as iniciativas propostas pelas organizações,
promovendo um diálogo construtivo com os cidadãos
entre as várias partes interessadas. Estes podem ser
trabalhadores de Juventude, jovens, famílias jovens,
autoridades públicas ou religiosas ou o público em
geral.
Entre os jovens, as organizações que participaram
neste estudo, realizam atividades que visam desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de pensar
(84%), possibilitando o diálogo e a escuta ativa (81%),
nomeadamente, por meio de atividades culturais,
desportivas ou de lazer (66%), ou da sua participação
ativa na sociedade (59%). Assim, a questão da radicalização é abordada indiretamente, promovendo o de-

senvolvimento de uma cidadania ativa e responsável
entre os jovens.
Como muitas das organizações, o projeto YARIM visa
induzir mudanças positivas e diretas na prática de
profissionais do sector da juventude e, assim, indiretamente melhorar a vida dos jovens, promovendo a
sua integração positiva na nossa sociedade. A construção da cidadania e da autoidentidade é um primeiro passo para evitar que os jovens sejam “vencidos”
por grupos ou ideologias extremas
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C
O PARADIGMA DE PREVENÇÃO:
MODELO PROPOSTO PELO SWTI

Gordon (1987) propôs um sistema de classificação
das intervenções preventivas com base nos grupos
populacionais para os quais estas intervenções são
direcionadas e para as quais são consideradas as mais
adequadas:
· Prevenção universal: abrange ações que são aplicadas a toda a população. Por outras palavras, são ações
gerais que visam uma vasta população alvo ou para o
público em geral. O foco não está naqueles que são
considerados mais em risco mas sim em todos e o valor da prevenção prevalece sobre o custo e o risco de
cada um;
· Prevenção seletiva: abrange ações direcionadas a indivíduos ou subgrupos cujo o risco de desenvolver o que
se pretende prevenir está acima da média. Estes subgrupos também podem ser identificados por experiência ou comportamento que se pretende prevenir;
· Prevenção indicada: Estas ações aplicam-se a pessoas com comportamentos ou condições de risco específicos (por exemplo, jovens em vias radicalização
que leva à violência).
Os fatores protetores e de risco , não são mais que
características físicas, psíquicas, sociais ou do meio
que nos envolve que são extrínsecas ao indivíduo e
formam o contexto das suas vidas (Begun, 1999). (Do-

mínio pessoal, família, pares, escola, comunidade, sociedade / meio social ).
Os fatores de Risco: São quaisquer: atributo, recurso
ou exposição que aumenta a probabilidade do desenvolvimento de determinada “situação física , psíquica
e social considerada problema”. (Por exemplo, o atributo “analfabetismo religioso”)
Os Fatores Protetores: São qualquer atributo, característica ou exposição de um sujeito que o torne
resistente a uma “situação física , psíquica e social
considerada problema”. (Por exemplo, educação em
valores)

“Os fatores

protetores e de risco,
não são mais que
características físicas,
psíquicas ou do meio
que nos envolve
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D
FACTORES DE RISCO
E FACTORES PROTETORES

O método Focus Group foi usado para recolher junto
dos jovens e profissionais que trabalham com jovens,
de seis países parceiros europeus, quais os factores
nos diferentes domínios que identificam como factores de risco e como fatores protetores relacionados
com a radicalização violenta, incluindo a de origem
religiosa.
O método Focus Group é um método que incentiva o
aparecimento de todas as opiniões. Este método, que
é oral e em grupo, não busca o consenso. Por outro
lado, permite a recolha as percepções, atitudes, crenças e áreas de resistência dos membros do grupo que
nele participa.
Concretamente, o método consiste em recrutar um
grupo de oito a doze voluntários e estimular a discussão aberta. Esta discussão é estruturada em torno
de uma grelha de perguntas ou temas a discutir. Um
resumo da discussão identifica as palavras-chave dos
participantes, bem como pontos de convergência e
divergência.
Os seis parceiros europeus do YARIM realizaram este
focus Group com um grupo de jovens e um grupo de
trabalhadores de juventude. Os resultados apresentados em anexo resumem os dados recolhidos por este
método. Optamos por classificar os itens de acordo

“O método Focus Group

foi usado para recolher
junto dos jovens e
profissionais que
trabalham com jovens,
quais os factores nos
diferentes domínios que
identificam como factores
de risco e como fatores
protetores relacionados
com a radicalização
violenta, incluindo a de
origem religiosa
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“Os jovens poderão

consciencializar-se da
multiplicidade de opiniões
existentes, praticar a escuta
ativa, formalizar e formular os
seus próprios pensamentos

com os seguintes domínios: pessoal, família, pares,
escola, comunidade, sociedade/meio social.
Certos fatores de risco e certos fatores protetores
mostram que a prevenção passa pelo combate às desigualdades e à luta contra a discriminação das populações alvo. O nos leva a concluir que uma estratégia
preventiva só pode resultar com uma forte vontade
política de nossos estados.
Para as sociedades democráticas, a questão fundamental será qual é o lugar que devemos reservar aos
jovens, questionando-se:
- Como garantir aos jovens uma educação e uma escolarização para todos?
- Como garantir aos nossos jovens um apoio sólido na
realização dos seus projetos?
- Como capacitar os jovens a ocuparem um lugar ativo
na sociedade?
Os trabalhadores de Juventude, sem terem o poder
de intervir diretamente sobre essas questões sociais,
continuam, através da sua intervenção diária com os
jovens, a buscar meios, apoios, ferramentas, dicas
que possam ajudar a apoiar os jovens no seu projeto
de vida e na sua cidadania.

O YARIM visa ajudar os jovens desta forma promovendo a participação ativa dos jovens no seu meio social
para tal é fundamental ouvi-los ativamente.
A Toolkit tenta ir ao encontro das necessidades dos
Trabalhadores de Juventude, fornecendo-lhes uma
variedade de ferramentas que lhe permitam acolher
os jovens, no respeito pela sua individualidade, e criar
uma atmosfera gentil de partilha. De facto, os objectivos da caixa de ferramentas são: promover a participação cativa dos jovens; ajudar a falar sobre temas
cívicos através de diferentes meios de expressão, bem
como iniciar um diálogo Jovem/Profissional.
Por meio de atividades, exercícios e técnicas de promoção do diálogo ou debate sobre temas mais ou
menos controversos, os jovens poderão consciencializar-se da multiplicidade de opiniões existentes,
praticar a escuta ativa, formalizar e formular os seus
próprios pensamentos, ousar opinar e desconstruir
discursos de propaganda e pensamento único. Estas
ferramentas possibilitarão o desenvolvimento de um
contradiscurso que enfrente as mensagens com sentimentos de hostilidades e ódio em relação aos outros
e às instituições divulgadas, por exemplo, na internet
e que podem levar ao isolamento aos outros
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E
COMO USAR ESTA CAIXA DE
FERRAMENTAS - TOOLKIT?

No trabalho com jovens, qualquer ação ou intervenção é suportada com uma base na metodologia de
projeto. Esta dinâmica forçará a que qualquer ação
passará por uma discussão em equipa e ajudará, os
trabalhadores de Juventude, a concentrar-se nos seus
objetivos (o que é que se quer alcançar?) o que é que
se é capaz de fazer? (recursos que pode mobilizar) e
nos meios que pode implementar para alcançar seus
objetivos específicos?
O que fazer antes de iniciar as suas atividades:
· Saber como levar em linha de conta as especificidades do grupo. Conhece os seus interesses particulares?;
· Saber quais grupos de competências os participantes
possuem?
Cada grupo tem talentos escondidos e cada membro
de um grupo tem preferências ou aversões, competências especiais ou dificuldades na realização de certas atividades.
Para garantir que o grupo faça o melhor uso de seus
recursos coletivos e individuais, você pode usar o
método SWOT (FOFA). O acrónimo FOFA, vem das seguintes iniciais:
· Força: as coisas que o grupo ou o indivíduo sabem
fazer;
· Fraquezas: coisas que o grupo tem dificuldade em
fazer;

· Oportunidades: recursos externos que poderiam ser
usados para apoiar a ação;
· Ameaças: elementos fora do grupo que podem dificultar a ação.
Para executar a análise, divida o grupo em quatro subgrupos de trabalho e divida as tarefas de definição de
pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Em seguida, reúna o grupo e veja se os participantes concordam com as análises de seus colegas.
Você deve ter cuidado para garantir a coesão do grupo em qualquer tomada de decisão. Para fazer isso,
algumas dicas:
· Não apresse a discussão dos problemas,
· Reserve o tempo suficiente para o grupo expressar
suas preferências,
· Discuta os benefícios.
· Lembre ao grupo que pode haver outras oportunidades para resolver algumas preocupações.
· Lembre também ao grupo que o mais importante é
que o grupo permaneça unido.
Que problema pretende resolver?
Este passo é fundamental: Saber qual é o problema
que pretende enfrentar. Algumas dicas:
· Reforçar os pontos fortes;
· Transformar as fraquezas em pontos fortes;
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“Para garantir que o grupo faça
o melhor uso de seus recursos
coletivos e individuais, você pode
usar o método SWOT (FOFA)

· Aproveitar as oportunidades ou enfrentar as ameaças;
· Converse com sua equipa e o seu grupo-alvo ou jovem acompanhado.
Que mudanças espera com a cação preventiva?
Esta questão é sobre a ação / intervenção do Trabalhador de Juventude. Será importante refletir as mudanças que deverão ocorrer até à mudança final que
pretende provocar. Tente discutir este processo com
a sua equipa.
Dicas de avaliação
As perguntas apresentadas de seguida, podem ser
usadas para a avaliação ou autoavaliação do facilitador se os objectivos foram ou não atingidos após cada
atividade. As respostas podem ser recolhidas individualmente ou coletivamente:
· O que sentiu depois da atividade? (a resposta pode
ser dada por cada participante verbalmente);
· Foi mais difícil do que imaginou originalmente?
· Houve algo inesperado?
· O que é que aprendeu com esta experiência?
· Percebemos algo mais que talvez não tenhamos planeado?
· Sente-se satisfeito consigo mesmo e gostaria de começar de novo?
· O que decidimos fazer agora?

“Esta dinâmica

forçará a que
qualquer ação
passará por uma
discussão em
equipa e ajudará,
os trabalhadores
de Juventude, a
concentrar-se nos
seus objetivos
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F
PORQUÊ PROMOVER
A ESCUTA ATIVA?

O YARIM escolhe valorizar a escuta ativa como uma
abordagem pedagógica e educacional que estimula a
participação ativa da juventude. Todas as atividades
contidas nesta caixa de ferramentas requerem a implementação de uma animação baseada no princípio
da escuta ativa.
A escuta ativa é um conceito desenvolvido a partir do trabalho do psicólogo americano Carl Rogers.
Também é chamado de escuta reflexiva. Inicialmente
concebido para acompanhar a expressão das emoções, é utilizado em situações face-a-face em que o
profissional escuta ativamente o outro. Consiste em
colocar em palavras as emoções e sentimentos expressos tácita ou implicitamente pelo interlocutor. A
escuta ativa é melhor que a reformulação, pois não se
limita a dizer diferentemente o que a pessoa acabou
de expressar, mas a descodificar a dimensão afetiva
que geralmente não é verbalizada.
A escuta ativa permite ao indivíduo distanciar-se das
suas dificuldades e considerá-las como um todo. Graças à disponibilidade do receptor, ele fornece as ferramentas ao transmissor para que ele possa expressar-se a si mesmo e a expressar-se como sujeito. É, por
exemplo, reformular as palavras do seu interlocutor e
fazer-lhe perguntas relevantes para acompanhá-lo e
ajudá-lo a aprofundar o processo de reflexão.

“A escuta ativa é

principalmente
uma atitude
baseada na
empatia. Empatia
é a faculdade de
sentir o que os
outros sentem,
sem confundir as
posições de cada
um
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“Todas as atividades contidas
nesta caixa de ferramentas
requerem a implementação
de uma animação baseada no
princípio da escuta ativa

A escuta ativa é principalmente uma atitude baseada
na empatia. Empatia é a faculdade de sentir o que os
outros sentem, sem confundir as posições de cada um.
Como adotar a escuta ativa?
· Excluir as próprias ideias preconcebidas e qualquer
tentativa de interpretação;
· Estar num estado de disponibilidade psíquica e física;
· Deixe os outros se expressarem sem os interromper;
· Fazer perguntas abertas;
· Incentivar a especificar o fio de pensamento, quando
for impreciso ou muito geral;
· Dê sinais visuais e verbais de interesse;
· Reformule as palavras da pessoa com as suas próprias palavras, depois com as nossas;
· Respeite os silêncios;
· Mostre empatia e confirme o bom entendimento;
· Fique neutro e atencioso.
A escuta ativa pode estabelecer uma relação de confiança rapidamente. Oferece um espaço neutro, onde
as palavras, as emoções, os sentimentos podem ser

depositados no respeito pelo sujeito e pela sua subjetividade. Ser acolhido em condições favoráveis é ser
ouvido atentamente o que permite o interlocutor encontrar o seu próprio caminho.
“Quando sou ouvido, sou capaz de me aperceber do
meu mundo interior com um novo olhar e seguir em
frente. É incrível que sentimentos que eram perfeitamente assustadores se tornem suportáveis, assim que
alguém nos ouve. É incrível ver que os problemas que
parecem impossíveis de se resolver se tornam solúveis
quando alguém nos ouve.” In Carl Rogers, Desenvolvimento Pessoal, 1966deratore scrive le domande
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G
LIDERAR ESPAÇOS DE DIÁLOGO
E ESCUTA ATIVA: DICAS PARA O
EDUCADOR/ANIMADOR

A escuta ativa é uma competência relacional que facilita a comunicação. É baseado em princípios diferentes:
1. Faça perguntas abertas
As questões abertas têm a vantagem de não sugerir
qualquer resposta ao interlocutor e permitir que ele
desenvolva as suas próprias observações. Estas questões abertas, permitem o acesso a mais informações.
Essas perguntas começam com pronomes interrogativos como “O que é ...”, “Como ...”, “Porquê ...”, etc.
2. Reformular
Reformular demonstra ao interlocutor que o Educador está atento às suas observações. Isso permite que

este pode validar a sua compreensão do interlocutor
e este pode esclarecê-lo, se necessário. A reformulação geralmente começa com fórmulas como: “Por
outras palavras ...”, “O que me diz é que ...», «Se eu
entendi corretamente ...», etc.
3. Refletindo os Sentimentos apercebidos nos Outros
Apercebermo-nos de sentimentos nos outros permite-nos ir mais longe na discussão. Partimos do que é
dito e do que é apercebido de forma não-verbal para
tentar traduzir em palavras os sentimentos expressos
pelo interlocutor.
Exemplo: “Isso nunca vai acontecer ...”, Reflexão:
“Achas que a tarefa é enorme e isso te stressa?
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25 FERRAMENTAS / ATIVIDADES
PARA PROMOVER O DIÁLOGO COM
OS JOVENS
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25

FERRAMENTAS
/ ACTIVIDADES

Este kit de ferramentas está apresentado em 5 áreas, com objetivos, correspondentes a cada uma, que
contribuem tanto para a luta contra os fatores de risco como para o reforço dos fatores protetores.

1

PALAVRAS SOBRE AS
QUESTÕES DE SOCIEDADE
E DESENVOLVIMENTO DO
ESPÍRITO CRÍTICO

Atividade 1: Sonhos e raiva
Atividade 2: Suspeita e preconceito
Atividade 3: Sua mensagem em
“98 segundos”
Atividade 5: Oficina de Filosofia
Atividade 6: O triângulo

2

EXPRESSÃO EM SI
MESMO EM CONEXÃO
COM QUESTÕES DE
IDENTIDADE

Atividade 1: a árvore da raiva (variante
da árvore das emoções e sentimentos)
Atividade 2: identidades múltiplas e
pertença
Atividade 3: Filiação e desconforto de
identidade
Atividade 4: Diário de bordo: dizer de
si mesmo e o controle de si mesmo!
Atividade 5: Online
Atividade 6: Temos alternativas?
Atividade 7: Quem somos nós? Quem
sou eu?
Atividade 8: O Poder das flores (variante de atividade: quem somos, quem
sou eu?)

3

OPENNESS TO OTHER
CULTURES, RELIGIONS,
BELIEFS

Atividade 1: Arte e Culturas
Atividade 2: Calendário de Feriados Religiosos
Atividade 3: Crentes
Atividade 4: Crenças Obsoletas?

4

ARGUMENTAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
PENSAMENTO ATRAVÉS
DAS TÉCNICAS DE DEBATE.

5

DESENVOLVIMENTO DA
EMPATIA PELOS OUTROS,
DIFERENTES DE SI
MESMO

Atividade 1: o debate em movimento
Atividade 2: Desenvolver os seus argumentos
Atividade 3: Introdução ao debate da
“Câmara dos Comuns”
Atividade 4: Uma mesquita na cidade
Atividade 5: Reivindicações de conflito
e construção de consensos

Atividade 1: Três coisas para tirar fora...
Atividade 2: Posso entrar?
Atividade 3: Mude os seus óculos
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1

PALAVRAS SOBRE AS QUESTÕES DE
SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO
DO ESPÍRITO CRÍTICO

FACTORES DE RISCOS A EVITAR:
· Sentimentos de estigmatização, discriminação, injustiça, às vezes até
humilhação sentida pelos jovens;
· Estereótipos e/ou preconceitos contra o “outro” (de diferente
cultura, de diferente religiões, de diferente comunidade;
· Preconceitos e sentimentos de suspeita de que os jovens afirmam
ser vítimas;
· Manipulação através das redes sociais (teorias da conspiração,
notícias falsas ...);
· Falta de pensamento crítico que reforça a vulnerabilidade aos
processos de manipulação;
· Mensagens promovendo violência;
· Confronto à violência.

FACTORES PROTETORES A REFORÇAR:
· Clarificação das emoções e a sua expressão pelos jovens;
· Descentração das suas próprias representações e/ou preconceitos;
· Identificação dos mecanismos envolvidos nos sentimentos de
suspeita e preconceito;
· Capacidade de esclarecer e expressar as suas ideias;
· Capacidade de ouvir e levar em linha de conta outros pontos de vista
que não sejam os do próprio;
· Capacidade de considerar diferentes pontos de vista sobre um
fenômeno social;
· Desenvolvimento da capacidade de reflexão, em particular sobre os
fenómenos da Sociedade;
· Desenvolvimento do espírito crítico acerca das várias mensagens,
ideias preconcebidas, preconceitos, representações, teorias da
conspiração,…;
· Mensagens de não-violência, desenvolvimento de estratégias de
autoafirmação em modo não violento;
· Evolução da visão sobre a Sociedade e desenvolvimento da sua
participação.
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ATIVIDADE 1:
SONHOS E RAIVA

Grupo: indiferente
Descrição:

sar um dos seus sonhos e a uma coisa que lhe dá raiva. Com base nessa identificação dos sonhos e que
lhes dá raiva, o grupo, adultos e jovens escolhem os
temas sociais que vão debater. As oficinas são organizadas de acordo com esses temas sociais. Os jovens
registam-se livremente num desses workshops.
Em cada oficina, os jovens discutem juntos o que
constitui, para eles, o problema da Sociedade. A definição deste problema opera-se coletivamente. Estas oficinas são objeto de um trabalho de restituição,
onde alguns relatores por grupo vêm apresentar aos
outros os resultados da sua oficina e a proposta de
ação coletiva previsto.

Objetivos:
· Expressar suas emoções: “sonhos e raiva”;

Dicas para o trabalhador juvenil:
No debate, os jovens falam sobre os seguintes pontos:
· As razões para escolher o tema;

Esta Atividade foi proposta no âmbito do parlamento da juventude, organizado por centros sociais, clubes de prevenção, casas para jovens trabalhadores
em Sangatte (França). Quarenta jovens entre 18 e 30
anos se reuniram em um final de semana. Eles foram
acompanhados por profissionais dessas organizações.
Esses jovens vêm de diferentes áreas da região do
Haut-de -France e principalmente dos bairros pobres,
eles vieram para partilhar os seus sonhos e o que lhes
dá raiva, contribuindo para um aprofundamento do
diálogo.

· Desenvolver a sua visão dos fenómenos sociais;
· Expressar o seu ponto de vista;
· Ouvir outros pontos de vista;
· Considerar propostas para evoluir na reflexão
Material: Material disponível para cada grupo para
apresentar a reflexão em plenário.
Instruções:
Os jovens são individualmente convidados a expres-

· Esse tema afeta-os individualmente?
· O que é problemático para eles concretamente?
· A partir da definição do problema, eles pensam em
como podem agir sobre ele.
· Eles desenvolvem um projeto de ação coletiva e um
slogan para promover sua ação coletiva.
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ATIVIDADE 2:
SUSPEITA E PRECONCEITO

Grupo: 8 a 12 jovens.
Descrição: Esta animação é projetada pela equipa
educacional do clube de prevenção da AAPI em Lille, na estrutura intitulada “Da experiência humana à
experiência do cidadão”. O objetivo desta animação
é trabalhar com os jovens sobre a suspeita de que se
sentem vítimas e sobre os mecanismos que estão na
origem dos preconceitos.
Objetivos:
· Descodificar mensagens de vídeo apresentadas no
YouTube, por exemplo (análise da forma e conteúdo
da mensagem);
· Descobrir as suas próprias emoções e como colocá-las em perspectiva;
· Decompor os mecanismos subjacentes aos preconceitos e sentimentos de suspeita;
· Perceber que todo jovem é portador de preconceitos.
Materiais: Vídeos e material de projeção
Instruções:
O animador seleciona de 4 a 5 vídeos que ele vê com
os jovens. A partir desses vídeos é realizado um intercâmbio com os jovens sobre o que eles percebem

como sendo capaz de gerar preconceitos e sentimentos de desconfiança. O facilitador provoca a expressão do que os jovens pensam à cerca desses vídeos.
O grupo ajudado pelo facilitador identifica os elementos que podem gerar sentimentos de suspeita (análise
da imagem, o conteúdo para mostrar como o diretor
pode manipular o espectador pela imagem).
Dicas para o Educador/Animador:
O animador pode trabalhar com os jovens sobre as
emoções expressas durante a partilha. Ajuda os jovens a se conscientizarem do impacto das imagens
nas suas próprias emoções.
O facilitador pode sugerir que os jovens criem os seus
próprios vídeos, onde põem em jogo esses mecanismos identificados.
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ATIVIDADE 3:
SUA MENSAGEM EM
“98 SEGUNDOS”
Grupo: 8 a 12 jovens divididos em subgrupos de 4 ou 5.
Descrição:
Esta animação foi concebida como parte de um projeto
intitulado “Da experiência humana ao cidadão experiente” pelo centro social Projeto Faubourg Béthune
localizado em Lille. O objetivo é promover a voz dos jovens sobre diferentes temas de sua escolha em relação
à Sociedade e viver em conjunto (exemplos: o lugar deles na Sociedade, a percepção deles sobre a Sociedade,
o ideal da Sociedade, a convivência ...). Trata-se de criar
vídeos, de 98 segundos, para um canal YouTube.
Objetivos:
· Desenvolver a reflexão sobre questões sociais;
· Desenvolver a capacidade de criar uma mensagem;
· Identificar as diferentes interpretações possíveis da
mesma mensagem.
Materiais: Folhas de papel do Flipchart para coletar
os temas- Planos de gravação, cenário - Equipamento
de gravação (telemóveis).
Instruções:
O animador conversa com os jovens para definir a
mensagem que os mobiliza em torno das questões
sociais e de “convivência”.
Os jovens são divididos em pequenos grupos de acordo com a mensagem escolhida. Os jovens escrevem
um cenário com a ajuda do facilitador. Cada pequeno
grupo faz uma montagem de um vídeo de 98” a partir
do seu roteiro.
Quando os vídeos estiverem terminados, cada pequeno grupo projeta o seu vídeo para os outros grupos.
Os grupos de audiência devem identificar a mensagem transmitida. O animador estimula as trocas entre
os jovens sobre as diferenças prováveis entre a intenção da mensagem e o que foi entendido pelo público.
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ATIVIDADE 4:
OFICINA DE FILOSOFIA

Grupo: 10 a 12 jovens
Descrição:
Desde 2017, o HORIZON9, um clube de prevenção
que opera em Roubaix (França), experimentou estas
oficinas de Filosofia com jovens e alunos de diferentes
faculdades. A HORIZON9 contou com uma organização (PHILOCITE de Bruxelas) para treinar os palestrantes. Existem diferentes técnicas. Aquelas utilizadas
por HORIZON9 são o ARCH (oficina de reflexão sobre
a condição humana de Jacques LEVIN).
A escolha dos tópicos é primeiro conduzida pelo moderador e, em seguida, é feita a pedido dos jovens.
Diferentes temas propostos: qual é o uso da filosofia?
amor, estereótipos/discriminação; ausência; ciúmes
; violência; amizade ; racismo; conflitos; as regras; a
traição; perdão; injustiça; as crenças; maldade; rico/
pobre/sem-abrigo; mulher/homem/diferenças; perseverança, empatia, vícios; morte/imortalidade; A
diferença ; coabitação, compromisso, raiva; Assédio ...
Objetivos:
· Permitir que cada participante, jovem e adulto,
questione a sua relação com o mundo e com as grandes questões universais;
· Aprender a estruturar o seu pensamento confrontando com o dos outros;
· Aprender a discutir os seus pensamentos, opiniões
e ideias;
· Aprender a respeitar que os outros possam pensar
de maneira diferente de si mesmos;
· Trazer cada participante para a construção do espírito crítico.
Material: Falar com um bastão criado pelos jovens
para distribuir o discurso e permitir que todos se expressem; Cadeiras dispostas em círculo; Mesa (para

anotação); Bebida quente (para instalar o ambiente
quente).
Instruções:
Crie as regras de funcionamento do grupo, no início
de cada sessão. As regras do grupo são chamadas e
o tópico e é iniciado pelo líder da sessão. O assunto é
iniciado por uma citação ou lendo um pequeno texto,
uma história que traz uma pergunta.
O facilitador dá a um membro do grupo o bastão e
esse membro pode fazer a escolha de falar ou não.
Quando termina, passa o bastão para o vizinho que,
por sua vez, expressa ou não, e assim de seguida de
forma a haver duas possibilidades de tomar da palavra para cada jovem. No final da segunda rodada, o
relator resume as diferentes ideias expressas tendo
o cuidado de não transformar as ideias expressas. O
facilitador propõe a continuação do assunto com uma
pergunta e 1 ou 2 voltas são feitas de acordo com o
número de filósofos em formação (jovens) e a quantidade de ideias expressas.
No final da sessão, o relator resume toda a sessão.
Dicas para o Educador/Animador:
A regulação é feita apenas pelo moderador, os outros
adultos presentes estão sujeitos às mesmas regras e
estão no mesmo nível que os jovens.
No final da sessão, é possível terminar fazendo as seguintes perguntas: “tente dizer o que aconteceu na
sua cabeça? Como surgiu a ideia? Como viveu a participação nesta oficina?”
Também é possível transcrever alguns tópicos e apresentá-los ao grupo na próxima sessão.
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ATIVIDADE 5:
O TRIÂNGULO

Grupo: 12 Jovens em subgrupos de 3 participantes
Descrição:
Este exercício pode mostrar aos participantes o necessário tempo para refletir em profundidade sobre
tópicos.
Objetivos:
· Desenvolver a capacidade de se expressar sobre um
tema;
· Desenvolver a capacidade de perceber as emoções
em relação a um tema;
· Desenvolver a capacidade de ouvir os outros;
· Desenvolver a capacidade de questionar os outros
para apoiá-los no desenvolvimento de seu pensamento.
Materiais: Um caderno, lápis - Uma cadeira por participante - Um flipchart no qual o facilitador escreve
as perguntas.
Instruções:
Duração:
- 5 minutos de introdução;
- 3 voltas de 15 minutos = 45 minutos;
- 10 minutos de reflexão
O facilitador convida o grupo a dividir-se em equipas de
três e convida-os a sentarem-se fazendo um triângulo.
· Um participante fala de um tema proposto pelo
facilitador (o contador de histórias). Podemos direcioná-los para as questões da Sociedade, questões
relacionadas com as crenças e questões relacionadas
com a radicalização;
· Um é a pessoa que faz as perguntas (entrevistador);
· O outro toma nota e tem o papel do observador.
O contador de histórias faz uma pergunta. O observador/anotador identifica as informações que obser-

va sobre a expressão de uma emoção e do seu grau
de expressão maior/menor.
O entrevistador questiona o contador de histórias
das perguntas para obter uma visão completa do que
o contador de histórias pensa sobre o assunto. As
perguntas podem ser múltiplas.
Por exemplo, sobre o tema da radicalização: “pode-se
ser levado a adoptar posturas radicais” e em que circunstâncias? “ele entende porque é que os jovens estão a tornar-se cada vez mais radicais (violentos etc.) e
o que eles acham que aconteceu”, “Se eles conhecem
jovens que estão em risco de radicalização”.
Quando o contador de histórias termina a história e
não há mais perguntas, o observador começa a fazer
perguntas sobre as expressões das emoções do narrador. Então ele diz “Estava ... sobre isto, poderia nos
dizer algo mais sobre o que sentiu?”.
Fazemos a experiência novamente, trocando de papéis entre “contador de histórias”, “entrevistador”,
“observador”.
Dicas para o Educador/Animador:
No final do exercício, o animador pode pedir aos
jovens que partilhem as ideias mais importantes que
ouviram, mas não é obrigatório.
Crie um ambiente agradável e propício. Incentive-os
a aprofundar a história e explique que eles também
pode usá-la na vida real. Apenas 20% da comunicação é verbal, 80% é de comunicação através de expressões corporais, tom de voz, etc. As não palavras
contam muitas vezes a história verdadeira. Então
tente deixar isso claro.

27

2

EXPRESSÃO EM SI MESMO EM
CONEXÃO COM QUESTÕES DE
IDENTIDADE

FACTORES DE RISCOS A EVITAR
· Sentimentos negativos que determinam no jovem um isolamento,
o que leva a sentimentos de frustração, não reconhecimento e
rejeição da Sociedade;
· Falta de autoconfiança;
· Preconceitos que atingem os jovens;
· Fragilidade de identidade;
· Fragilidade de identidade relacionadas a rupturas, falhas, traumas
e luto;
· Promoção da violência

FACTORES PROTETORES A REFORÇAR:
· Compreensão das origens das suas emoções e identificação das
suas consequências na vida psíquica e social dos jovens;
· Identificar as suas emoções e expressão positiva delas;
· Descobrir as emoções dos outros;
· Desenvolver a resiliência dos jovens trabalhando com as rupturas,
lutos, fracassos, vícios;
· Desenvolvimento de autoconfiança e Autoestima;
· Desenvolvimento de capacidade auto-assertiva de forma não
violenta;
· Consciência dos preconceitos para os poder superar;
· Inscrição na sua filiação, referência às origens em resposta às
questões de identidade;
· Sentir-se reconhecido num grupo de pertença que o acolha de
forma pacífica.
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ATIVIDADE 1:
A ÁRVORE DA RAIVA (VARIANTE
DA ÁRVORE DAS EMOÇÕES E
SENTIMENTOS)
Grupo: 8 a 10 jovens
Descrição:
No âmbito do encontro transnacional de Lisboa, os
jovens propuseram uma animação baseada na criação coletiva de uma árvore da raiva. O objetivo desta
Atividade é identificar o sentimento de raiva, com as
suas fontes e as suas formas de manifestação, através de uma expressão oral e escrita. Também ajuda
os jovens a esclarecerem as diferentes emoções que
sentem e as suas origens.
Objetivos:
· Desenvolver a capacidade de identificar emoções,
entender a sua origem;
· Desenvolver as competências de vida para identificar
as consequências que as emoções podem induzir;
· Identificar possíveis alternativas para uma expressão
positiva dessas emoções.
Material: Uma grande pintura ou uma grande folha
de papel com o desenho de uma árvorePost-its, um lápis por jovem.
Preparação: Desenhe uma árvore, com raízes, tronco
e galhos numa folha grande de papel e distribua uma
caneta e Post-its a cada participante.
Instruções:
O facilitador faz aos participantes três perguntas:
· O que te deixa com raiva (a fonte da raiva)?
· O que essa raiva produz? O que sentes dentro de ti
(as emoções)?
· Quais são as manifestações externas da tua raiva?
O que é que a raiva faz em ti (atos, comportamentos,
palavras ...)?
A primeira pergunta é feita. Cada participante escreve
as suas respostas em Post-its. O facilitador pega nas

notas post-it e cola-as nas raízes da árvore (as origens
da raiva).
Em seguida, todas as respostas são divulgadas em
voz alta e cada participante pode fazer comentários
(para essa etapa, os participantes podem explicar a
sua resposta, se o desejarem). Ao ouvir as respostas,
qualquer pessoa pode adicionar ou modificar as suas
respostas.
Quando a pergunta da fonte estiver completa, o facilitador faz a segunda pergunta sobre as emoções e
repete o primeiro passo. Respostas serão coladas no
tronco da árvore. O animador faz a mesma coisa com
a última pergunta e coloca os Post-its nos galhos.
O facilitador pode ajudar os jovens a identificar as
emoções uns dos outros. Os jovens podem, de facto,
confundir raiva e medo, por exemplo.
No final da atividade, o facilitador valoriza as propostas dos jovens com base na capacidade de canalizar
sua violência e expressá-la de maneira positiva. Se
estes não forem mencionados espontaneamente, o
facilitador encoraja os jovens a discutir outras formas
de “administrar” a raiva de forma não violenta.
Dicas para o Educador/Animador:
Escrever nos Post-its pode ser feito de forma anónima, seguido da leitura pelo facilitador e discussão.
Se outra emoção for identificada, o facilitador pode
usá-la e fazer as mesmas três perguntas à mesma
pessoa e obter informações sobre esse sentimento/
emoção.
Esta animação pode ser realizada com as outras emoções ou sentimentos: alegria, tristeza, esperança
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ATIVIDADE 2:
IDENTIDADES MÚLTIPLAS E PERTENÇA

Grupo: 10 a 15 Jovens
Objetivo:
· Identificar os diferentes componentes de sua própria
identidade;
Material: Flipchart – Marcadores - Folha “Quatro Perguntas” uma em cada folha de papel:
1. Se eu tivesse que me descrever em quatro palavras
que palavras escolheria: ...............................;
2. Uma experiência importante na minha vida, que me
fez sentir parte de um grupo: .....................;
3. Um elemento que me constitui como
.............................. e isso me dá orgulho: Explique.............;
4. Um elemento que me constitui como ..........................
com o qual às vezes é difícil conviver ou me embaraça:
Explique............. .
Instruções:
· Agrupe os participantes em subgrupos de cinco ou
seis jovens aleatoriamente;
· Cada um responde ao seu questionário individualmente;
· Peça aos participantes para partilharem no seu subgrupo as suas respostas à primeira questão;
· Cada equipa escolhe um relator que lista as respostas.
· Então seguimos para a segunda questão; enquanto
os grupos discutem as seguintes questões, recolhem
as respostas e transcrevem-nas ao acaso num quadro
(para que as pessoas não possam ser identificadas,
apenas as respostas são mencionadas);
· Uma vez as respostas transcritas, reflita sobre o facto
de cada um poder ser mais facilmente definido pelas
suas facetas. Podemos escolher alguns identificadores e propor um “stand up”.

Dicas para o Educador/Animador:
Estas questões estão relacionadas com o nosso contexto social e cultural. É importante enfatizar que isto
reflete diferentes grupos aos quais “eu pertenço”,
mas também aos quais “eu me identifico” e aos quais
“outros me identificam”. Estas categorias incluem - de
maneira não exaustiva: religião, etnia, género, orientação sexual, idade, classe social, nível socioeconómico, origens geográficas, etc.
A princípio, deixe que os jovens preencham o formulário, sem dar mais detalhes que possam guiá-los.
Em seguida, inicie uma discussão sobre o exercício
usando as seguintes perguntas de debriefing:
a. Foi fácil ou não responder a este questionário?
b. Ficaste surpreendido ou aprendeste alguma coisa
sobre ti mesmo ou sobre os outros?
c. Como te sentiste ao ter que te dares “rótulos” em
quatro categorias? Fácil, complicado? Sentiste relutância em fazê-lo?
d. Como poderíamos ajudar a criar um ambiente no
qual todos seriam encorajados a ter orgulho naquilo
que são?
e.Como podemos ajudar uns aos outros a respeitar as
diferenças e as semelhanças?diverse tra loro?
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ATIVIDADE 3:
FILIAÇÃO E DESCONFORTO
DE IDENTIDADE

Grupo: de 6 a 15 jovens
Descrição:
Esta Atividade é criada pela associação “Laisse Ton Imprreinte (LTE)”, de Luc Scheibling, em França. Baseia-se na visualização de vídeos relacionadas com os problemas de identidade da Juventude. A projeção dessa
ficção serve de base para trocas e discussões com o
público (jovens, mas também possivelmente com as
suas famílias e jovens trabalhadores), promovendo
um modo de animação baseado na escuta ativa.
Material: vídeo: A Grande jornada e Todos Mestiços:
www.laissetonempreinte.fr/malaise-identitaire-des-jeunes
Instruções: o apresentador visualiza o vídeo. Em seguida, inicia uma troca com um grupo de jovens ou
adultos usando a escuta ativa.
“A grande jornada” (Resumo)
Um pioneiro atravessou mares e terras para encontrar
um trabalho em França. Pergunta-se por que seus filhos às vezes têm tanta dificuldade em sair do bairro e
atravessar a rua. Está como que bloqueado nas galerias dos prédios. O que aconteceu ?
Objetivos desta ficção:
- O primeiro objetivo é permitir-nos revisitar as questões em torno das discriminações e feridas mal curadas abordadas no primeiro capítulo do nosso livro sobre o desconforto de identidade dos jovens;
- O segundo objetivo é nos perguntarmos sobre o que
transmitimos aos nossos filhos, o que é provável que
os bloqueie, os detenha e o que é que faz com que
eles não voem sozinhos;
- O terceiro objetivo é permitir-nos revisitar cada uma
das nossas “grandes travessias”, porque a dimensão

metafórica universal desta ficção é óbvia. Às vezes,
nas nossas vidas, fomos todos solicitados a ir para o
desconhecido, para atravessar oceanos de dúvidas,
tivemos que pular no vazio, assumir riscos, superar os
nossos medos para crescer, evoluir, mudar algo essencial. O que faz com que o vento sopre as nossas velas,
nos emancipe e nos faça crescer.
Dicas para a animação: http://www.laissetonempreinte.fr/wp-content/uploads/2019/02/decryptage-La-grande-traversee.pdf
“Todos Mestiços” (Resumo)
O Professor Zoulouck desafia um jovem que lança pedras a um camião dos bombeiros com os seus amigos.
Juntos, eles decifram as razões subjacentes a este ato:
entre a fidelidade à história da sua família, o sentimento de subalternidade que ele sente, a sua dependência do grupo e a sua dificuldade em sentir-se francês, ele não sabe como localizar-se.
De repente, o jovem invoca Zoulouck seu status e suas
origens. Desconcertado o professor revela-lhe a sua
história, as suas próprias zonas cinzentas, até os seus
pequenos compromissos com a realidade
Objetivos desta ficção:
- Analisar o processo que leva o jovem a fazer isto ao
camião dos bombeiros: processo reflexivo, destacando a inquietação identitária que subjaz: litígio com o
Estado, seus representantes, a questão do uniforme,
histórias individuais e transmissão coletiva, feridas
mal curadas, mas também a relação jovem/adulto/
grupo, fenómenos, fracasso escolar, a questão da alteridade, convivência.
Dicas para a animação :http://www.laissetonempreinte.fr/wp-content/uploads/2019/02/decryptage-Tous-des-sang-meles.pdf
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ATIVIDADE 4:
DIÁRIO DE BORDO: DIZER DE SI
MESMO E O CONTROLE DE SI MESMO!

Grupo: individual
Descrição:
Esta Atividade é criada pela associação “Laisse Ton
Empreinte (LTE)”, de Luc Scheibling, na França. Esta
atividade convida os jovens a expressar o seu percurso de vida, identificar as suas emoções, experiências de vida e recursos. Esta experiência de curto
prazo produz efeitos surpreendentes em termos de
consciência, mudança de olhar mútuo, dinâmica de
acompanhamento. Em três reuniões, este dispositivo possibilita a divulgação de mensagens autênticas,
a avaliação da sessão, a mudança de si próprio, a remobilização de um projeto. A juventude pode então
recuperar seu poder de agir!
Objetivo: Religar-se à sua própria história, sair de
uma visão fragmentada do seu percurso, tornar-se
consciente do que tem que fazer, ser reconhecido, remobilizar um projeto de vida, um projeto profissional
. http://www.laissetonempreinte.fr / the-book-leave-your-footprint /
declaração: A abordagem é baseada em 3 etapas:
- Durante o primeiro encontro, o adulto facilita a expressão dos jovens e convida-os a expressarem os
eventos do seu percurso sobre os quais desejam falar;
- Durante o segundo encontro, o adulto retorna aos
comentários dos jovens estruturando e trazendo
um olhar gentil e atencioso. O jovem é convidado a
validar o escreveu e concorda em colocá-lo em seu
caderno;
- No terceiro encontro, o adulto entrega ao jovem
o seu caderno. De acordo com o seu desejo, ele/ela
pode partilhar com os que se encontram à sua volta,
os profissionais que o acompanham, amigos ou guardá-lo apenas para ele/ela ...

Dicas para a animação: este dispositivo é o tema de
uma formação http: // www.laissetonempreinte.fr/
wp-content/uploads/2018/11/Fiches-formation-LTE.
pdf
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ATIVIDADE 5:
ONLINE
Grupo: 10 a 15 jovens
Descrição:
Esta atividade foi proposta como parte da formação
transnacional de Lisboa. O objetivo desta atividade é
conhecer melhor um grupo e compreender que podemos ser diferentes do ponto de vista externo, mas
também podemos ter muito em comum em termos
da nossa situação Familiar, amor, perspectiva futura,
cuidado com o grupo, seus entes queridos, medos,
amor, etc. Somos todos seres humanos e, através deste exercício, concentramo-nos no mundo interno do
grupo e de seus indivíduos, onde todos se sentem à
vontade para expressar quem são.
A escuta ativa ajudará os jovens a sentirem-se acolhidos e aceites. A discrição em relação às observações
trocadas deve ser garantida como pré-requisito.
Objetivos:
· Promover a expressão de si mesmo, das suas emoções;
· Promover a afirmação de si mesmo;
· Favorecer a escuta do outro.
Material: As perguntas que podem ser usadas são as
seguintes:
· Quem obteve o seu diploma ou tem um emprego?
· Quem perdeu um ente querido?
· Quem foi intimidado?
· Quem já intimidou alguém uma vez ou mais?
· Quem é religioso?
· Quem conhece alguém que está radicalizado ou
prestes a radicalizar-se? Em continuidade com esta
questão, podemos evocar os sinais de radicalização
identificados.
Instruções:
Os jovens estão de pé num lado da sala (espaço aberto sem cadeira). O facilitador pede aos jovens que
respondam às questões com “sim”, “não” ou “talvez
/ quase” etc.

Se o jovem pensa “sim”, o jovem está por trás da linha
do sim . Os jovens estão distribuídos neste espaço de
acordo com o percentual de força dessa afirmação.
Exemplo: se o jovem pensa “sim” em 40%, ele fica
mais próximo da linha média em comparação com os
jovens que dizem 100% sim. A mesma coisa sobre a
distribuição de jovens que respondem “não”.
Dicas para o Educador/Animador:
O facilitador começa a fazer perguntas fáceis e depois questões mais profundas. Quando o facilitador
conhece a posição dos participantes em relação ao
assunto, ele pode fazer perguntas mais profundas e
conversar sobre o assunto.
O facilitador pergunta, por exemplo, a pergunta: “Tu
fumas?” Em seguida, pergunta aos jovens que responderam “sim”: “Por que você fumas? Como começou?”, Queres parar? O que pode ajudar-te a parar?
Porque não começas a parar se quiseres? etc.
O facilitador tem em mente que ele não é um terapeuta, mas apenas um facilitador para ajudar o grupo a expressar-se e a aprender uns com os outros. É
importante criar um ambiente seguro, respeitando a
palavra de todos, o respeito pela não resposta, («Todo
mundo é diferente e tem o direito de ser»).
Quando um jovem fala, os outros ouvem e permanecem em silêncio. Se um jovem desejar falar, ele levanta a mão para que o facilitador possa convidá-lo
a falar.
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ATIVIDADE 6:
TEMOS ALTERNATIVAS?
Grupo: 8 - 24 (3 subgrupos)
Descrição:
Esta é uma atividade de dramatização que aborda as
questões da violência interpessoal e intimidação
Objetivos:
· Desenvolver o conhecimento e a compreensão sobre
causas e consequências do bullying;
· Desenvolver competências na resolução de problemas;
· Criar empatia com as vítimas de qualquer tipo de
bullying.
Material: Encontre três etapas que correspondam à
sua proposta de dramatização (uma cena por grupo)
- Uma cópia da folha “histórias verdadeiras” - Um espaço para interpretar dramatizações.
Instruções
Introduzir a atividade. Explique aos jovens que eles
trabalharão em subgrupos para fazer pequenos papéis sobre o tema do bullying.
Faça uma breve sessão de brainstorming sobre “O
que é bullying?”. Assegure-se de que todos concorda m com o bullying, conheçam as diferentes formas
que podem assumir e possam acontecer em qualquer
escola, faculdade, clube, local de trabalho ou bairro,
comunidade.
Divida os participantes em três subgrupos e atribua
uma das cenas para cada um. Dê-lhes 15 minutos para
ensaiar e preparar suas dramatizações. Assim que estiverem prontos, peça a cada subgrupo que, apresente a sua cena.
Deixe os comentários para depois de todos os grupos
terem apresentado as suas cenas e, em seguida, juntam-se todos em grande grupo para a discussão.
Dicas para o Educador/Animador
Comece examinando as dramatizações.
· De onde vêm as ideias que estão na base de cada
cena? Foi de histórias ou filmes sobre bullying, ou foi

baseado na experiência?
· As cenas foram realistas?
· Eles foram construtivos e ajudaram a resolver a situação e o que dificultou a situação?
· É fácil falar francamente com um amigo que também
se diz um “bully”?
· Quais são as técnicas que tendem a ter efeitos positivos, quais as técnicas que tendem a ter um impacto
negativo?
· É fácil falar com um amigo que é vítima de bullying?
· Qual é a melhor maneira de encontrar soluções adequadas para a vítima?
Agora peça a três participantes que se ofereçam como
voluntários para ler as três “histórias verdadeiras”.
Peça comentários gerais sobre os casos e depois discuta as causas do assédio, como ele pode ser tratado
e os direitos associados a ele.
• Como você se sente sendo intimidado?
• A pessoa está sendo intimidada como responsável?
• Por que os bullies intimidam? Por exemplo, eles tentam provar algo abusando de outros?
• O bullying é uma forma de violência?
• O bullying afeta o poder?
• O bullying é inevitável?
• Se é amigo de alguém que está sendo intimidado,
você deve informar o diretor, mesmo que seu amigo
lhe tenha contado sobre o seu problema pedindo sigilo?
• Quais são os preconceitos mais comuns contra pessoas que sofrem bullying?
• Quem é responsável por controlar um problema de
intimidação?
• O que é que teria feito se fosse a pessoa que estava
a ser intimidada?
• O que devemos fazer com os agressores? Como é
que eles podem aprender a parar o bullying? Como
devem ser punidos?
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ATIVIDADE 7:
QUEM SOMOS NÓS?
QUEM SOU EU?
Grupo: 8 ou mais
Descrição:
Esta Atividade é baseada em grupos de discussão,
sessões de brainstorming, desenhos e discussões em
grupo para explorar questões de identidade.
Objetivos:
· Aumentar a compreensão sobre o conceito de identidade e ampliar a autoconsciência;
· Desenvolver competências de comunicação;
· Promover a solidariedade e o respeito.
Materiais: Canetas e marcadores coloridos, se possível de cores diferentes uma para cada participante Uma folha por pessoa - Flipchart
Instruções:
Para incentivar o contato entre os participantes, peça
aos participantes que formem grupos de dois. Peça-lhes para fingirem ser estranhos e se apresentarem
um ao outro.
Agora, peça aos jovens que pensem sobre o que é interessante ou importante saber sobre alguém na sua
primeira reunião e debater ideias sobre categorias gerais de informação. Por exemplo, nome, idade, sexo,
género, nacionalidade, papel na Família, religião, etnia, trabalho/estudos, gosto pela música, hobbies,
desporto, Do que gostam e não gostam em geral, etc.
Explique agora aos participantes que vão descobrir o
quanto cada um deles está em contacto com os outros
membros do grupo. Distribua o papel e as canetas e
explique que o primeiro passo é cada um desenhar
a sua identidade. Eles devem-se considerar estrelas.
Peça aos jovens que considerem oito a dez aspectos
mais importantes da sua identidade e desenhem a
sua estrela pessoal.
Diga aos jovens para irem comparar as suas estrelas.
Quando eles encontram alguém com quem partilham
um raio, eles devem escrever o nome dessa pessoa
perto do raio. Volte agora ao plenário e peça às pessoas que falem sobre a sua individualidade. Você
pode perguntar:
a) Quais os aspectos da identidade que as pessoas
têm em comum e quais os que são únicos?
b) Em que medida os membros do grupo são seme-

lhantes e diferentes? As pessoas estão mais próximas
umas das outras do que pensam?
Finalmente, promova a reflexão sobre quais os aspectos da identidade as pessoas escolhem e com quais
elas nascem. Escreva-os em duas colunas no flip chart.
Dicas para o Educador/Animador
Agora vamos passar para a discussão sobre o que é
que as pessoas descobriram sobre si mesmas? sobre
as outras? e sobre quais as implicações da singularidade dos seres humanos? Somos todos iguais, e devemos respeitarmo-nos uns aos outros.
· O que é que os participantes aprenderam sobre si
mesmos? Foi difícil decidir quais foram os dez aspectos mais significativos de sua identidade?
· As pessoas ficaram surpreendidas com os resultados
da comparação das estrelas? Eles tinham mais ou menos aspectos em comum do que aquilo que esperavam?
· O que as pessoas pensam sobre a diversidade do
grupo? Elas achavam que isso o tornava mais interessante, ou é mais difícil estar ou trabalhar juntos?
· Existem aspectos da identidade dos outros que os
participantes estavam fortemente inclinados a responder e dizer “eu não sou”? Por exemplo, eu não sou
um fã de futebol, não sou um fã de techno, não sou
um amante de cães, homossexual ou cristão.
· Como é que a identidade se desenvolve? Quais são
os aspectos que estão ligados às construções sociais e
quais são os inerentes e fixos?
· Em relação às questões de género em particular,
quais os aspectos que são construções sociais e quais
os que são inerentes ou fixos?
· Os participantes escreveram “mulher” ou “homem”?
O que as pessoas associam com estas palavras “mulher” e “homem”? As associações são as mesmas para
ambos os sexos e para todos os homens e mulheres?
· Até que ponto as pessoas são julgadas pela sua identidade individual e pelo o grupo ao qual pertencem?
· Até que ponto as pessoas são livres para escolher a
sua própria identidade?
· Quais são as implicações da igualdade e do respeito,
para si e para a Sociedade e, em particular, para os
direitos humanos?
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ATIVIDADE 8: O PODER DAS FLORES
(VARIANTE DE ATIVIDADE: QUEM
SOMOS, QUEM SOU EU?)
Grupo: A partir de 3 jovens
Descrição:
No final desta Atividade, você terá uma parede de
flores que representa a diversidade do grupo. É uma
atividade criativa que leva a uma discussão sobre direitos humanos: o que são, porque existem e como
devemos protegê-los.
Objetivos
· Compreender a ligação entre as necessidades humanas, o bem-estar pessoal e os direitos humanos;
· Desenvolver as competências para refletir e analisar;
· Promover a solidariedade e o respeito pela diversidade.
Material: Uma parede sólida, com espaço suficiente
para pendurar todos os desenhos. Um lápis para cada
participante; borrachas; marcadores coloridos para
partilhar - Fita adesiva para pendurar desenhos na parede - Flipchart e marcadores.
Instruções:
Explique que esta Atividade se tornará uma discussão
sobre os direitos humanos, mas em que eles vão começar a pensar sobre o que significa o ser humano.
Parte 1. Identifique o que significa ser um ser humano completo
1. Explique que para se sentir completo como ser humano, a pessoa deve atender a certas necessidades.
Por exemplo, para sobreviver, todos precisamos de
comida e água, sono e ar para respirar. Também precisamos de segurança: segurança pessoal e financeira
e boa saúde. Nós também precisamos de amor e pertença: amizade, intimidade e uma Família. Também
precisamos do Autoestima: sentir-se aceite e valorizado pelos outros e sentir que podemos desenvolver
todo o nosso potencial e sentirmo-nos pessoalmente
realizados.
2. Diga aos participantes que cada um deles deve
desenhar uma flor para representar suas próprias

necessidades como ser humano. A flor deve ter oito
pétalas:
· Necessidades básicas
· Segurança pessoal
· Segurança financeira
· Saúde
· Relação amigável
· Família
· Autoestima
· Realização pessoal
3. O tamanho das pétalas deve corresponder à importância que cada um dá a cada uma das oito necessidades nesta fase das suas vidas. Desenhe um exemplo num flipchart, mas saliente que este é apenas um
exemplo: a flor de cada pessoa será diferente;
4. Distribua o papel, canetas e marcadores coloridos
e peça a cada participante que desenhe a sua própria flor no meio do papel, deixando um espaço ao
redor dela. Explique que não há “respostas” certas ou
erradas. A flor de todos será única. Para motivar os
participantes, digamos que não deve haver nome nos
desenhos. Dê-lhes dez minutos para fazer este passo.
5. Agora, peça aos participantes que pensem nas condições que devem existir para poder florescer e se
tornarem seres humanos completos. Peça aos participantes para desenhar folhas ao redor da flor para
representar essas condições e escrever as palavras-chave nas folhas.
6. Finalmente, peça aos participantes que fixem o seu
trabalho numa parede para exposição.
Parte 2. Relacione as necessidades humanas com os
direitos humanos
Dê aos participantes tempo para olhar para as flores.
Em seguida, peça-lhes para formar pequenos grupos
de 3 ou 4 e peça-lhes que discutam as seguintes questões:
1) Existem ligações entre direitos humanos e flores e
folhas? Se sim, quais são os links?
2) Os direitos humanos são importantes? Porquê?
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3) O que as palavras “direitos humanos” significam
para si?
Agora peça a cada grupo que dê a sua opinião e depois passe para as próximas perguntas.
Dicas para o Educador/Animador
Comece com um breve feedback sobre a Atividade em
pequenos grupos e descubra o que os participantes
aprenderam com a atividade:
· Você gostou da atividade? Porquê? Por que não?
· Foi difícil decidir o tamanho das pétalas? As oito necessidades são importantes para uma vida plena?
· Existem outras necessidades que não são representadas pelas pétalas, ou seja, há outras pétalas para
adicionar?
· Alguém escreveu alguma coisa no centro da flor?
· Ficou surpreendido com as semelhanças e diferenças
entre as pétalas de pessoas diferentes?
· O que isso lhe diz sobre os seres humanos?
· Quais são as consequências para o indivíduo ter pétalas danificadas?
· O que é preciso para proteger as diferentes pétalas?
O que os participantes escreveram nas folhas?
· Existem ligações entre o que foi escrito nas folhas e a
ideia de direitos humanos?
· O que é que aprendeu sobre a sua própria identidade como ser humano? Qual é o vínculo com os direitos humanos?
· De que direitos humanos precisamos mais para que
possamos florescer e nos tornar verdadeiros seres humanos (em casa)?
· Alguns direitos humanos são mais importantes que
outros? Para quem? Quando?
· Por que devemos estar atentos para proteger e desenvolver os direitos humanos?
· O que podemos fazer para proteger os direitos humanos?
· Há alguma necessidade que não esteja coberta por
nenhuma das convenções de direitos humanos existentes?
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3

ABERTURA PARA OUTRAS
CULTURAS, RELIGIÕES, CRENÇAS

FACTORES DE RISCOS A EVITAR:
· Estereótipos e/ou preconceitos contra o outro, de diferentes
culturas, diferentes religiões, diferentes comunidades;
· Falta de conhecimento sobre diferentes culturas, religiões, crenças;
· Influências de grupos radicalizados ,fechados e distantes dos
valores democráticos.

FACTORES PROTETORES A REFORÇAR:
· Curiosidade e abertura a outras culturas, religiões e crenças;
· Consciência dos próprios preconceitos para os evitar;
· Melhor conhecimento das próprias referências culturais;
· Melhor conhecimento das próprias referências e crenças culturais;
· Reuniões de participação e diálogo interconfessional;
· Capacidade de se envolver em um diálogo sobre uma variedade de
convicções.
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ATIVIDADE 1:
ARTE E CULTURAS

Grupo: 8 a 15 jovens
Descrição:
A Atividade baseia-se na descoberta de diferentes formas de expressão relacionadas com diferentes culturas. Os jovens são convidados a escolher certas obras
que representem uma cultura particular. Os jovens
pesquisam para entender as ligações entre esses trabalhos e a cultura de referência. Cada subgrupo expõe
as suas descobertas.
Objetivos:
· Desenvolver a curiosidade e o conhecimento sobre a
própria cultura e sobre as outras culturas;
· Estabelecer o diálogo entre jovens de diferentes culturas, religiões e crenças.
Material: Acesso à Internet. Suporte para apresentar
os trabalhos artísticos.
Instruções:
O animador desperta o interesse dos jovens por diferentes expressões (música, arte pictórica, dança ...) e
apresenta uma série de trabalhos relacionados a diferentes culturas.

Os jovens dividem-se em pequenos grupos e optam
por se concentrar numa série de trabalhos relacionados com uma cultura. Cada grupo pergunta-se sobre
os elementos culturais que emanam dessas obras
(símbolos, estilo ...) e realiza pesquisas para completar os seus conhecimentos.
Cada grupo apresenta a produção escolhida explicando:
· As razões para escolher esta cultura em particular;
· Mensagens transmitidas relacionadas com a cultura;
· Que elementos culturais fazem sentido para eles?
Cada apresentação será concluída com uma partilha
com os outros jovens.
Dicas para o Educador/Animador:
O facilitador pode propor uma série de obras artísticas referentes a diferentes religiões ou crenças.
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ATIVIDADE 2:
CALENDÁRIO DE
FERIADOS RELIGIOSOS

Grupo: de 8 a 15 jovens
Descrição:
Esta animação visa fazer um calendário com festas religiosas ou seculares, relacionados com as diferentes
religiões ou crenças dos jovens do grupo ou jovens do
bairro. Cada um explica as tradições associadas a essas festas e as suas memórias ligadas a elas.
Objetivos:
· Conhecer outras culturas, religiões, convicções e
crenças;
· Lidar com diferentes religiões e crenças para mudar
as representações sociais elas;
· Reconhecer as suas próprias tradições culturais.
Material: calendário
Instruções:
O facilitador sugere aos jovens que vejam as comemorações que as famílias do bairro celebram. Elas
constituem um calendário comum.
O facilitador pede aos jovens que expliquem o significado de cada um desses festivais, religiosos ou não,
e como eles são celebrados (tradição). Os jovens podem responder a partir do seu próprio conhecimento,

mas também podem entrevistar residentes do bairro,
pais ou pesquisar nas redes sociais.
Dicas para o Educador/Animador:
O facilitador pode sugerir aos jovens que organizem
festas entre eles, mas também no bairro (festivais de
vizinhos, por exemplo).
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ATIVIDADE 3:
CRENTES

Grupo: 10 a 15 participantes (4 a 5 jovens)
Descrição:
Os participantes comparam as suas diferentes crenças
Objetivos
· Desenvolver o conhecimento sobre diferentes sistemas de crenças e religiões;
· Desenvolver Pensamento Crítico;
· Cultivar a Aceitação da Diversidade de Crenças e
Religiões.
Materiais: Cópias dos cartões de instruções (um conjunto por pequeno grupo), cada cartão deve incluir
uma declaração sobre crenças, valores, práticas e rituais das diferentes religiões. Lugar confortável para
os subgrupos trabalharem. Um facilitador para cada
pequeno grupo que lê as informações gerais sobre
Religiões e Crenças.
Instruções
1. Explique que nesta Atividade, os jovens discutirão
as suas crenças. Lembre-se de que algumas pessoas
podem ser profundamente religiosas; outros menos e
alguns podem não ter uma religião. O objetivo é aprofundar a compreensão do artigo 18 da DUDH, compartilhando pontos de vista pessoais e analisando criticamente as diferentes maneiras pelas quais damos
sentido à vida.
2. Deixe bem claro aos participantes que eles precisam estar cientes do que dizem e como se expressam.
A proteção das crenças religiosas, assim como os
símbolos religiosos contra qualquer forma de insulto
enquadra-se no âmbito da liberdade de religião. No

entanto, a proteção deve ser ponderada contra a liberdade de pensamento e expressão e não significa
imunidade geral contra a crítica às crenças. Portanto,
discussões abertas e respeitosos são aceitáveis, ao
contrário do discurso motivado por preconceito e discriminação.
3. Divida os participantes em pequenos grupos de 4
a 6 pessoas e peça a eles que pensem por 3 ou 4 minutos individualmente sobre as suas convicções pessoais. Por exemplo, se eles têm uma religião, se eles
seguem de perto as obrigações e rituais?
4. Em seguida, usando um quebra-gelo, peça aos participantes que falem sobre a primeira vez que participaram de uma cerimónia religiosa.
5. Agora coloque as cartas viradas para baixo no meio
do grupo. Diga aos participantes que eles têm uma
hora e que suas discussões devem ser curtas para que
possam processar o maior número possível de cartões. Desta forma, eles terão uma perspectiva ampla
sobre as questões; eles podem seguir tópicos que são
do seu interesse.
6. Explique que de cada vez, um participante pega
num cartão, lê em voz alta e comenta a declaração
que está no cartão- Então os outros têm a oportunidade de contribuir para um exemplo de sua própria
religião ou experiência.
7. Então passe para outra rodada, com outro jogador
pegando uma carta.
8. Quando todas as cartas forem discutidas ou o tempo acabar, faz-se o registo dos tópicos discutidos.
Dicas para o Educador/Animador
Esta Atividade lida com um assunto delicado, por isso
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é importante que todos se sintam à vontade. Oriente
a atividade de forma descontraída promovendo um
ambiente descontraído. Certifique-se que todos saibam que não precisam de dizer ou explicar mais do
que o que se sentem preparados. Questões que poderão debater:
· Os participantes acharam que era difícil tratar certos
tópicos? Porquê?
· Existem factos, crenças ou atitudes sobre a sua vida
que o surpreenderam?
· O que as pessoas têm em comum apesar das suas
diferentes papéis sociais?
· Quais são as diferenças fundamentais entre as diferentes papéis sociais? Eles são irreconciliáveis?
· Por que é importante conhecermos as atitudes dos
outros? Quão ignorante somos?
· Tendo em mente que a liberdade de religião e crença é um direito fundamental consignado na DUDH, é
fácil respeitar as pessoas quando se discorda profundamente do seu estilo de vida?
· Até que ponto a ignorância e os preconceitos sobre
os diferentes estilos de vida desempenham um papel
na percepção mútua?
· Todos têm liberdade de crença e religião em seu
país? Por que não?
· De que forma é violada a liberdade de crença e religião no seu país?
· Até que ponto a liberdade de pensamento, consciência e religião deve permitir práticas distintas dentro da
comunidade dos crentes, praticas essas que podem
divergir da Sociedade? Exemplos disso podem incluir
posições sobre as mulheres em posições de liderança

religiosa, cerimónias tradicionais envolvendo crianças, batismo, divórcio ou ritos funerárias, proibição
de representar o profeta ou Deus e assim por diante.
· O que é que se deve ter em mente ao planear um
evento para todo o grupo social, como um piquenique, um evento desportivo ou uma escapadela de
fim de semana, para que todos possam ser incluídos,
independentemente de sua religião, origem ou convicções?
· Às vezes, ao organizar um evento com base na religião ou crenças, pode ser difícil atender às necessidades de todos. Como se poderia encontrar soluções?
Se for preciso um compromisso, como é que se poderia organizar este evento tendo por base as necessidades das diferentes pessoas?
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ATIVIDADE 4:
CRENÇAS OBSOLETAS?

Grupo: Indiferente ou Individual
Descrição:
Nesta Atividade, os participantes discutem como as
crenças se desenvolvem, como elas são fortalecidas e
como elas evoluem com o tempo.
Objetivos:
· Desenvolver conhecimento acerca da construção
social das crenças;
· Desenvolver o pensamento crítico e as competências de debate
· Cultivar atitudes de “mente aberta” e procura.
Material: Jogo de cartas. Uma grande folha de papel e
canetas para cada grupo ou individuo
Preparação: Encontre declarações sobre o religião
e outras crenças ao longo da história dessa religião
de forma a encontrarem declarações sobre o mesmo
tema que tenha havido uma mudança. Faça um jogo
de cartas, ou pode ser uma atividade prévia a pedir
ao grupo.
Instruções:
1. Pense sobre o que as pessoas entendem pela palavra “crença”.
2. Explique que esta Atividade é sobre como as crenças mudam com o tempo. primeiro os participantes
discutem as crenças que as gerações passadas tinham, mas que agora estão desatualizadas, depois
discutem as suas crenças que para os filhos e netos
ficarão desatualizadas.

3. Agora peça aos participantes que se dividam em
pequenos grupos. Cada grupo deve escolher alguém
que escreva notas resumidas na grande folha de papel e relate as opiniões só seu grupo em plenário.
4. Peça aos grupos que revejam as cartas e escolham
5 respostas que mudaram e discutam em que é que
eles acreditam. Como é que as suas crenças sobre o
mesmo tema escolhido difere das referidas na carta?
Por que elas são tão diferentes?
5. Depois vão fazer o mesmo jogo mas comparando
com as crenças dos avós e pais, discutir as. De onde
vêm essas crenças? Como eles foram fortalecidos?
Em retrospectiva, foram as crenças sábias? Porque
não?
6. Então, a seguir pede-se ao grupo que tente imaginar quais serão as crenças dos seus futuros filhos.
7. Traga os grupos de volta ao plenário e peça a cada
grupo que faça um breve resumo de suas descobertas.
Dicas para o Educador/Animador
Comece com uma breve explicação geral da atividade
e, em seguida, discuta os desafios que cada um enfrenta mundo globalizado, onde as crenças e valores
mudam.
· Houve fortes divergências dentro dos grupos?
· Como é que os relatos dos diferentes grupos se podem comparar?
· Onde obtemos as nossas crenças? Há coisas gerais a
dizer sobre como foi no passado e como será diferente no futuro?
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· Por que é que as crenças mudam?
· Existem crenças absolutas? Se sim, que tipos de
crenças e porquê? Se não, por que não são crenças
absolutas?
· Quais são os benefícios de partilhar as nossas crenças?
· Como é que as nossas crenças nos limitam?
· O que faria mudar de crenças?
· É fácil mudar as nossas crenças? Que tipos de crenças são mais difíceis e quais são mais fáceis de mudar?
Porquê?
· Como é que as pessoas podem proteger-se da propaganda e das declarações falsas, por exemplo, de políticos, as dúvidas de climatologistas céticos ou manobras de organizações falsas para obter dinheiro?
· Dar exemplos de limitações ao direito à liberdade de
opinião e expressão. Quem deve decidir essas limitações?
· Pode citar exemplos de ataques à liberdade de pensamento, consciência e religião na sua comunidade,
no seu país, na Europa e no mundo?
schede di ruolo e preparare i loro casi e/o domande
per il processo. Ogni gruppo deve anche scegliere un
portavoce per rappresentare il gruppo, e una o due
persone/risorse per assistere il portavoce ed aiutare
a rispondere alle domande poste durante il processo.

44

4

ARGUMENTAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
PENSAMENTO ATRAVÉS DAS
TÉCNICAS DE DEBATE.

FACTORES DE RISCOS A EVITAR:
· Falta de espírito crítico
· Falta de capacidades reflexivas
· Falta de consciência das próprias representações, estereótipos
· Sob Influência das mensagens de violência

FACTORES PROTETORES A REFORÇAR:
· Desenvolvimento da capacidade de argumentar o seu ponto de
vista,
· Desenvolvimento da capacidade de distanciar-se das próprias
representações e preconceitos
· Desenvolvimento da capacidade de ouvir os argumentos dos outros
· Desenvolvimento da capacidade de pensar e desenvolver o espírito
crítico
· Desenvolvimento da própria capacidade de encontrar outras
formas de interagir através da negociação, e do compromisso ... , em
vez da violência,
· Desenvolvimento de seu poder da participação
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ATIVIDADE 1:
O DEBATE EM MOVIMENTO

Grupo: 10 a 15 jovens
Descrição:
Esta atividade é uma maneira de organizar o debate,
baseado num filme escolhido antecipadamente. Esse
filme deve ser selecionada pela sua natureza controversa ou polémica e por encorajar os participantes a
se posicionarem claramente. O posicionamento de
cada um, de acordo com a sua adesão à argumentação desenvolvida, ajuda a estruturar o seu próprio
pensamento. A jornada intelectual é materializada
pelos deslocamentos. Esta forma de debate permite
perceber a multiplicidade de opiniões existentes, praticar a escuta, formalizar e formular o próprio pensamento, ousar expressar a opinião sobre um assunto
e desconstruir propaganda e pensamento único. A
reflexão amadurece durante a animação graças aos
argumentos apresentados por cada um, alimentando
a reflexão. As regras garantem uma sensação de segurança para cada participante.
Objetivos:
· Expressar opiniões e ideias;
· Desenvolver competências de escuta ativa;
· Desenvolver argumentos.

Material: Uma sala grande o suficiente para dividir
os participantes em dois campos - giz, papel colante
ou qualquer outro material projetado para marcar a
separação.
Instruções: 3 tempos:
Tempo 1: Instruções: Peça aos participantes para se
reunirem no meio da sala, explique que a sala será dividida em duas partes: uma parte “Concordo” e outra
“Discordo” e, então, proporá uma afirmação indicando que eles se posicionam sob o painel. correspondente à sua opinião. Eles discutirão o seu posicionamento e, a qualquer momento, se mudarem de ideia,
eles poderão mudar de lado.
Tempo 2: Instruções: O facilitador lê a primeira frase e pede aos participantes que se posicionem. É
necessário dar a cada participante tempo para se
posicionar sem pressão, insistindo na obrigação
de escolher um lado. Durante esta Atividade, não
é possível permanecer neutro, mas todos terão a
oportunidade de mudar de campo se os argumentos propostos o convencerem.
Tempo 3: Debate: Tendo os participantes divididos em
dois campos, você poderá dar a palavra a cada parte,
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por sua vez. É importante lembrar as regras do debate
abaixo e dar voz àqueles que mudaram de lado.
Instruções a serem respeitadas:
· A palavra é dada pelo facilitador;
· A Todos os participantes deve-se dar a possibilidade
de se expressarem sem restrições;
· Cada um fala de sua vez;
· Não há boas ou más respostas;
· Nenhuma crítica ou julgamento de argumentos ou
enunciados poderá ser efectuada;
· Não há diálogo entre dois oradores;
· Todos estão livres para “mudar de lado” quando desejarem.
Legenda: O circulo do debate:
1. Descobrir as afirmações
2. Escolher uma afirmação
3. Explicar e argumentar a sua escolha
4. Refletir sobre os argumentos precedentes
5. Mudar de lugar se mudarmos de ponto de vista
Dicas para o Educador/Animador
· Postura do facilitador: ele tem apenas um papel de
dar a palavra, de reformulação do argumento para

reavivar o debate ou reformulação de participantes
que não respeitam as regras (cf. Instruções, acima);
· O facilitador deve permanecer no meio (um pé de
cada lado) de frente para o público e não deve dar
sua opinião. Também deve ter cuidado para não ser o
destinatário dos argumentos, incentivando os participantes a interagir apenas com o campo oposto e não
consigo próprio.
· O debate de pingue-pongue entre dois participantes é proibido. Nem é aconselhável permitir respostas
instantâneas a um argumento porque ele se concentra num sujeito.
· Os argumentos para discutir a semântica ou as escolhas de vocabulário devem ser interrompidos; é
um debate coletivo, não uma reescrita do assunto do
debate. A afirmação deve permanecer visível (painel,
tela,) durante todo o debate, para facilitar a re-significação durante qualquer a o debate.
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ATIVIDADE 2:
DESENVOLVER OS SEUS ARGUMENTOS

Grupo: 8 a 15 jovens
Descrição:
Esta Atividade visa desenvolver nos jovens a capacidade de argumentar e, assim, promover o desenvolvimento do pensamento. Os jovens muitas vezes
tendem a concentrar-se num argumento. É difícil para
eles associar e encontrar novos argumentos. O objetivo do exercício é desafiar o grupo a criar e encontrar
novos argumentos para enriquecer o seu pensamento
e aumentar a sua capacidade de ser ouvido.
Objetivos:
· Desenvolver a capacidade de liderar uma reflexão e
desenvolver os pensamentos;
· Desenvolver a sua capacidade de argumentar.
Material: Propostas, Moções
Instruções:
Diversificando seus argumentos / Tempo de execução: 10 minutos
· Peça ao grupo para ficar em círculo;
· Escolha uma moção ou declaração sobre um tema
com o grupo;

· Peça a cada participante para desenvolver um argumento de cada vez. Eles não devem dizer se são a favor ou contra, apenas tem de ser um novo argumento. Escolha o primeiro participante para dizer o seu
argumento e assim sucessivamente até chegar ao fim
do circulo.
Dicas para o Educador / Animador:
Não seja muito exigente se os jovens não conseguem
encontrar novos argumentos, especialmente em grupos muito grandes, é muito difícil para os últimos
participantes do círculo, para encontrar novos argumentos.
O facilitador apoia os jovens, propondo-lhes diferentes áreas para argumentarem: o campo social,
o campo económico, o campo psicológico, o campo
geográfico. O facilitador pode convidar os jovens para
encontrar argumentos relacionados com o tema a nível individual, a Família, a Sociedade, etc.
Argumentos em Escada - Duração: 20 minutos
Este exercício é projetado porque muitos jovens
não têm palavras suficientes para construir um argumentário. Então, neste exercício, dá a eles alguns
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argumentos contundentes e afirmativos. O facilitador
deve preparar este exercício antes da formação, da
seguinte maneira:
a. Passe uma proposta de declaração que diga respeito ao seu grupo alvo e explique ao grupo que irá utilizá-lo para construir argumentos;
b. Escreva em folhas grandes (de preferência A4 ou
A3) 3 declarações a favor da afirmação e 3 declarações contra a afirmação. Tente fazer as declarações
bem diferentes.
c. Quando você começar a exercitar-se, caminhe no
espaço e coloque os papéis no chão. Argumentos contra a declaração em flecha, argumentos a favor da declaração do outro lado. Escreva a declaração no final.
Leia as declarações (ou peça a um participante para
ler)
· Convide-os a moverem-se e escolher a afirmação/
argumento mais próximo da sua opinião;
· Convide o grupo que parou numa declaração (na
maioria das vezes alguns participantes selecionam a
mesma coisa) para discutir as razões pela qual escolheram a declaração e para encontrarem uma ilustra-

ção (a partir da sua experiência);
· Convide pequenos grupos para explicar e ilustrar a
declaração. Ajudá-los, se necessário, com pequenas
perguntas como “porquê? Ou” você poderia dar um
exemplo?
· “Quando todos os grupos tiverem explicado as suas
declarações, convide-os a se encontrarem e conversarem uns com os outros. Também pode deixá-los fazer
se isso ocorrer espontaneamente.
· Mostre a eles que eles já tiveram um pequeno debate em que tivemos um grupo “a favor” e um grupo
“contra”.
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ATIVIDADE 3:
INTRODUÇÃO AO DEBATE
DA “CÂMARA DOS COMUNS”

Grupo: 12 jovens
Descrição:
O facilitador apresenta o debate “Câmara dos Comuns” aos jovens. Este tipo de debate vem do debate
parlamentar britânico, apesar de conter menos regras. Tornou-se particularmente popular na Holanda
por causa de seu uso frequente na televisão.
Objetivos:
· Aprender sobre as técnicas de debate;
· Desenvolver o poder de agir
Instruções:
O Debate da “Câmara dos Comuns Duração: 10 minutos
O moderador escolhe falar sobre a radicalização que
leva à violência com os jovens e termina fazendo uma
afirmação. Alguns exemplos de afirmações/declarações:
· “Jovens convencidos de ter simpatias extremistas
não devem receber punições severas”

· “Os governos locais devem dar trabalho aos jovens
suspeitos de terem simpatias islâmicas radicais”
· “Os líderes religiosos devem sugerir às suas congregações europeias que não usem símbolos religiosos
(“Kipá”, “hijab”, por exemplo)
· “Os estados ocidentais devem impedir o Salafismo”
· “Os governos devem fechar as mesquitas suspeitas
de pregar sermões radicais que instiguem à violência”
· “Escolas Públicas devem ensinar as principais religiões existentes no seu país”
· “O Islão, é ou não é, responsável pela existência do
terrorismo islâmico”
Regras para o debate na Câmara dos Comuns:
· Existe um “especialista” que começa descrevendo
um problema. O especialista termina com uma afirmação/declaração;
· Forma-se duas equipas, lideradas por um moderador
e em cada equipa todos os membros deram a sua
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opinião. Em caso de necessidade, o moderador pode
desempenhar o papel de advogado do diabo, fazendo
perguntas difíceis;
· Geralmente, cada equipa tem no máximo 6 participantes;
· Aqueles que desejam dizer algo sobre a moção podem fazê-lo, mas só podem falar quando autorizados
pelo moderador;
· O moderador é o líder e decide quem pode falar;
· Um participante pode decidir não falar e ouvir. No
entanto, o moderador deve tentar envolver todos os
participantes sem forçá-los;
· A discussão terminou após 10 minutos e o público
decide qual a equipa que venceu o debate.
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ATIVIDADE 4:
UMA MESQUITA NA CIDADE

Grupo: 8-15 jovens ou individual
Descrição
Esta atividade centra-se no surgimento de um conflito
sobre a construção de uma nova mesquita num bairro tradicionalmente cristão, através da simulação de
uma reunião da câmara municipal.
Objetivos
· Experimentar conflitos reais que possam surgir para
atender às necessidades de diversas comunidades;
· Explorar o direito à liberdade de religião e crença;
· Desenvolver e Analisar as competências.
Material
Folhas de papel - flipchart – relógio - sineta para o Presidente da Câmara
Preparação
Apresente o conjunto de regras ao grupo referentes
ao debate - Prepare os identificadores com o nome
para os diferentes grupos/partidos que serão repre-

sentados na reunião. Liste os diferentes papéis em um
flipchart para todos verem.
Instruções
1. Lembre ao grupo as regras do debate e escreva-as
no flipchart;
2. Leia a descrição do problema. Explique que todos
os participantes são cidadãos da “Vila Adormecida” e
estão todos preocupados se uma nova mesquita deve
ou não ser construída em terrenos disponíveis no município;
3. Indique aos participantes os diferentes papéis e
peça a todos que escolham um. Distribua a descrição
do problema e indique onde os indivíduos e grupos
podem-se reunir antes da reunião, e onde a “Reunião
da Câmara Municipal da Cidade” será realizada.
4. Explique que faltam 30 minutos antes da reunião
para que as pessoas possam conhecer os outros cidadãos, preparar o que querem dizer e decidir como
querem votar! Diga-lhes que a reunião da Câmara
Municipal terá a duração de 40 minutos e que o tempo gasto em discursos pode ser muito pequeno devi-
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do ao número de participantes. Por essa razão, eles
devem tentar focar apenas um ou dois pontos.
Dicas para o Educador/Animador
Comece a ronda cumprimentando a todos. Pergunte
aos participantes:
· O que eles pensam sobre o processo pelo qual passaram?
· Se ficaram surpreendidos com o resultado da votação e se a votação refletiu a posição das pessoas que
estavam a jogar?
· Que influência acham que tiveram (com a sua função) no resultado final?
· A interação com outras pessoas ou grupos mudou a
sua abordagem ou atitude em relação ao problema?
· Foi fácil identificar-se com o seu papel? Porquê ou
porque não?
· Acha que esta situação poderia ocorrer na vida real?
consegue pensar em casos semelhantes?
· Como reagiria se este caso surgisse na sua cidade /

local de residência? A Atividade mudou sua atitude?
· O que entende por direito à liberdade de pensamento, consciência e religião? Conhece algum caso
no passado ou no presente em que esse direito tenha
sido negado?
· Porque é que acha que a liberdade religiosa é um
direito humano fundamental?
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ATIVIDADE 5:
REIVINDICAÇÕES DE CONFLITO E
CONSTRUÇÃO DE CONSENSOS

Grupo: 8-15 participantes
Descrição:
Esta Atividade é uma simulação do conflito que toca a
questão das drogas e da SIDA na África do Sul. Aborda
as seguintes questões: HIV+/SIDA e acesso a Medicamentos - Como resolver afirmações conflituantes sobre os Direitos Individuais.
Objetivos :
· Desenvolver competências de comunicação, de cooperação e de construção de consensos;
· Promover a solidariedade e os ideais de justiça.
Materiais
Flipchart e canetas - Cartas de teste - Instruções para
trabalhos em pequenos grupos, para cada participante - Cartões pequenos (10cm x 6cm) - Um cartão vermelho e um cartão verde por participante - Salas para
trabalhos em grupo e pequenos grupos.
Instruções
Esta atividade é dividida em duas partes. A primeira

parte é a simulação de um julgamento e a segunda é
a procura de uma base para um consenso.
Parte 1. O julgamento (tempo 65 minutos)
1. Defina a cena. O HIV+/SIDA é uma epidemia muito
séria em todo o mundo. É um grande problema na
África do Sul, onde milhões de pessoas pobres sofrem
e morrem desnecessariamente porque não podem
pagar os medicamentos de que necessitam. A sua
única alternativa é usar medicamentos genéricos mais
baratos. As principais empresas farmacêuticas são
contra esse princípio. Eles querem proteger os seus
direitos de propriedade e uniram as suas forças para
impedir que qualquer estado copie os seus produtos e
que fiquem mais baratos. Eles iniciaram procedimentos legais contra o governo sul-africano, que distribui
e vende esses medicamentos genéricos mais baratos;
2. Explique que os participantes assistirão à simulação
da primeira parte - ou audiência preliminar - de um
julgamento realizado na África do Sul. As perguntas
são: o direito de propriedade é um argumento válido
para pôr em perigo o direito à vida e à dignidade de
um grupo de pessoas? Os direitos à vida e à saúde são
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argumentos válidos para substituir o direito de propriedade?
3. Divida os participantes em quatro grupos iguais representando a Pharma Inc., o governo sul-africano, os
membros da Campanha de Ação e Tratamento (TAC)
e os juízes.

8. Os próprios juízes dispõem agora de dez minutos
para responder às questões colocadas pelos grupos,
para responder às questões processuais que lhes são
colocadas e para resumir os vários argumentos e posições.

4. Distribua os cartões com o papel que vão assumir
durante a atividade;

Parte 2. Fase de construção de consenso (tempo total
de 100 minutos)

5. Dê aos grupos 25 minutos para ler as suas fichas e
preparar seus casos e/ou perguntas para o julgamento. Cada grupo também deve selecionar um porta-voz
para representar o grupo e uma ou duas pessoas capacitadas para ajudar o porta-voz e ajudar a responder a perguntas durante o julgamento.

1. Peça aos participantes que se dividam em pequenos grupos de quatro. Em cada grupo, deveria haver
um ex-membro da Pharma Inc., um ex-membro do
governo sul-africano, um ex-membro do grupo TAC e
um ex-juiz.

6. Uma vez que cada grupo esteja pronto, convide os
participantes a retornar ao plenário. Eles devem ficar
nos seus quatro grupos.
7. Agora, a Pharma Inc., o governo da África do Sul e a
TAC têm cinco minutos para apresentar suas posições
e fazer as suas perguntas. Os juízes devem apresentar
cada grupo e permitir que falem.

2. Distribua as instruções sobre como usar os cartões.
Verde: “concordo” - Vermelho: “Discordo” e um cartão
vermelho e um verde para cada participante. Certifique-se de que todos entendem o que fazer e saibam o
propósito dos cartões coloridos e como usá-los.
3. Dê aos grupos 30 minutos para tentar chegar a um
consenso sobre como resolver as reivindicações em
conflito.
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4. Relembre a todos no plenário e peça-lhes que relatem os resultado das suas discussões. Dê a cada grupo
5 minutos para apresentar o seu relatório. Anote as
principais soluções e problemas num flipchart.

· Quais foram os seus primeiros pensamentos sobre o
caso no início da atividade?

Dicas para o Educador/Animador:

· Como é que as pessoas comparam as duas formas
de tomada de decisão: contraditórias e consensuais?
Quem produz os resultados mais satisfatórios? Como
é que define um resultado de sucesso?

A avaliação já terá começado durante as discussões
na Parte 2. Agora, continue incentivando os participantes a refletirem sobre o processo como um todo
e, em seguida, identifique as principais questões de
direitos humanos na origem do estudo. As principais
perguntas podem incluir:
· Foi fácil chegar a um consenso?
· Quais são os pontos fortes e fracos desta abordagem?
· Houve uma tensão entre tentar encontrar uma solução e tentar incluir todos os membros do grupo na
decisão?
· Quais foram os problemas mais quentes?

· Como é que a compreensão dos participantes sobre
os problemas mudou à medida que a atividade progredia?
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5

DESENVOLVIMENTO DA
EMPATIA PELOS OUTROS,
DIFERENTES DE SI MESMO

FACTORES DE RISCOS A EVITAR:
· Apagar ou falta de consideração e interesse pelos outros;
· Falta de abertura aos outros;
· Falta de empatia;
· Estereótipos / preconceitos;
· Falta de auto confiança;
· Falta de reconhecimento.

FACTORES PROTETORES A REFORÇAR:
· Abertura aos outros e aceitação da diferença;
· Desenvolvimento da empatia pelos outros;
· Levar em conta os seus preconceitos para fazê-los evoluir;
· Apaziguamento de tensões entre comunidades;
· Luta contra estratégias de manipulação estigmatizando
“estrangeiros”;
· Combater as oposições entre comunidades e grupos
· Auto confiança
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ATIVIDADE 1:
TRÊS COISAS PARA TIRAR FORA...

Grupo : 8 a 15 jovens
Descrição: Esta Atividade usa a discussão para ajudar
os jovens a entender as razões pelas quais as pessoas
saem de sua casa habitual e migram para outros países.
Objetivos :
· Desenvolver uma compreensão do que significa ter
que fugir do país e sair de casa;
· Desenvolver competências de tomada de decisão e
construção de consenso;
· Incentivar a empatia e a solidariedade para com os
refugiados, migrantes e viajantes.
Materiais: Post-its ou pequenos quadrados de papel,
canetas ou lápis para cada participante.
Instruções
1. Apresente o tópico da migração, debatendo porque é que as pessoas deixam a sua área para morar
noutro lugar;
2. Explique que na atividade, eles têm de imaginar
que são forçados a fugir de casa. Refira-se ao brainstorming e indique os “factores de pressão” que levam as pessoas a fugir, como a guerra, as catástrofes
naturais, a perseguição, a discriminação religiosa ou
o terrorismo. Depois peça ao grupo para adivinhar
quantas pessoas deslocadas existem no mundo e de
onde elas vêm.
3. Peça-lhes que se dividam em pequenos grupos e
distribuam pequenos pedaços de papel e lápis.
4. Peça a todos que imaginem que devem fugir repentinamente de suas casas por uma razão específica e que eles só podem levar três coisas.
5. Em seguida, peça a cada um que apresente as suas

escolhas e explique as razões das suas decisões. O
que os participantes pensaram primeiro? Eles pensaram principalmente na sua sobrevivência física ou
também pensaram sobre suas necessidades emocionais ou espirituais?
6. Finalmente, deixe-os dar a volta e partilhar os resultados do trabalho de cada grupo.
Dicas para o Educador/Animador
Para incentivar uma discussão aprofundada dentro
do grupo ou com os jovens, faça algumas das seguintes perguntas:
· Houve coisas surpreendentes que as pessoas queriam levar com elas?
· Foi fácil priorizar essas coisas diferentes?
· Que tipos de diferenças de opinião existiam nos
grupos?
· Seria difícil se realmente tivesse que fugir?
· O que as pessoas mais sentiriam falta se tivessem
que fugir?
· Eles conhecem alguém que fugiu de casa?
· E as crianças e jovens? têm necessidades específicas que podem ser levadas em conta quando os seus
pais fazem as malas?
A segunda sessão poderia seguir o mesmo caminho,
mas introduzir o tema da radicalização religiosa.
Quais são as 3 coisas mais eficazes que podem ser
feitas para combater a disseminação do fundamentalismo?
Grupo: 6 a 20 participantes
Descrição Esta é uma dramatização de um grupo de
imigrantes que tentam fugir para outro país. A ativi-
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ATIVIDADE 2:
POSSO ENTRAR?

dade permite abordar: o destino dos refugiados, os
argumentos sociais e económicos favoráveis ou não à
recepção de refugiados.
Objetivos:
· Desenvolver conhecimento e compreensão sobre os
refugiados e os seus direitos;
· Desenvolver competências para discutir os pensamentos e ideias;
· Promover a solidariedade com as pessoas que são
forçadas a deixar o seu país
Material:
Cartas de Papel - Flipchart (opcional) - giz e / ou mobília para criar a fronteira, canetas e papel para os observadores tomarem notas
Preparação
Copie os cartões com o papel de cada um. Todo oficial
de imigração, refugiado e observador precisará do seu
próprio guião.
Defina a cena para a dramatização.
Por exemplo, desenhe uma linha no chão para representar uma fronteira ou organizar a mobília para criar
um limite físico com um espaço para o posto fronteiriço. Use uma placa para designar o escritório com as
regras de entrada e os regulamentos alfandegários.
Instruções
1. Explique que esta é uma representação de um grupo de refugiados / migrantes, fugindo do seu país de

origem que desejam entrar em outro país em busca
de segurança.
2. Comece com uma sessão de brainstorming para
descobrir o que as pessoas sabem sobre os refugiados. Escreva as opiniões num grande pedaço de papel
ou num flipchart que você possa consultar posteriormente.
3. Mostre aos participantes a configuração na sala e
leia o seguinte: “A noite está escura, fria e húmida na
fronteira X. Um grande número de refugiados chegou,
fugindo da guerra em X. Eles querem ir para Y. Eles estão com fome, estão cansados e com frio, alguns têm
dinheiro e poucos deles têm documentos de identidade ou passaporte, os funcionários do posto fronteiriço
têm pontos de vista diferentes: alguns querem deixar
os refugiados entrar, mas outros não. Usam vários argumentos para tentar convencer os oficiais dos serviços de fronteira.
4. “Divida em grupos iguais: um grupo representa os
refugiados do país X, o segundo grupo representa os
oficiais do posto fronteiriço do país Y e o terceiro grupo representa os observadores.
5. Diga aos “refugiados” e aos “oficiais do posto
fronteiriço” para definirem um papel para cada
pessoa e preparar seus argumentos. Distribua os
cartões de papel e dê-lhes quinze minutos para se
prepararem.
6. Comece a dramatização. Use a sua decisão para sa-
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ber quando parar, mas cerca de dez minutos devem
ser suficientes.

· O que deve ser feito para resolver alguns dos problemas que os refugiados enfrentam no seu país?

7. Dê aos observadores cinco minutos para preparar
suas reações; ento inicie o debriefing e avaliação.

· Existem pessoas deslocadas internamente no seu
país? Ou num país vizinho?

Dicas para o Educador/Animador
Comece pedindo aos observadores que forneçam o
seu feedback geral sobre a dramatização. Em seguida,
peça aos jogadores para comentarem o que sentiram
em serem refugiados ou oficiais de fronteira e, em seguida, passe para a discussão geral sobre as questões
e sobre o que é que os participantes aprenderam.

· O que pode e deve ser feito para que as pessoas não
se tornem refugiadas?

· O tratamento dos refugiados foi justo?
· Os refugiados têm o direito de ser protegidos nos
termos do artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Convenção de 1951 relativa ao
Estatuto dos Refugiados. Os refugiados têm direito à
proteção? E porque não?
· Um país deve ter o direito de recusar refugiados?
Quando? Por que razões?
· Você recusaria alguém se fosse um funcionário de
fronteira? E se você soubesse que eles enfrentavam a
morte no seu próprio país?
· Que tipo de problemas os refugiados encontram
uma vez no seu país? Quais dos seus direitos humanos são violados?
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ATIVIDADE 3:
MUDE OS SEUS ÓCULOS

Grupo: indiferente
Descrição
Este é um exercício ao ar livre muito simples em que
os participantes exploram a lugar através dos olhos de
outra pessoa.
Objetivos :
· Sensibilizar para as desigualdades na Sociedade;
· Desenvolver competências de observação e imaginação;
· Encorajar a solidariedade e a motivação para trabalhar pela justiça.
Material
Óculos. Óculos antigos de uma loja de segunda mão
ou “feira da ladra”, ou apenas caixilhos• Grandes folhas de papel e canetas • Revistas antigas, cartões
postais, material, restos de cola, • Fita adesiva para
pendurar fotos • Uma câmara digital ou telemóvel
que possa tirar fotos; idealmente uma/um por pessoa
ou um ou mais para todo o grupo • Computador e
impressora.
Instruções
1. Com o grupo, pense nos desfavorecidos ou aque-

les que vivem à margem da Sociedade, por exemplo,
uma pessoa estigmatizada, um sem abrigo, crianças /
jovens vítimas de bullying, crianças isoladas ou jovens
...
2. Peça a cada participante para escolher um destes
personagens e explique que eles assumiram este papel e interagirão com a comunidade através de seus
olhos.
3. Enfatize que não se trata de desempenhar o papel,
mas ser e imaginar como seria ser a outra pessoa.
Como seria estar no lugar dessa pessoa? Por exemplo, eles poderão desfrutar de todas as comodidades?
Como ele se sentiria? Onde ele iria morar? Distribua
os óculos se você os tiver! Diga aos participantes que,
ao viajar na localidade, eles devem tirar fotos com
uma câmara digital ou com o seu telemóvel para documentação. Concorde por um momento para que
todos voltem.
4. Quando eles retornarem, peça a cada participante
que transfira as fotos para o computador, depois escolha dois, três ou quatro para imprimi-las, monte-as
num pedaço grande de papel e prenda-as na parede.
As imagens devem não ter título.

61

5. Quando todas as imagens forem exibidas, peça a
todos para tentar adivinhar quais grupos são representados. Em seguida, convide cada participante a
apresentar as suas fotos e explicar por que eles estavam particularmente interessados no grupo que escolheram para “ver”.

· “Eu sei que não vejo as coisas como elas são, vejo
as coisas como eu sou”. Como é que os nossos estereótipos e crenças afetam a maneira como vemos o
mundo em nosso redor?
· Onde obtemos as nossas informações sobre grupos
desfavorecidos e marginalizados?

Dicas para o Educador/Animador
Comece examinando a exposição e depois pergunte
aos participantes o que é que eles experimentaram e
o que viram.

· Qual é o risco de fazer suposições sobre uma pessoa
com base numa generalização sobre grupos como um
todo?

· O que aconteceu? Se gostaram da atividade? Por
quê? Porque não ?

· Qual é o risco de fazer generalizações sobre um grupo de pessoas com base em um ou dois exemplos?

· Qual é a coisa mais surpreendente que descobriu?
· Por que é que escolheu o exemplo do que é que fez?
· Que ideias ou estereótipos preconcebidos cada um
tinha sobre a pessoa que escolheu? Que influência
eles tiveram em como organizou a atividade e o que
escolheu para ver?
· O exercício permitiu que sentisse empatia para com
a pessoa marginalizada? Porquê? Porque não?
· O que aprendeu sobre si mesmo?
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CONCLUSÃO
TOOLKIT
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“Estas 25 atividades

propostas neste kit de
ferramentas foram criadas
e testadas por trabalhadores
de Juventude dos nossos seis
países europeus

Estas 25 atividades propostas neste kit de ferramentas foram criadas e testadas por trabalhadores de
Juventude dos nossos seis países europeus. Estas atividades são destinadas a promover os Factores Protetores contra o risco de radicalização violenta entre
os jovens.
Essas atividades devem ser mais amplamente utilizadas por trabalhadores de juventude nos nossos diferentes países. Eles devem ajudar a desenvolver um
sentido de existência do jovem através das palavras,
participação, compromisso!

A nossa sociedade deixa muitos jovens à beira da
estrada. Ousar oferecer-lhes espaços de escuta,
de diálogo, permitindo acolher a sua subjetividade. Vamos multiplicar, através dos nossos diferentes países europeus, os intercâmbios e espaços de
partilha em que os jovens acedem à palavra, em
que os jovens são reconhecidos e tidos em conta
nas suas necessidades de reconhecimento e envolvimento na vida cívica!
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ANEXO
TOOLKIT
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Reunimos os elementos reunidos pela técnica de focus Group
realizada com jovens e trabalhadores de juventude dos nossos
6 países europeus.

Domínio: PESSOAL - Factores de Riscos
Falta de auto confiança

Os jovens que não têm autoconfiança tendem a isolar-se, a experimentar um
sentimento de serem diferentes e a sentir a estarem sob influência de personalidades mais fortes.

Personalidade Frágil /
Influenciável

Alguns jovens têm um caráter frágil. Eles seguem de bom grado a influência de
personalidades mais fortes que os tranquilizam (exemplo de delinquência com
um líder e radicalização).

Luto

A perda de um ente querido enfraquece o jovem que se fecha sobre si mesmo,
sente falta, busca significado para a sua vida, busca de conforto.

Falha

O fracasso cria um sentimento de vergonha, perda de Autoestima, falta de autoconfiança e fragilidade.

Dependência de video
games

A dependência de jogos de vídeo violentos isola os jovens e leva-os a banalizar a
violência.

Dependência de drogas

A dependência de drogas pode levar os jovens a perderem as suas referências ou
quererem fugir da sua adição.

Ideias preconcebidas
Julgamento, preconceitos

Uma ideia preconcebida, um preconceito põe fim ao diálogo e às trocas. Essa
abordagem impede que o outro se entenda, tornando a tolerância mais difícil de
ser alcançada.

Falta de pensamento
crítico

O jovem, às vezes, carece de pensamento crítico. É então sugestionável, especialmente se lhe falta confiança. Pode ser influenciado por uma personalidade mais
forte, não um líder ou um grupo.
Muitos projetos são implantados na Escola, no bairro, para desenvolver o espírito crítico dos jovens, desde cedo.

Os levantes da identidade dos jovens

Transtornos psicológicos

O jovem tem uma estrutura e adota comportamentos que refletem as suas dúvidas sobre o seu percurso de vida, carreira, questionamento e identidade.
Os trabalhadores de juventude têm muita tendência a levar em consideração
apenas os comportamentos visíveis (uso do véu, por exemplo), sem levar em
consideração o jovem como um todo e o seu percurso pessoal. Reforça a “pressão social”, o “olhar social” sobre o jovem e fá-lo fugir, em vez de manter o vínculo de confiança e compreensão.
O fator psicológico também é um fator de risco importante que às vezes é evitado ou insuficientemente reconhecido (doenças mentais e distúrbios psicológicos
devido a vários fatores genéticos ou traumáticos).
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Domínio: PESSOAL - Factores Protetores
Autoestima / autoconfiança

Autoestima suficiente protege o jovem porque é menos facilmente influenciado.

Assertividade

A capacidade de afirmar permite que o jovem não seja levado por outros jovens.
É importante que o jovem expresse as suas ideias e discuta com outros jovens ou
adultos.

Espírito crítico

Um jovem que sabe pensar e tem espírito crítico é menos influenciado. Desenvolve
as suas próprias ideias.
O desenvolvimento do espírito crítico é essencial para que o jovem desenvolva a sua
capacidade de pensar por si mesmo, expressar opiniões, argumentar

Abertura ao mundo
e aos outros

Um jovem sensível aos outros, que leva em conta os outros e aceita a diferença, é
menos sensível a ideias de radicalização violenta.

Empatia

A empatia envolve um esforço para entender o ponto de vista, desejos e necessidades do outro. Encoraja o conhecimento e a tolerância de todos

Apoiar e lidar com
a vulnerabilidade

Como adultos, educadores e professores devem apoiar os jovens no seu desenvolvimento e encontrar uma maneira inovadora de abordar sua vulnerabilidade (promovendo a resiliência).

O sentimento de
ser compreendido
e respeitado (em
oposição ao sentimento de discriminação ou estigmatização)

O acolhimento dos jovens respeitando o seu desenvolvimento e o seu percurso de
identidade é essencial. Permite que o jovem se sinta compreendido, respeitado na
expressão das suas necessidades, nas suas escolhas, sem medo de ser julgado.

Suporte para distúrbios psicológicos

Quando o distúrbio psicológico não é óbvio (por exemplo, quando não estamos a
enfrentar uma doença mental), este jovem carece de apoio e os facilitadores sócio-educacionais às vezes têm que trabalhar com um psicólogo ou com outros terapeutas para oferecer o melhor apoio a estes jovens.

Domínio: FAMÍLIA - Factores de Riscos

Crenças / Valores
da Família

Os jovens podem ser influenciados pelas crenças da Família. Estes podem se referir
a crenças e práticas radicais. Radicalizar é, então, reforçar a pertença da pessoa à
Família.
Num cenário xenófobo da Família, os jovens podem ser influenciados e engajados
num processo de radicalização..
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Relação dos jovens
com os seus parentes e origens

Alguns jovens questionam as suas origens, o que pode influenciar o sentimento de
serem cidadãos do país em que vivem. Pode estar a procurar a sua cultura dita das
origens.
Outros jovens parecem estar sem raízes, privados de qualquer conhecimento sobre
a cultura de origem.

Isolamento social
da Família

Famílias isoladas são mais vulneráveis à manipulação radical. As crianças sofrem
esse isolamento e falta de abertura para o mundo. Estas famílias podem experimentar sentimentos de exclusão e discriminação e, por sua vezes, podem desenvolver
olhares estigmatizantes sobre os outros.

Falta de apoio
emocional

Tanto nas suas famílias como na Escola, alguns jovens experimentam uma enorme
falta de apoio emocional no seu dia-a-dia, o que também pode levar a comportamentos violentos

Domínio: FAMÍLIA - Factores Protetores
Família aberta ao
diálogo e aberta
aos outros

Quando a Família discute com o jovem, partilha com ele, desperta a capacidade de
reflexão, que o protege de influências nocivas.

Apoio da família

Quando a juventude está cercada por uma Família amorosa, os jovens sentem-se
atormentados e reconhecidos. Os jovens podem, portanto, desenvolver Autoestima
e seu potencial empático.

Educação religiosa

Quando a Família dá à criança uma religião moderada e pacífica, ela ajuda a atender
a necessidade de espiritualidade do jovem, evitando posições extremas.

Engajamento da
família no tecido
social

Necessidade
de
apoio emocional

A abertura da Família para ‘fora’, a criação de vínculos com o bairro, facilitam a abertura da juventude a outros e evitam o isolamento.

Tente construir uma rede mais emocional em torno dos jovens, conversando com pais
e professores de maneira sistémica. É essencial que os jovens não estejam isolados,
mas incluídos num sistema que serve de suporte.

Domínio: PARES – Factores de Risco
Assédio

O assédio leva a uma perda de confiança entre os jovens, isolamento, sentimentos
depressivos, desejos de vingança (agressão).

Rejeição / exclusão / isolamento

Não se sentir parte de um grupo induz desconforto, sensação de ser diferente.
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Pertencer a um
grupo fechado

Quando um indivíduo jovem estabelece vínculos com um grupo restrito ou fechado,
oposto a valores sociais mais importantes e que ele / ela se constrói de forma idêntica
em relação a ele.

Redes de influência negativa

Existem redes de influência nos bairros que têm um impacto negativo na juventude.
Quando os jovens estão sob a influência desses grupos, eles “escapam” do apoio dos
Trabalhadores de Juventude. Estes jovens não são visíveis. Eles desaparecem do olhar
dos adultos dos clubes ou centros sociais. Os profissionais sentem-se impotentes com
uma incapacidade de se relacionar com eles.

Domínio: PARES - Factores Protetores
PARES -Integrar um
grupo de pares

Para se sentir bem recebido por outros jovens, desenvolve sentimentos de reconhecimento e Autoestima.

grupos de jovens
com projetos

O registo de grupos de pares nas lógicas do projeto permite que eles levem em consideração suas necessidades de engajamento e reconhecimento.

Membro do grupo

É muito importante que as pessoas em geral e os jovens, em particular, se sintam
ligados a um grupo. Ao longo da vida existe uma forte necessidade de ser membro
de um grupo.

Domínio : ESCOLA - Factores de Riscos
Insucesso escolar

O Insucesso escolar produz uma sensação de ser diferente” no jovem. Ele perde a
confiança em si mesmo, desvaloriza-se, sente-se frustrado, tem medo do futuro.

Abandono escolar

O abandono precoce da Escola tem um efeito negativo no jovem. Ele isola-se ou
encontra grupos de influência que estão isoladas. O jovem encontra-se isolado e não
tem um plano de vida.
Os profissionais enfrentam dificuldades para “desligar” os jovens que muitas vezes
experimentaram o fracasso da Escola e que podem reagir com a rejeição a qualquer
outra proposta ou ajuda.

Domínio: ESCOLA - Factores Protetores
Reflexão Educativa e Pensamento
Crítico

A Escola ajuda a desenvolver o pensamento crítico, refletir, ensinar diferentes religiões.

Educação / Formação na Escola

A escola pode ser uma alavanca importante para desenvolver o conhecimento de
outras culturas e religiões, para realizar ações de conscientização para a diferença,
para promover a compreensão mútua. Tudo isso pode reduzir sentimentos de xenofobia e racismo.

A Escola pública

A Escola pública oferece aos jovens acesso à educação, uma alavanca real para o
seu desenvolvimento. A Escola deve promover o conhecimento das religiões, o desenvolvimento do pensamento crítico, a compreensão do princípio da secularidade.

69

Domínio: COMUNIDADE - Factores de Riscos
Falta de conhecimento sobre os
outros e outras
comunidades

As pessoas não conhecem a cultura e as tradições existentes no seu meio social e
não conseguem eliminar preconceitos e estereótipos.

Pertencer a comunidades religiosas

Em algumas comunidades religiosas, o discurso é radical e violento. Este discurso
pode ter uma forte influência sobre um jovem. Radicalizar é fortalecer a pertença à
comunidade.

Falta de conhecimento sobre o
secularismo (má
interpretação)

Em França, os jovens e suas famílias podem compreender mal o princípio do secularismo (Estado Laico). Eles veem isso como um freio à expressão da sua religião,
embora ela tem por base o princípio da liberdade de consciência. Há, portanto, uma
rejeição do secularismo e, mais genericamente, dos “princípios da república”. Os
trabalhadores de Juventude enfrentam essa incompreensão por parte dos jovens e
de suas famílias. Eles devem criar projetos, espaços de partilha para ajudar a entender esse princípio do secularismo, uma compreensão que é essencial para que eles
aceitem seu lugar na república.

Domínio: COMUNIDADE - Factores Protetores
O ensino da religião nas comunidades

O facto de a comunidade ensinar a religião protege os jovens de certas manipulações na internet.

Encontros entre
pessoas de diferentes comunidades

A abertura a outras comunidades é essencial. Para fazer isso, as pessoas devem querer aproximar-se de pessoas diferentes da sua própria cultura, tradições ou religião.

Conhecer outras
comunidades, culturas e religiões

Desenvolver o conhecimento de outras culturas ou religiões ajuda a desenvolver a
abertura ao “outro”, lutar contra os medos e desenvolver o pensamento crítico Isso
ajuda a mudar estereótipos e preconceitos.

A luta contra o
preconceito

O trabalho sobre o preconceito ajuda a mudar a maneira como olhamos para nós e
para os outros e a apaziguar as relações entre as comunidades.

Domínio: SOCIEDADE – MEIO SOCIAL - Factores de Riscos
Marginalização e
estigmatização

Políticas de marginalização e estigmatização levam à negação da identidade individual dos jovens.

Estereótipos

Os estereótipos impedem o processo de conhecer outros grupos e culturas. Eles
criam barreiras entre os diferentes grupos em vez de favorecer o conhecimento
mútuo. Eles criam um ambiente negativo que pode fomentar o processo de radicalização.

Vizinhança

Em alguns bairros, os jovens são confrontados com o desemprego, a delinquência,
as drogas e os discursos religiosos radicais que apoiam a violência.
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Acesso a armas

Redes sociais

Tendo acesso fácil a armas faz com que os jovens possuam uma. Isso dá uma sensação de poder e leva a banalizar a violência.
Os riscos das redes sociais são muitos: assédio cibernético que pode levar à depressão, notícias falsas, manipulação

Cobertura midiática e politização de
temas relacionados
aos riscos da radicalização

A onipresença da cobertura mediática de temas relacionados com a radicalização
e ligados ao secularismo tem um efeito negativo sobre os cidadãos. Isso desperta a
suspeita entre os cidadãos e espalha falsas crenças.

Divisão da Sociedade associado ao
abandono de certos territórios

Alguns bairros foram abandonados pelas autoridades públicas. Não há presença
externa, nem tão pouco forças de segurança pública. Os jovens são então sob influência exclusiva dos grupos dominantes.

Discriminação

A sociedade em geral desempenha um papel decisivo quando os jovens sofrem discriminação social com base em idade, classe, raça ou convicções.

Cultura de violência

Os nossos padrões económicos (sistema neoliberal) são impregnados de violência
(fortes desigualdades, uso da força para obter recursos, exploração do trabalho, etc.)
e há uma enorme presença de violência em filmes, jogos, etc. Portanto, é fácil para
os jovens usar a violência como uma maneira rápida e direta de conseguir o que
querem.

Manipulação

Os jovens são um bom alvo para os manipuladores, da publicidade à política, e alguns desses discursos dirigidos aos jovens promovem a violência.

Os profissionais devem trabalhar prevenindo os sentimentos de discriminação e suspeita sentidos e expressos pelos jovens. Eles também devem lutar continuamente
contra os estereótipos, os preconceitos e dar sentido ao “viver juntos”.

Os trabalhadores de juventude são privados e observam estes bairros à distância
sem qualquer possibilidade real de intervenção

Domínio: SOCIEDADE – MEIO SOCIAL - Factores Protetores
Um ambiente saudável

Um lugar onde os jovens podem sentir-se bem, com confiança suficiente para partilhar seus problemas e abrir seus corações.

Participação em
projetos de cidadãos

A Escola poderia oferecer aos jovens projetos de cidadania para desenvolver valores
cívicos e ajuda mútua.

“Fazer juntos” /
cooperação

Para construir laços, destruir “muros”, entre diferentes grupos ou comunidades, as
pessoas precisam de trabalhar juntas, colaborar e cooperar para uma sociedade
inclusiva.

Diálogo com os
cidadãos

Promover um lugar onde os atores sociais (políticos, culturais, religiosos ...) possam
dialogar e interagir com os jovens.
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Interreligioso

Luta contra a discriminação

Luta contra a
violência

O diálogo inter-religioso ajuda a lutar contra a falsa ideia de que a religião é um
assunto privado. Ao introduzir o diálogo no espaço público, argumenta-se que a
religião pode ser abordada e partilhada com segurança, com pessoas de diferentes
convicções.
Lutar contra a discriminação, construindo um lugar melhor para os jovens na Sociedade (por exemplo, criando espaços de expressão e oportunidades de emprego).
Trabalhar com a administração pública e com o sector privado para encontrar oportunidades de emprego e reconhecimento social dos jovens.
A violência está tão presente no quotidiano que é difícil introduzir um discurso eficaz
e não violenta, mas é possível mostrar diferentes estratégias para conseguir o que
querem sem violência (a partir do discurso e da relação com os outros e dos grandes
valores do diálogo , negociação, empatia e da escuta ativa podemos entender os
outros).
Os profissionais devem estar engajados em discursos não violentos, promovendo o
diálogo, a empatia, ouvindo os outros e negociando.
Falando sobre os impactos negativos da violência e intolerância na Sociedade.

Contra-argumentos
para mensagens
manipuladoras

Um contradiscurso que possa combater os argumentos dos manipuladores. Isto
requer por parte dos trabalhadores de juventude, um melhor conhecimento das
áreas em questão. Portanto, é útil encontrar ajuda de outras partes interessadas na
Sociedade e trabalhar com elas.
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