GUIA PARA MODERADORES DE

DIÁLOGO
COMUNITÁRIO
SOBRE A VIOLÊNCIA
BASEADA NO
GÉNERO

O seu guia para moderar um diálogo comunitário sobre a Violência Baseada no Género
Pode moderar um diálogo comunitário sobre a Violência Baseada no Género usando as
três vinhetas de vídeo intituladas “O que é Violência Baseada no Género?”. Estes vídeos
foram criados para ajudar a sua audiência a conhecer os diferentes tipos de Violência
Baseada no Género (VBG) e como deve ser enfrentada. Está pronto para ser moderador?

DURAÇÃO: 75 MINUTOS

Apresente-se (3 minutos)
• Agradeça aos participantes por estarem presentes e se apresentarem. Mencione que é membro da Rede YALI e
que deseja iniciar uma conversa importante sobre a violência de género na sua comunidade.
• Fale brevemente por que razão está interessado neste tópico e optou por organizar um diálogo da comunidade
sobre a VBG.
• Nota: Na primeira vez que moderar esta discussão pode limitar o tamanho do público, para que possa dar
tempo e atenção a cada grupo.

Objectivos (2 minutos)
• Explique os objectivos dos vídeos e a logística da sessão.
ENTRE OS OBJECTIVOS DESTACAM-SE:

• Aprender sobre os diferentes tipos de violência de género.
• Iniciar um importante diálogo comunitário sobre o assunto.
• Compreender o que os participantes podem fazer para resolver estes problemas.

Quebra-gelo (10 minutos)
Peça aos participantes que formem um círculo. Participe no círculo, diga o seu nome e uma razão por que é
importante abordar a Violência Baseada no Género. Peça a todos os participantes interessados no assunto pela
mesma razão que levantem a mão. Peça à pessoa à sua esquerda que se apresente e diga por que é importante
lidar com a violência de género. Continue a percorrer o círculo até que todos tenham dito o seu nome e interesse
no assunto.

Trabalho de grupo: Apresentação de ideias (15 minutos)
O exercício a seguir ajudará a determinar o grau de familiaridade da sua audiência com o tópico da Violência
Baseada no Género.
• Divida os participantes em grupos de três a cinco pessoas (conforme apropriado para o tamanho do evento)
• Incentive os grupos a enumerar vários exemplos de violência de género na sua comunidade.
• Dê aos grupos cinco minutos para debater os seus dez exemplos.
• Nos últimos 5 minutos, peça a uma ou duas pessoas de cada grupo para apresentarem a lista a todo o grupo.

Assista os vídeos (4 minutos)
• Vídeo 1 - Violência de gênero psicológica e econômica
• Vídeo 2 - Violência de gênero física e sexual

Definir o debate sobre a VBG (10 minutos)
Compare as ideias apresentadas antes de assistir aos vídeos com o conteúdo apresentado em ambos. Peça à plateia que
partilhe as suas opiniões sobre o seguinte:
• O que foi semelhante ou diferente nas ideias debatidas na apresentação e nos vídeos?
• Com que formas de VBG ficou surpreendido?
• Houve algum exemplo dado que não considere VBG?
• Que categorias de VBG (por exemplo, psicológica, económica, física, sexual) constituem a maioria dos exemplos?
Nota: Se os recursos permitirem, faça cópias da página 4 para distribuir como um folheto como parte desta atividade.

Assista o vídeo (2 minutos)
• Vídeo 3 - Como abordar a violência de gênero

Debate de Grupo (25 minutos)
Sugira a reflexão sobre as estratégias apresentadas no último vídeo e modere um debate usando algumas ou todas as
seguintes perguntas. Também pode fazer perguntas directamente relacionadas com os problemas da sua comunidade.
• Como se pode capacitar homens e outras pessoas para pôr fim à VBG nas suas comunidades?
• Que etapas adoptará para lidar com a VBG?
• Que estratégias usará para ajudar as mulheres e as raparigas a se fortalecerem socialmente?
• Quem ganha se as mulheres e as meninas forem capacitadas?
• Onde é que os sobreviventes podem procurar ajuda?
• Que outros recursos estão disponíveis para os sobreviventes na sua comunidade?

Resumo final (5 minutos)
• Destaque as principais lições aprendidas e incentive os participantes a se manterem em contacto.
• Incentive-os também a aderirem à campanha Africa4Her para se juntarem ao movimento contra a VBG em yali.state.
gov/4her.
• Peça aos participantes que se inscrevam na Rede YALI em yali.state.gov.

