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A 4Change juntou-se ao líder do consórcio, WeWorld-GVC, com os 
mesmos anseios e desafios: aumentar a capacidade de estudantes 
e educadores para interpretarem e agirem neste nosso mundo me-
diatizado, polarizado e a abarrotar de (des)informação e estereóti-
pos. O MigratED foca assim especialmente quem menos tem acesso 
aos média e não tem os seus direitos humanos garantidos: popula-
ções migrantes ou de origens étnicas e requerentes de asilo, que são 
também muitos dos estudantes com quem trabalhámos. Aumentar 
essas competências de literacia cívica para os média (conceito ins-
pirador de Paul Mihailidis e Eric Gordon, do Emerson College) para 
promover a tolerância e apoiar uma perspectiva global para as nos-
sas realidades sociais locais - foi o que fizemos com as dinâmicas 
não-formais, os métodos participativos e os materiais criados com 
o projeto MigratED.

Mas tivemos muito apoio, além da parceria internacional que de-
senhou estas Guidelines: com o CICANT da Universidade Lusófona, 
primeiro com o Fernando Catarino, depois com a excepcional Célia 
Quico, nasceu uma parceria que ultrapassou todas as dificuldades 
destes mais de três anos de projeto. Envolveu desde os professores 
de guionismo como o Possidónio Cachapa e de Cinema como a Inês 
Gil, das áreas audiovisuais como o incansável Pedro Costa, o Rafael 
Antunes (VR , vídeo 360º), o João Alves, o Rodrigo Peixoto, a Inês 
Marques ou a Carolina Freitas.

Agradecemos profundamente aos educadores envolvidos, para 
quem estas guidelines e as folhas informativas agora em português, 
esperam ser inspiradoras. As professoras Ana Barroco e Patrícia Pin-
téus foram essenciais para o arranque na primeira escola, a de Paula 
Vicente - seguimos este grupo de alunos quando mudaram para a 
Secundária do Restelo, onde as professoras Isabel Duarte e Sandra 
Costa foram centrais, com o apoio dos professores José Rosário, 
Beatriz Ramalho e Lurdes Ramalho, Sofia Fareleira, José Rodrigues e 
mais. Continuámos também com novos estudantes na Paula Vicente 
(obrigada à Ana Filipa Flores, à Marina Galamba e à Anabela Este-
vão) e tivemos a sorte de trabalhar com as educadoras de Teatro 
Joana Saraiva e Alkistis Vassilakou com os Clubes da Paula Vicente 
- sempre com apoio das Juntas de Freguesia de Belém e da Ajuda.

A parceria com o agrupamento de escolas do Bº Padre Cruz ger-
minou quando a professora Filipa Vale participou na formação sobre 
migrações e literacia para os média, juntando logo a Maria Manuel 
Passas e Ricardo Ferreira à equipa - com quem criamos já novos 
projetos no agrupamento e com a Junta de Freguesia de Carnide. 
Aprendemos com a Lina Duarte como é o trabalho autónomo que 
uma escola faz fora dos grandes centros: com pouca ajuda, bastan-
do algum material e formação, fazem coisas fantásticas com estu-
dantes em Alpiarça na EB 2/3 e Secundária José Relvas.

O nosso agradecimento à Alexandra Figueiredo e à Bruna Afonso 
da ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social, bem como 
Tânia Soares e Direção, pela colaboração neste programa de litera-

Nota prévia da equipa em Portugal
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cia para os média para os jovens - e à doutoranda Andrea Vilhena. 
Agradecemos a colaboração do ACM e da Secretaria de Estado para 
a Integração e as Minorias na Conferência e cedência de informação. 
Grande inspiração em Portugal tem sido a investigadora Cristina San-
tinho do CRIA/ISCTE, que nos apresentou também à Associação de 
Refugiados em Portugal, presidida por Diaby Abdourahamane.

E por último, um agradecimento especial aos mais de 500 estu-
dantes que trabalharam e foram desafiados por nós nesta dinâmica 
não-formal: surpreenderam-nos em todos os passos do caminho e 
descobriram-se cidad@s globais - foi um prazer trabalhar convosco e 
enchem-nos de esperança no futuro.

O MigratED foi um projeto desafiante mas fantástico, que co-
meçou a par com as aulas de Desenvolvimento e Cidadania, sofreu 
com a pandemia de Covid-19 mas acabou com mais resultados e 
impactos que o esperado - e o reconhecimento do prémio de boas 
práticas da LifeLong Learning Platform, o LLLAwards 2020 para 
‘Aprendizagem ao longo da vida para uma sociedade sustentável’. 
Lançou muitas sementes que já germinaram - venham mais projetos 
assim para contribuirmos para alcançar o ODS 4.7, no caminho de 
uma educação para a cidadania global.

Sandra Oliveira, Sara Nasi e Marta Branquinho
Equipa MigratED / Cidadania Global da 4Change
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Introdução por Marco Chiesara e Dina Taddia

Abordar as migrações, os direitos humanos e o diálogo intercultural é, 
cada vez mais, urgente e necessário nas escolas - usando ferramen-
tas multimédia, de modo a construir uma narrativa não superficial e a 
promover uma sociedade livre do medo, onde igualdade e inclusão 
social são realmente implementadas, especialmente na educação.

Hoje em particular, num contexto europeu no qual as falsas per-
ceções e a falta de conhecimento dos fenómenos migratórios são 
uma constante, a Educação para a Cidadania Global pode ter um papel 
extremamente importante na prevenção da construção de muros que 
impedem, mais do que nunca, os encontros entre diferentes culturas.

Apesar de o conceito de Cidadania Global ter várias nuances em 
diferentes países do mundo, refletindo diferenças políticas, históricas 
e culturais, podemos referir-nos a este como o sentimento de pertença 
de cada ser humano à humanidade e ao planeta. Assim, a Cidadania 
Global relaciona-se com o conceito de interdependência entre o local 
e o universal e com a necessidade de um comportamento sustentável, 
empático ou apoiante, que é cada vez mais urgente à luz das alte-
rações climáticas e das migrações induzidas por estas mudanças. 

A Cidadania Global contribui, assim, para a construção de um mo-
delo de cidadania. Este modelo assenta na consciência da dignidade 
de todos os seres humanos, um sentimento de pertença a uma comu-
nidade global e de envolvimento das pessoas, tanto individual como 
colectivamente, por forma a produzir mudanças culturais, sociais e 
políticas para a construção de um mundo mais justo e sustentável.

Prevenir o discurso de ódio, promover o pensamento crítico entre 
os jovens e o seu envolvimento ativo, analisar a inter-relação entre di-
reitos humanos, os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável 2030 
e as migrações, usando as novas tecnologias para apoiar a ação edu-
cativa: as páginas que se seguem tentam responder a estas questões.

Esta publicação, dirigida aos professores e educadores, propõe, 
assim, orientações metodológicas que, com base em boas práticas 
testadas em vários países europeus, podem ajudar a fortalecer e 
a sistematizar ações de Cidadania Global activas dentro e fora do 
contexto escolar.

Dina Taddia
Directora executiva
WeWorld-GVC Onlus

Marco Chiesara
Presidente
WeWorld-GVC Onlus
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por Giorgia Bailo, WeWorld GVC

O Significado da 
Educação para 
a Cidadania 
Global

O conceito de cidadania global é inspirado pelo sentimento de per-
tença a uma grande comunidade, a uma humanidade comum: enfa-
tiza a interdependência política, económica, social e económica e a 
interligação entre o local, o nacional e o global.

1 
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1. O Significado da Educação para a Cidadania Global

A UNESCO tem salientado a necessidade de trazer para o centro da educação o desejo 
de viver, cooperar e planear um futuro em comum. Uma educação capaz de prestar 
atenção aos direitos do indivíduo, da comunidade local e internacional, guiada pelo 
reconhecimento da interdependência entre o local e o universal, assumindo um com-
portamento sustentável, empático e apoiante.

A educação para a cidadania global (ECG) é assim uma abordagem transversal a todas as 
disciplinas. Não podemos ignorar a relação às atuais questões cruciais, como os con-
flitos, as migrações, a pobreza, as alterações climáticas, entrelaçando a sustentabilidade 
e os Direitos Humanos com a participação, cidadania, acolhimento e multiculturalismo. 

“Utopia, poderão pensar alguns, 
mas é uma utopia necessária, vital, 
de facto, se quisermos escapar de 
um ciclo perigoso sustentado pelo 

cinismo ou pela resignação.”3

UNESCO, 1974

Com várias interpretações em diferentes países, organizações e educadores, o con-
ceito de educação global, educação para o desenvolvimento ou cidadania global, en-
contra a sua principal inspiração na Organização Mundial das Nações Unidas – e, em 
particular, na UNESCO - (Art. 26 da Declaração Universal da Declaração dos Direitos 
Humanos1). Seja qual for a terminologia usada, refere-se ao sentimento de pertença 
a uma comunidade mais vasta, a toda a humanidade e ao planeta terra. Em 1974, a 
UNESCO adotou os mesmos conceitos na sua “Recomendação relativa à Educação 
para a Compreensão Internacional, Cooperação e Paz e Educação relacionada com os 
Direitos Humanos e as Liberdades Fundamentais”2. 

1 – A educação deve ser direcionada para o desenvolvimento integral da personalidade humana e para o reforço do respeito pelos direitos
 humanos e pelas liberdades fundamentais. Deve promover a compreensão, tolerância e amizade entre todas as nações e entre todos  
 os grupos étnicos e religiosos, e deve facilitar as ações das Nações Unidas para a manutenção da paz. (UNESCO, 1948).
2 – A recomendação integral da UNESCO está disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114040.page=144
3 – International Commission on Education for the Twenty-first Century (1996), Learning: the treasure within, disponível em: 
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590
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1. O Significado da Educação para a Cidadania Global

Existem três dimensões conceptuais a considerar de modo a desenvolver estas reflexões:

Esta abordagem multi-dimensional baseia-se numa perspetiva de aprendizagem ao longo 
da vida, da infância à idade adulta, através de programas e atividades formais e informais, 
dentro e fora do sistema escolar, usando métodos convencionais e não convencionais de 
promoção da participação. Um processo de aprendizagem que: 

“facilite o envolvimento das pessoas  
na ativação de mudanças nas estruturas 
sociais, culturais, políticas e económicas 

que afetam as suas vidas”4.
UNESCO

– Cognitiva – Aprender a conhecer, a compreender e a avaliar de forma crítica 
os assuntos globais e a sua relação com a dimensão local. A educação 
para os média é atualmente uma parte crucial deste processo. Permite-nos 
desembaraçar a miríade de conteúdos e de informação que nos rodeia e ser 
capaz de nos relacionar com a “realidade mediada” que se nos coloca, cientes 
das representações e oportunidades que estão ligadas aos média em relação 
aos assuntos globais.

– Sócio-emocional – Ter um sentimento de pertencer a uma humanidade comum, 
de empatia, solidariedade e respeito pelas diferenças.

– Comportamental – Agir eficazmente e com responsabilidade ao nível local, 
nacional e global para promover os direitos, a paz e a sustentabilidade  
no mundo.

4 – UNESCO, Global citizenship education, disponível em: https://en.unesco.org/themes/gced
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1. O Significado da Educação para a Cidadania Global

A importância da educação 
para a cidadania global 
na atualidade

A distâncias tornaram-se mais curtas e a comunicação é global, mas as desigualdades 
e a pobreza não estão a diminuir, sobretudo em algumas partes do mundo.

1% da população do planeta detém quase metade da riqueza líquida global agregada, 
enquanto 3,8 mil milhões de pessoas – ou seja metade da população mundial – conta 
com 0,4% da riqueza líquida global agregada. São sobretudo mulheres os 789 milhões 
de pessoas no mundo que vivem em condições de pobreza extrema. As desigualdades 
nacionais também continuam a crescer: sete em cada dez pessoas vivem num país 
onde a desigualdade de rendimentos aumentou.5

1% da população do planeta detém quase metade  
da riqueza líquida global agregada

A pobreza, também relacionada com as consequências das alterações climáticas; a vio-
lação dos direitos humanos, com conflitos e violência (em particular sobre rapazes, ra-
parigas e mulheres) são a principal causa para os elevados níveis de migrações a que 
assistimos hoje em dia: nos últimos anos 70,8 milhões de pessoas no mundo inteiro 
foram forçadas a fugir dos seus países de origem. Destes, cerca de 25,9 milhões são re-
fugiados, mais de metade dos quais têm menos de 18 anos, e 3,5 milhões são requeren-
tes de asilo; 80% são recebidos em países que fazem fronteira com o seu próprio país6.

O Banco Mundial estima que mais de 140 milhões de pessoas serão forçadas a deslo-
car-se até 2050 devido às alterações climáticas - e estima-se que mais 60% destas se 
localizam em África, 28% na Ásia do Sul e mais de 10% na América Latina.7 

A educação para cidadania global enfrenta um grande desafio: existe uma necessidade 
urgente para treinar cidadãos conscientes das dinâmicas globais por detrás da propa-
ganda e do alarmismo dos média que abundam nos países da Europa, para os envolver 
na construção de uma sociedade mais justa e equilibrada e no exercício dos seus direi-
tos e responsabilidades para com os outros. De facto, esta ação educativa possibilita 
a reflexão crítica em relação a assuntos globais complexos, encorajando as pessoas a 
conhecer e apreciar a ciência e os factos, a expressar as suas opiniões, a fazer escolhas 
conscientes e a participar ativamente na criação de um mundo mais justo e sustentável.

5 – OXFAM (2019), Public Good or Private Wealth? disponível em:  
 https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620599/bp-public-good-or-private-wealth-210119-en.pdf 
6 – Dados UNHCR (2018), disponível em https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html 
7 – Banco Mundial (2018), Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration, disponível em:  
 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461 

1.1 
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1. O Significado da Educação para a Cidadania Global

Assim, existe uma clara necessidade de envolver toda a comunidade educativa nesta 
ação; a comunidade que inclui as instituições educativas, famílias, pontos de referên-
cia de jovens para além do contexto escolar - e integra o conceito de solidariedade, 
apoiando-o e integrando-o com o de participação, numa relação recíproca. 

A promoção da educação para a cidadania global é, aliás, fundamental para atingir os 
17 Objetivos da Agenda 2030, como salientado pela UNESCO e no espírito do “Con-
senso Europeu sobre Desenvolvimento” adotado pelo Conselho da Europa 20179 - e 
para desencadear as mudanças culturais necessárias para a criação de sociedades 
mais justas e sustentáveis. É uma ação educativa transformadora, baseada no uso de 
metodologias de ensino interativas e inovadoras sustentadas no diálogo e na reflexão, 
pondo o/a aluno/a no centro dos processos de aprendizagem. 

A Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030, aprovada na Assembleia Geral 
das Nações Unidas em 2015, representa o enquadramento internacional de referência. 
O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) n. 4 sobre Educação de Qualida-
de inclui um objetivo específico (4.7) relacionado com cidadania global: “Até 2030, 
assegurar que todos os estudantes adquiram o conhecimento e as competências ne-
cessárias para a promoção do desenvolvimento sustentável, inclusivé (entre outras) 
através da educação para o desenvolvimento sustentável  e estilos de vida sustentá-
vel, direitos humanos, igualdade de género, promoção de uma cultura para a paz e não 
violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e a da contribuição da 
cultura para o desenvolvimento sustentável”.8 

A ECG solicita um papel ativo aos indivíduos e à comunidade, respeitando os prin-
cípios da justiça ambiental e social, promovendo o entendimento dos processos de 
tomada de decisão ao nível local e global, assim como novas formas de intervenção 
e de influência para os cidadãos. Parafraseando a citação do político italiano Antonio 
Gramsci: através desta ação educativa, facilitamos “a educação” – de facto, necessi-
taremos de inteligências para a criação de sociedades mais justas, “a agitação” – pre-
cisaremos de entusiasmo para combater as desigualdades, “a organização” – necessi-
tamos de força pessoal e da comunidade e de mobilização para construir uma cultura 
global de aceitação e de solidariedade.

Enfatizar esta abordagem permitir-nos-á contornar  
os sinais alarmantes de medo, desconfiança, 
conflito, violência, instabilidade, perda de coesão 
social, marginalização e desorientação.

8 – ONU (2015), 2030 Agenda for Sustainable Development, Target N. 4, disponível em https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4
9 – European Council (2017), The new European Consensus on Development - Our world, our dignity, our future, disponível em  
 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf
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por Charlot Cassar e Alessandro Soriani

“It was a bright cold day…” 

...e estávamos em 1984, mas facilmente 
poderíamos estar em 2019. Os infames slogans 
gravados na fachada da estrutura piramidal onde 
se localizava o Ministério da Verdade do livro de 
George Orwell são, infelizmente, mais relevantes  
do que nunca: 

“War is Peace, 
Freedom is Slavery, 
Ignorance is Strength”. 

“A Guerra é a Paz,
A Liberdade é a Escravatura,
A Ignorância é a Força”.

(Orwell, 1949)

2 A prevenção 
do ódio no 
discurso sobre 
as migrações: 
a necessidade 
de adquirir 
uma postura  
de artífice
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2. A prevenção do ódio no discurso sobre as migrações…

Winston, o personagem principal do livro, trabalha nos gabinetes do Ministério. O seu 
trabalho é o de reescrever a história através de velhos artigos de jornais e livros, ali-
nhando-os com a versão atual da verdade imposta pelo Partido. Ao escrever, em 1949, 
Orwell pode não ter previsto o surgimento das tecnologias digitais, da Internet e das 
redes sociais online. Caso tivesse essa visão, o trabalho de Winston seria menos ente-
diante e muito mais assustador. 

Uma vez que já não podemos falar de ressurgimento, o crescimento dos partidos polí-
ticos de extrema-direita é, talvez, o exemplo perfeito deste fenómeno – o discurso de 
ódio camuflado sob os auspícios do amor pelo próprio país, o patriotismo atraente 
para as massas.

E, neste cenário, Auschwitz torna-se, para citar um político de extrema direita de Malta, 
“A Disneylândia da Polónia”, e as massas são levadas numa assustadora viagem de 
montanha russa que parece dirigir-se inequivocamente para um novo holocausto, na 
medida em que o fim justifica os meios, seja uma imagem alterada pelo photoshop, 
uma citação sem contexto ou uma mentira deslavada.

O seu discurso é dissimulado pela preocupação genuína pelo bem-estar do seu país, 
ecoando, de modo aterrador, o regime Nazi.

O que é interessante neste exemplo distópico é que o autor apresenta aos leitores 
uma simplificação fictícia de um fenómeno que, na realidade está, sim, presente, mas 
com muito mais camadas e maior complexidade. Este exemplo é muito apropriado 
como ponto de partida para reflectir sobre os temas abordados nestas páginas. Como 
funciona o discurso de ódio? Como é que as notícias, em particular as notícias falsas, 
incentivam o discurso de ódio? Porquê, em particular, os migrantes? O que podemos 
fazer enquanto educadores, professores, pais, cidadãos?

A estratégia de mudar o passado para modelar  
o presente é genial ou, melhor, pura maldade,  
e a Internet tornou tudo mais simples… 

O livro de Orwell é tão relevante hoje como foi em 1949 e relê-lo faz emergir novos 
detalhes, novos paralelismos com o mundo actual em que vivemos.

Quando Orwell descreve os objetivos dos vários ministérios, fala sobre a sinergia entre 
o Ministério da Paz (ironicamente responsável pela guerra) e o Ministério da Verdade 
(também ironicamente responsável pela produção de notícias falsas). A combinação 
é perfeita, quase mortífera: os objetivos no último justificam as ações do primeiro. O 
objetivo maior? Os meios justificam os fins. Privar os cidadãos da capacidade de pen-
sar por si próprios, entorpecer as suas mentes subvertendo a verdade, inventar factos, 
jogar com as suas emoções…
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2. A prevenção do ódio no discurso sobre as migrações…

Os migrantes são um alvo fácil. Em vez de abordar o verdadeiro problema, o discurso 
de ódio aliena as pessoas de modo a que se foquem no outro como a causa de tudo o 
que é mau. Apelando a um idealismo que não passa de uma ideologia, o discurso do 
ódio desvia a responsabilidade de modo a que a percepção seja a de que a sociedade 
está em declínio não porque estamos a falhar nos nossos deveres como cidadãos 
democráticos ativos, mas porque um qualquer imigrante quer usurpar o nosso lugar 
de direito no mundo. 

O termo “discurso de ódio”, tal como definido pelo Comité de Ministros do Conselho da 
Europa, Recomendação No. 97/20 (COE, 1997), abrange “todas as formas de expres-
são que disseminem, incitem, promovam ou justifiquem o ódio racial, a xenofobia, o an-
ti-semitismo ou outras formas de ódio baseadas na intolerância, incluindo: a intolerân-
cia expressa pelo nacionalismo agressivo e etnocentrismo, discriminação e hostilidade 
contra as minorias, migrantes e pessoas de origem migrante”.

Como diria o Mestre Yoda “o medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio” e o discurso do 
ódio é contagioso na medida em que apela aos descontentes, dando resposta à sua 
ira, frustração, apatia, medo, num círculo vicioso. 

Estas “Todas as formas de expressão” significam que qualquer tipo de comunicação 
(frente-a-frente ou mediada por algum canal de comunicação) e qualquer meio (tra-
dicional ou baseado na Internet) deve ser incluído e considerado no debate. A oferta 
interminável de (des)informação, propagada em particular através das plataformas de 
redes sociais, está a transformar os indivíduos no que Taleb (2012) designaria “neuró-
ticos”, transformando o “outro”, neste caso o migrante, no sujeito do medo: medo de 
perder a identidade, perder dinheiro, perder poder… e a lista poderia continuar. 

Mas, quando o corpo de uma criança morta dá à costa perto das nossas casas, o mun-
do inteiro fica em choque até que o corpo morto seja objetificado numa outra tragédia 
que poderia ter sido evitada. 

Neste momento da discussão é útil definir discurso de ódio. 

O discurso de ódio,  
não verificado, torna-se  
no discurso de todos os dias, 
normalizado numa confortável 
pseudo-verdade. 



15

Cidadania Global, Média e Tic Orientações metodológicas e reflexões para educadores 

“A propagação é o maior atributo do ódio e é traiçoeira, qualquer pessoa é susceptível.”
(Taryam, 2019)

Os média desempenham um papel fundamental neste processo, mas que média? Em 
2019, a dicotomia entre média digitais e tradicionais talvez já não faça sentido. É qua-
se impossível separar espaços offline e online, não apenas pela interdependência en-
tre sociedade e tecnologia, mas também porque desapareceu a linha divisória entre os 
dois mundos. 

Floridi (2017) afirma que deixou de fazer sentido pensar em termos de estar online e 
offline porque é mais apropriado pensar os média como “onlife”[ou “parte da vida”]. 

Neste sentido, as tecnologias digitais vão para além do enriquecimento das nossas 
experiências e deveriam ser consideradas como uma dimensão natural das nossas 
vidas (Rivoltella & Rossi, 2019).

A divisão conceptual entre média tradicionais e digitais também tem vindo a desapa-
recer lenta, mas firmemente. 

Tal é evidente no ecossistema dos média: os programas de televisão e os noticiários 
partilham os seus conteúdos na Internet através da sua presença nas redes sociais 
(muitas vezes replicados em várias plataformas); os criadores de conteúdos online 
produzem uma miríade de materiais diariamente; qualquer pessoa pode, rapidamen-
te, comentar sobre este ou aquele evento, os políticos fazem afirmações através das 
suas redes sociais pessoais... Estes fenómenos generalizaram-se e continuam a ga-
nhar popularidade devido à velocidade com que pode chegar a um número infinito de 
utilizadores, mas também devido à proximidade desencadeada por estes canais de 
comunicação. 

As pessoas podem reagir, partilhar e comentar sobre o conteúdo, podem colocar per-
guntas e oferecer respostas. Podem interagir quase instantaneamente com os criado-
res de conteúdos, sejam outros utilizadores ou académicos, com uma aparente ilusão 
de proximidade, intimidade e privacidade (Livingstone, 2005) que promove o envolvi-
mento no momento. 

Esta dinâmica é grandemente explorada pelos políticos que usam os meios de comuni-
cação social  intensamente, sendo o ex-presidente dos EUA um dos maiores exemplos: 
Trump usou a sua conta do twitter indiscriminadamente e talvez com maior frequência 
do que usa a Sala Oval, mas não está sozinho. 

2. A prevenção do ódio no discurso sobre as migrações…

As plataformas das redes 
sociais tornaram-se num arsenal 
para os políticos e para 
qualquer um com uma causa.
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2. A prevenção do ódio no discurso sobre as migrações…

Contudo, o que acontece quando se abusa do meio no enquadramento legal? 

Muitos consideram as fake news como uma das grandes questões com que os média têm 
de se confrontar. De facto, as fake news são uma questão muito relevante, mas são uma 
questão relativamente fácil de ser respondida [por alguém com um nível razoável de litera-
cia mediática]. Graças a sites de denúncia como Emergent.info, Snopes.com, Factchecking.
it ou Bufale.net [em Portugal: o Polígrafo da SIC] é relativamente fácil identificar fake news 
ou determinar se uma fonte é de confiança. Uma tarefa mais desafiante é a de decifrar 
criticamente os significados/intenções/propósitos desconhecidos de uma mensagem.

São abundantes os exemplos de verdades parciais, muitas vezes 
acompanhadas por interpretações distorcidas, generalizações  
e outros expedientes dialéticos com o objetivo de distorcer  
os factos com um motivo ulterior. 

Infelizmente estas maquinações são, muitas vezes, mais difíceis de identificar e, con-
sequentemente, são mais problemáticas, ou mesmo mais perigosas [neste caso fala-
mos de má informação, quando é mal feita mas sem intenção danosa ou uma agenda; 
ou de desinformação, quando é intencional e tem uma agenda ou interesses por trás].

Há algumas semanas, um político italiano foi rápido a denunciar um imigrante usando 
as redes sociais: “jovem imigrante norte-africano detido por fogo posto que devastou a 
esquadra de polícia de Mirandola: dois mortos, dezenas de pessoas feridas e intoxica-
das devido à inalação de fumo. Uma prece e um abraço a todas as famílias das vítimas. 
Nada como um refúgio! Parar a imigração ilegal, em Itália e na Europa, é o nosso dever 
moral. Mandem embora todos os imigrantes ilegais!” 

Vamos dividir a mensagem nas suas três partes distintas. Na primeira, o político relata 
um facto, a detenção de um jovem imigrante. A segunda parte é uma mensagem de 
empatia dirigida às vítimas com uma clara referência religiosa para enfatizar o seu 
“respeito” e “adesão” à cultura e tradição do país. A terceira parte redireciona a aten-
ção do leitor para o problema da imigração ilegal. 

No conjunto, as partes constroem um forte argumento contra os imigrantes ilegais. 
Caso o incendiário não fosse um imigrante ilegal, provavelmente não teria havido ne-
nhuma mensagem. O político explora um incidente, generalizando as ações de um 
indivíduo para abranger todos os imigrantes ilegais, sensacionalizando um evento iso-
lado para justificar a sua posição contra a imigração desviando a atenção de outros 
assuntos, talvez mais urgentes. A quantidade de interações dos utilizadores (gostos, 
partilhas, comentários) que tolerem esta mensagem são um indicador preocupante da 
medida em que este discurso funciona, em muitos casos fazendo sobressair a incapa-
cidade ou vontade global para não aceitar as coisas como são apresentadas. 

Perceber mensagens veladas requer uma postura crítica que,  
por sua vez, exige um conhecimento de base e a capacidade  
para refrear um julgamento imediato, competências que  
não recebem a devida atenção nas nossas escolas.
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2. A prevenção do ódio no discurso sobre as migrações…

Fazer face ao fenómeno antes que ele aconteça, por outras palavras, educar para a pre-
venção do discurso de ódio em vez de reagir a este discurso, é ainda mais complexo.  

A complexidade torna-se mais problemática se introduzirmos nesta equação a liberda-
de de expressão. Qualquer tentativa de censura do discurso de ódio pode ser interpre-
tada como um ataque à liberdade de expressão que talvez esteja bem exemplificada 
na (não) famosa citação de Evelyn Beatrice Hall que, após o incidente do Charlie Heb-
do, em 2015, espalhou nas redes sociais e talvez se tenha tornado parte do inconscien-
te do coletivo social – Não concordo com o que tem a dizer, mas vou defender, até à 
morte, o seu direito a dizê-lo.  A simples eliminação do discurso de ódio não responde, 
necessariamente, ao ódio mas talvez o torne invisível, dessa forma encorajando atos 
de violência (Coliver, 2012). Neste sentido, os discursos de ódio são apenas a mani-
festação superficial de um assunto muito mais profundo. 

Neste cenário assustador existem amplas oportunidades para agir contra o discurso 
de ódio e os assuntos mais profundos em jogo. Como ponto de partida, podemos re-
comendar alguns manuais práticos muito interessantes para contrapor o discurso de 
ódio a vários níveis. 

– Bookmarks é um manual para lutar contra o discurso de ódio através da 
educação para os direitos humanos. Foi criado para apoiar a campanha contra o 
discurso de ódio (No Hate Speech Campaign) entre 2013 e 2017 e que continua 
ativo através do trabalho de várias campanhas nacionais, ativistas e parceiros 
online. O manual apresenta atividades orientadas para jovens com idades 
compreendidas entre os 13 e os 18 anos, mas que se podem adaptar a outros 
grupos etários.

– O projeto europeu “Silence Hate” propõe algumas abordagens sobre como lidar 
com o discurso de ódio nas escolas.

– Carta di Roma é um código deontológico para jornalistas. A página também 
oferece uma boa seleção de desconstrução de notícias e materiais de formação.
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O combate ao discurso de ódio é uma faceta de um processo árduo e complexo e, 
só através de ações concretas, podemos conceber uma sociedade mais justa, mais 
humana e mais inclusiva. Exemplos de intolerância, misoginia, homofobia, racismo, 
sexismo, marginalização, discriminação são infelizmente muito comuns e precisamos 
começar por examinar as nossas próprias práticas para assegurar que estas estão em 
linha com os valores que defendemos. 

Enfrentar o discurso de ódio precisa de ser um esforço coletivo “onlife”, que junte con-
sumidores e produtores de conteúdos, sejam políticos, jornalistas, educadores, pais 
ou crianças – todos têm um papel a desempenhar. Todas as pessoas têm de assumir a 
responsabilidade de serem ativos, críticos, curiosos, desejosos de explorar diferentes 
perspetivas, recusando uma visão estereotipada da realidade. Esta é uma postura des-
confortável mas necessária, rejeitar a simplificação do que é naturalmente complexo. 

Do ponto de vista económico, Taleb (2018) apela à necessidade de existirem mais 
artífices: 

Descreve como os artífices põem “a sua alma no jogo”, põem arte na sua profissão na 
medida em que criam coisas “por razões existenciais”. Esta postura, como lhe chama 
Taleb, é desconfortável. 

Os artífices nunca põem em perigo a sua arte e escolhem conscientemente criar 
coisas com e de valor.

Os artífices têm princípios firmes e integridade. 

São autênticos e apaixonados pelo que fazem. 

Temos que nos 
tornar artífices! 2.1 

2. A prevenção do ódio no discurso sobre as migrações…
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Mas o que significa isto em termos do modo como nos relacionamos com os média 
(consumimos, produzimos, partilhamos, gostamos, etc…)?

Para os jornalistas, adoptar e manter uma postura de “artífice” significa pôr “alma” no 
que escrevem. Significa não ir pelos títulos que convidam ao “clickbait” rápido e fácil 
para o conteúdo que produzem. Significa evitar a simplificação, o sensacionalismo e 
as abordagens unidirecionais dos assuntos e, ao invés, optar por explorar os assuntos 
sob múltiplas perspetivas, abraçando e celebrando a complexidade. 

Para os políticos, a postura de “artífice” implica usar os canais de comunicação, in-
cluindo as redes sociais, de forma sensata e justa, promovendo e encorajando um 
diálogo significativo e humilde com as audiências em vez de tentar impressionar o 
eleitorado potencial com verdades parciais, informações falsas e falsas promessas.

Como prosumers (traduzível como ‘prosumidores’) (Toffler, 1980), ao mesmo tempo 
produtores e consumidores de conteúdos, precisamos de “resistir” (Contini, 2009) a 
explicações simplistas de fenómenos complexos e recusar a visão estereotipada da 
sociedade, dos migrantes e de todas as pessoas que arriscam as suas vidas para 
salvar outras pessoas dos mares bravios. 

 

as escolas, como “oficinas” nas quais os alunos se tornam verdadeiramente instruí-
dos sobre os média, ao ganharem uma compreensão rigorosa das dinâmicas econó-
micas e sociais em jogo no mundo. 

Nestas escolas, o que os professores fazem e dizem é tão importante como o conteúdo 
que ensinam, como moldam a cidadania democrática ativa, trabalhando e aprendendo 
com os/as estudantes, explorando abertamente as controvérsias no coração das nos-
sas sociedades democráticas em espaços seguros e sem medo de represálias. 

Ser um artesão é uma postura desconfortável, mas necessária. 

Talvez só então reconheçamos a complexidade da nossa sociedade e consigamos 
compreender e abraçar as pessoas migrantes como seres humanos.

As escolas são os locais 
perfeitos para começar a educar 
novos artífices:

2. A prevenção do ódio no discurso sobre as migrações…
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Por Adriana Aralica, SLOGA PLATFORMA

Enquanto o direito à livre circulação é um direito 
humano fundamental, consagrado na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (Artigo 13), os 
presentes fluxos migratórios na Europa são muitas 
vezes contestados no discurso público. Não obs-
tante, “a mobilidade é uma característica universal 
da humanidade. As pessoas têm-se movimentado e 
migrado desde sempre e não deixarão de o fazer.”10 

3 Cruzamento  
– e interação – 
entre direitos 
humanos, 
Objectivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável e 
migração

10– Fonte: CONCORD Europe, 10 myths about migration and development, disponível em: 
 https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2016/04/10myths_migration_development_EN_newversion.pdf
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Segundo os dados da Organização Mundial das Migrações (OIM)11, em 2017 existiam 
257.7 milhões de migrantes internacionais (i.e. pessoas que residem num país dife-
rente do seu país de origem) no mundo, representando 3,4% da população mundial 
total. Entre estes, 77,9 milhões viviam na Europa. 

Em 2015, existiam 150.3 milhões de trabalhadores migrantes, e em 2016, 4,8 milhões 
de estudantes internacionais. 

Em 2017, as crianças representavam 14%, e as mulheres 48.8% do total de migrantes 
internacionais.  

No fim de 2017, 68,5 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar os seus países 
de origem devido a perseguições, conflitos, violência generalizada, violações de direitos 
humanos, ou por outras razões, e 25,4 milhões estavam registadas como refugiadas. 

Estima-se, em 2016, que o número de vítimas de trabalho escravo fosse de 25 milhões. 

Em 2017 foram enviadas remessas no valor de 466 mil milhões de dólares (i.e. segun-
do a definição da OIM “dinheiro ganho ou adquirido por não nacionais que é transferido 
para os seus países de origem”12) para países de baixo e médio rendimento, represen-
tando mais do que três vezes a dimensão da Ajuda Internacional ao Desenvolvimento/
ODA. Para além das migrações internacionais, os fluxos migratórios também ocorrem 
dentro dos estados, geralmente designados mobilidade interna. 

Centrando-nos nas migrações internacionais, “existem tantas ra-
zões para migrar como existem migrantes, e essas razões, muitas 
vezes, sobrepõem-se. Motivações pessoais, pobreza, conflitos, medo 
de perseguições, desastres naturais, violações de direitos humanos, 
e discriminação de género são apenas alguns factores que podem ter 
um papel na decisão de migrar.”13 

Como mostram os dados, é importante distinguir entre migrações 
voluntárias e forçadas, sendo que a OIM14 define migrações força-
das  como “um movimento migratório no qual existe um elemento 
coercivo, incluindo ameaças à vida e à qualidade de vida, sejam mo-
tivados causas naturais ou humanas (e.g. movimentos de refugiados 
e pessoas que se deslocam no interior do seu país, assim como pes-
soas deslocadas devido aos desastres naturais ou ambientais, desas-
tres químicos ou nucleares, fome, ou projetos de desenvolvimento)”.

11– Fonte: IOM, Global Migration Trends, disponível em: https://www.iom.int/global-migration-trends
12– Fonte: IOM, Key Migration Terms, disponível em: https://www.iom.int/key-migration-terms
13– Fonte: CONCORD Europe, 10 myths about migration and development, disponível em: 
 https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2016/04/10myths_migration_development_EN_newversion.pdf
14– Fonte: IOM, Key Migration Terms, disponível em: https://www.iom.int/key-migration-terms

1/3 of international migrants have been
living in Europe in 2017

3. Intersecção – e interação – entre direitos humanos, Objectivos do Desenvolvimento…
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A migração forçada está fortemente relacionada com o direito de asilo, e com as obri-
gações dos Estados em assegurar que “Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o 
direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países.” (Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, Artigo 14).

Segundo as Nações Unidas (ONU), os dados do Alto Comissário para os Refugiados 
(UNHCR)15, aos 68,5 milhões de pessoas no mundo forçadas a deslocar-se somam-se 
40 milhões de pessoas deslocadas internamente. 

A par de 25,4 milhões de refugiados, existem 3.1 milhões de requerentes de asilo. 

Síria (6.3 milhões), 

Afeganistão (2,6 milhões) 

Sudão do Sul (2,4 milhões). 

85% dos deslocados mundiais são recebidos em países em desenvolvimento (3,5 mi-
lhões na Turquia, 1,4 milhões no Uganda, 1,4 milhões no Paquistão, 1,0 milhões no 
Líbano, e 950,000 no Irão). Estima-se que existam 10 milhões de pessoas apátridas 
a quem foi negada a nacionalidade e o acesso a direitos básicos como a educação, 
cuidados de saúde, trabalho e liberdade de circulação. 

Tal como enfatizado pelo ACNUR, “estima-se que a cada dois segundos uma pessoa é 
forçada a deslocar-se devido a conflitos ou perseguições”.

Considerando as migrações através do prisma dos direitos humanos, o princípio da 
não-discriminação tem uma importância crucial. 

O Comissário para os Direitos Humanos das NU16 salienta que “enquanto os migrantes 
não são inerentemente vulneráveis, podem ser vulneráveis às violações dos direitos hu-
manos. Os migrantes em situação irregular tendem a ser desproporcionalmente vulnerá-
veis à discriminação, exploração e marginalização, muitas vezes vivendo e trabalhando 
nas sombras, com medo de reclamarem e vendo os seus direitos humanos e liberdades 
fundamentais violados.”

3. Intersecção – e interação – entre direitos humanos, Objectivos do Desenvolvimento…

15– UNHCR, Figures at a Glance, disponível em: https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
16– Fonte: OHCHR, Migration and Human Rights, disponível em:  
 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/MigrationAndHumanRightsindex.aspx

57% dos 
refugiados 
mundiais têm 
origem em 
três países: 
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Os direitos humanos são fundamentais para 
alcançar o desenvolvimento sustentável. 

A Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 203017, com os seus Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), foi adoptada em setembro de 2015 em Nova Ior-
que por todos os Estados Membro da ONU como um conjunto de objetivos globais e 
universais para acabar com todas as formas de pobreza, lutar contra as desigualdades 
e combater as alterações climáticas, assegurando que ninguém é deixado para trás. 

Estabelecem padrões, metas e um denominador comum para asse-
gurar a dignidade humana e uma vida decente, promovendo a pros-
peridade em simultâneo com a proteção do planeta. Reconhecem 
que terminar com a pobreza deve caminhar a par com estratégias 
de desenvolvimento económico e humano e responder a um conjun-
to de necessidades sociais nas quais se inclui a educação, a saúde, 
a proteção social, oportunidades de emprego, em simultâneo com 
a proteção do ambiente e com o combate às alterações climáticas. 

A Agenda 2030 está ancorada nos direitos humanos, incluindo a Carta das Nações 
Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os tratados internacionais de 
Direitos Humanos, e a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento (∞ 10). 

Os ODS procuram assegurar os direitos humanos de todos (preâmbulo), e enfatizam “as 
responsabilidades de todos os Estados  (…) em respeitar, proteger e promover os direitos 
humanos e as liberdades fundamentais para todos, sem qualquer distinção em função da 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra opinião, nacionalidade ou origem 
social, propriedade, nascimento, deficiência ou qualquer outra condição” (∞ 19).

Segundo a federação das ONGD europeias, CONCORD Europe18,  ape-
sar de os migrantes e as diásporas não serem plenamente reconheci-
dos como atores e sujeitos do desenvolvimento humano sustentável, 
a Agenda 2030 reconhece pela primeira vez o contributo das migra-
ções para o desenvolvimento sustentável. As migrações são um as-
sunto transversal, relevante para todos os ODS: 11 dos 17 objetivos 
contêm metas e indicadores que são relevantes para as migrações 
ou para a mobilidade, incluindo o princípio fundamental da Agenda 
de “não deixar ninguém para trás” (incluindo os migrantes). 

A referência central dos ODS às migrações corresponde à meta 10.7 que tem como 
objetivo facilitar as migrações e a mobilidade das pessoas de forma ordeira, segura, 
regular e responsável, incluindo através da implementação de políticas de migração 
planeadas e bem geridas, plasmadas no Objetivo 10 para reduzirem a desigualdade 
dentro e entre países19.

3. Intersecção – e interação – entre direitos humanos, Objectivos do Desenvolvimento…

17– Disponível em: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
18– Fonte: CONCORD Europe, Deconstructing 10 myths about migration and development – publication, disponível em:  
 https://concordeurope.org/blog/2016/03/09/publication-myths-migration-development/ 
19– Fonte: Migration Data Portal, disponível em: https://migrationdataportal.org/sdgs#0



24

Cidadania Global, Média e Tic Orientações metodológicas e reflexões para educadores 

A mobilidade tem sido uma parte integral da natureza humana e tem sempre contri-
buindo para construir e estimular a riqueza económica, social e cultural do mundo. Os 
migrantes contribuem de forma significativa para o desenvolvimento dos seus países 
de origem, assim como para os países de destino, através das transferências de di-
nheiro, competências, tecnologia, modelos de governança, valores e ideias. 

Enquanto o discurso público na Europa se foca, muitas vezes, na utilização da coope-
ração internacional para o desenvolvimento para controlar os fluxos migratórios, “a 
ajuda ao desenvolvimento contribui de forma substantiva para melhorar as opções das 
condições de vida, o acesso à educação, aumenta a igualdade social e o crescimento 
económico e, assim, contribui para fazer da migração uma escolha em vez de uma ne-
cessidade no longo prazo”.20

E a educação para a cidadania global – educação que abre os olhos e as mentes das 
pessoas para a realidade do mundo globalizado e as desperta para promoverem um 
mundo com mais justiça, igualdade e direitos humanos para todos, abrangendo a edu-
cação para o desenvolvimento, educação para os direitos humanos, a educação para o 
desenvolvimento sustentável, a educação para a paz e para a prevenção dos conflitos 
e a educação intercultural – é a ferramenta chave para reforçar a compreensão da in-
teração e da interrelação entre os direitos humanos, os ODS e as migrações.

3. Intersecção – e interação – entre direitos humanos, Objectivos do Desenvolvimento…

20– Fonte: CONCORD Europe, 10 myths about migration and development, disponível em: https://concordeurope.org/wp-content/
uploads/2016/04/10myths_migration_development_EN_newversion.pdf

a educação intercultural 
– é a ferramenta chave 
para reforçar  
a compreensão da 
interação e da 
interrelação entre  
os direitos humanos,  
os ODS e as migrações.
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Por Simona Bruni, C.S.A.P.S.A.2

A análise dos desafios enfrentados pela juventude 
pode ajudar a uma interpretação das mudanças 
sociais e culturais em curso: graças a este grupo, 
podemos ler e compreender as mudanças na nos-
sa sociedade.

Com esta análise como ponto de partida, é muito 
importante conhecer o universo juvenil, promover 
e construir relações de confiança e, de forma mais 
geral, desenvolver e melhorar o que poderiam ge-
rar enquanto capital social. Deste modo, os jovens 
são tidos em conta como recursos e poderiam ser 
considerados também como comunidade, caracte-
rizada por relações para o bem comum. 

Tal é favorecido por um ato social (individual ou 
coletivo), que poderia enfrentar e resolver os no-
vos medos e solidão dos cidadãos globais.

4 A voz dos 
estudantes e 
dos jovens como 
parte ativa do 
processo
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O bem comum não pode ser  
estabelecido previamente: 

é dinâmico, desenvolvendo-se sempre através da partilha/participação ativa expressa 
de diversos modos (e.g. ativismo, participação em associações, ferramentas de inte-
ração como os fóruns e os debates, manifestações estudantis, subculturas juvenis que 
poderiam criar linguagens e culturas, etc.).

Todas estas formas de expressão poderiam determinar a participação dos mais jo-
vens e ser consideradas como ferramentas importantes para construir uma educação 
para a cidadania global. Contudo, hoje pretendemos salientar a crise que caracteriza 
a ausência de participação cidadã, ligada à ausência de pensamento crítico e ético - 
focando especialmente a participação juvenil.

Por este motivo, vale a pena olhar e explicar o significado de participação:
a) “participar”, numa dimensão racional, com envolvimento consciente;
b) “fazer parte de”, numa dimensão emocional, o sentimento de ser incluído a um nível 
pessoal e emocional, a consequência de uma leveza e bem-estar que estimula ideias e 
dá importância ao uso de recursos.

Envolver os jovens antes de planear as ações de cidadania global pode permitir a im-
plementação de caminhos e processos educativos com base na visão dos mais jovens. 

A primeira coisa a fazer seria a implementação de caminhos educativos e de proces-
sos adequados, talvez alternativos aos tradicionais, baseados no seu significado para 
os mais jovens. 

Em relação a esta proposta sugerimos algumas perguntas a fazer aos jovens em diferen-
tes contextos. Estas questões permitem-nos ouvir os seus pontos de vista e desenvolver 
metodologias adequadas para os sensibilizar para a educação para a cidadania global .

– Qual o seu papel no mundo?
– Quão proativo se sente na sua vida?
– Qual o significado da responsabilidade na sua vida privada e pública?

Quando fazemos estas questões, devemos ter em consideração quem temos perante 
nós e os seus contextos. Mostramos aqui alguns exemplos:

4. A voz dos estudantes e dos jovens como parte ativa do processo.

O “arranque” destes processos 
consiste em ouvir os mais 
jovens de modo a construir uma 
relação com eles e a respeitar 
a sua visão.
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Em parceria com a Universidade de Ljubljana, Faculdade de Ciências Sociais (Centro 
para as Relações Internacionais), a plataforma SLOGA implementou uma oficina sobre 
os ODS e migrações, em 6 de abril de 2019 na Escola de Ensino Básico Ivan Cankar 
Vrhnika, no âmbito do programa para crianças sobredotadas (atividades extracurricu-
lares). 15 jovens participaram na oficina.

Durante a introdução, os participantes debateram as questões propostas, centrando-
-se sobretudo na primeira questão “Qual o seu papel no mundo?”.

Compreendem a sua responsabilidade na proteção do ambiente, desde a separação 
dos resíduos, à redução de desperdício alimentar (não se servirem de mais comida do 
que a conseguem ingerir nas refeições escolares e em casa) e dos plásticos (quan-
do os pais preparam refeições para a excursões escolares), reciclagem de materiais. 
Fazem parte de movimentos de limpeza do ambiente (normalmente organizados pela 
escola e que decorrem nas autarquias locais). Desenvolvem muitas atividades no con-
texto escolar, enquanto alguns mencionaram que planeiam as suas compras com as 
famílias (agregado familiar) com o objetivo de reduzir o desperdício alimentar.

Ao aprofundar o debate sobre a sustentabilidade, também mencionaram os desastres 
naturais (cheias, subida do nível das águas do mar). Uma vez que muitas destas ações 
ocorrem em contexto escolar, não as consideram algo em que têm de ser proativos; 
apesar de tudo, alguns participaram na Greve pelo Clima que ocorreu em março.

Para além dos assuntos ambientais, também mencionaram a igualdade de género, 
relacionando-as com a igualdade de direitos e com as obrigações de mulheres e ho-
mens, mas não aprofundaram o seu papel na promoção da igualdade de género. Em 
termos globais, compreendem melhor as suas responsabilidades no contexto local/
nacional do que no contexto global: não parecem relacionar as suas responsabilida-
des com a interligação dos assuntos globais/ao nível global.

4. A voz dos estudantes e dos jovens como parte ativa do processo.

Ao debater a sustentabilidade e 
os conceitos de desenvolvimento 
sustentável, os participantes 
referiram-se sobretudo às 
dimensões ambientais da 
sustentabilidade. 

O caso da Eslovénia.  
A opinião da  
Plataforma Eslovena 
para Ação Global

4.1 
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Em abril de 2019, o Centro para Educação Intercultural da Câmara Municipal de Bolo-
nha apresentou as questões acima mencionadas em cinco escolas secundárias (so-
bretudo instituições de ensino profissional); CSAPSA2 e WeWorld GVC apresentaram o 
questionário em oficinas extracurriculares, envolvendo jovens que já participavam em 
atividades interculturais. As respostas que obtiveram dos jovens confirmaram a sua 
falta de sensibilidade para o seu papel enquanto cidadãos globais.

A maioria dos jovens entrevistados pensam que ser cidadão global significa ser um 
estudante responsável, ter um trabalho, uma família e, na medida do possível, ajudar 
outras pessoas, em particular os amigos ou a família. 

 

Alguns jovens relacionaram o seu papel no mundo às questões ambientais, mas ne-
nhum mencionou a igualdade de género, a justiça, as migrações, etc.

Apesar de não serem representativos, os resultados desta análise, mostram que é muito 
importante perceber o conhecimento dos jovens através da sua linguagem. Também 
é importante identificar uma linguagem muito simples, sem significados conceptuais 
relacionados com a questão da participação. 

Chegou-se à conclusão de que a linguagem dos professores deveria ser o resultado de 
um grande esforço para a simplificação. Por esta razão, deveria fazer-se um esforço 
considerável para privilegiar um léxico baseado na experiência e abordagem aos con-
teúdos e assuntos ligados à cidadania.

4. A voz dos estudantes e dos jovens como parte ativa do processo.

O conceito do “outro” 
reduz-se, assim,  
às relações pessoais.

O conceito de cidadania,  
se considerado, relaciona-se 
sobretudo com a solidariedade. 

O caso italiano. 
A opinião da 
Cidade de Bolonha

4.2 
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Por Sandra Oliveira, 4Change e Maria Leonida, KARPOS

Se tivéssemos de responder “sim” ou “não” a esta pergunta, a respos-
ta seria negativa: na verdade não precisamos de qualquer tecnologia 
para apoiar os processos coletivo e individuais da ‘aprendizagem 
global’ do mundo e de nós próprios. Contudo, as nossas vidas são 
cada vez mais disciplinadas, apoiadas e perturbadas pela tecnolo-
gia que transportamos nos nossos bolsos e que trazemos para as 
nossas casas, transformando o modo como vivemos, estudamos, 
trabalhamos, amamos, vemos o mundo que nos rodeia. Assim, nós, 
enquanto formadores e ‘adultos’ que não são nativos digitais, senti-
mos a necessidade de lidar com os média digitais que nos rodeiam e 
desenvolver as competências críticas dos mais jovens que conside-
ramos estarem demasiado imersos nos seus média digitais. 

Mas porque precisamos de lidar com os média quando trabalhamos 
com os jovens? Não deveríamos separar as nossas vidas cívicas des-
tas outras esferas, do entretenimento e dos momentos de informação 
– os bons velhos papéis dos média nas nossas vidas do século XX? 

Negativo, mais uma vez: os média estão entre nós, no nosso quo-
tidiano, do nascer ao pôr do sol… e para além dele.

5 Precisamos  
de tecnologia 
para promover  
as competências 
e o conhecimento 
dos jovens para 
a Cidadania 
Global?
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Já não vivemos no tempo dos ‘mass media’ clássicos que 
aprendemos na escola, com um botão para ligar e desligar: 

os média são, atualmente, híbridos, tudo tem uma componente online (ou depende 
dela). A tecnologia é quase omnipresente, ubíqua e traz-nos um fluxo constante de 
notificações e estímulos.

Definimos os média não como um simples canal ou tecnologia de informação, mas um 
ecossistema onde estamos imersos e onde os meios de comunicação dos seres humanos 
do presente estão ligados  – desde grandes ecrãs e vídeos em outdoors, às aplicações de 
conversação (chats) nos telemóveis, à proliferação de ecrãs ou à normalização de gadgets 
de realidade virtual ou aumentada, às rádios interativas ou os podcasts que podemos 
descarregar e gravar. Os média rodeiam-nos e envolvem-nos cada vez mais de um modo 
sinestésico e sedutor, a um ritmo rápido e imediato, deixando pouco espaço para uma 
visão analítica e distanciada sobre como consumimos e produzimos informação. 

Podemos considerar que o pensamento crítico está comprometido nas nossas práticas 
quotidianas? É certo que a autonomia e o distanciamento, tal como outras dimensões que 
ajudam a construir a compreensão de um cidadão global, não são cultivadas na nossa 
vida quotidiana: a comunicação profunda e capaz de criar laços, a empatia, a integridade 
e o equilíbrio, a humildade e também o que Facione (1998) descreve como pensamento 
crítico: a “interpretação, análise, avaliação, inferência, explicação e auto-regulação”.

É necessária uma literacia para os média e todo um conjunto de ‘novas literacias’: literacia 
digital, literacia democrática, literacia tecnológica, literacia para a participação política, 
literacia para as linguagens visuais/vídeo, etc... Uma espécie de ‘Literacia para a democra-
cia digital’? Paul Mikailidis e Eric Gordon, do Emerson College (2017), cunharam um termo 
interessante: a ‘Civic Media Literacy’, que pode ser traduzida por Literacia Cívica Mediática. 
Podemos ligar esta literacia a uma formação, facilitação e ativação de competências cívi-
cas, que se relaciona com a Cidadania Global como uma cidadania interligada, universal. 

Porque usamos este termo ‘facilitar competências de literacia’, que implica o uso de 
metodologias participadas, não formais , em vez de usar o termo ‘educar para os mé-
dia’? Bom, isto diz respeito ao exercício de uma cidadania ativa: não se trata de educar, 
mas de provocar conhecimento, alimentar o pensamento crítico, usando e construindo 
as ‘literacias’ de cada pessoa. E esta é a investigação-ação da 4Change, usar as ferra-
mentas que desenvolvemos nos nossos projetos de ECG: expressar o poder da agên-
cia dos cidadãos que, mesmo imersos no ecossistema mediático, podem ser também 
produtores, ativos, os tais Prosumers. O requisito mínimo é que cada pessoa possa 
ser um descodificador do tsunami de informação que recebe diariamente. Mas a lite-
racia para os média também dá valor à sabedoria que os jovens têm sobre os média  
– e reúne vários tipos de conhecimentos:  

a)  o acesso e avaliação crítica da informação; 
b)  a compreensão do funcionamento dos média; 
c)  o uso criativo e responsável dos média para comunicar  

e facilitar a participação cívica eficaz (e democrática). 

5. Precisamos de tecnologia para promover as competências e o conhecimento…
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A abordagem pedagógica que propomos, usando as ferramentas 
desenvolvidas para Projetos de Cidadania Global, é construída 
a partir de sete competências da literacia para os média:

i.  Provocar o reconhecimento de onde estamos e de como agimos no mundo. ‘Os média 
entre nós’, os média são, finalmente, o que McLuhan tinha previsto para o nosso futuro: 
extensões dos seres humanos – vivemos num ecossistema dos média e os jovens tendem 
a ver o que surge através dos média como ‘natural’, ‘real’ ou ‘verdadeiro’;

ii.  Da naturalização à consciência de que necessitamos de mais competências: ao tomarem 
consciência de que os média não são ‘naturais’, consciencializando-se de que somos 
comunicadores ‘intencionais’, os jovens poderão envolver-se na necessidade de desco-
dificar o mundo, os média, aumentando as suas competências de literacia mediática;

iii.  Os média são uma construção: esclarecer porque é que os média são um conjunto 
mediatizado de informações, produzidos de um determinado modo, com uma agenda e 
uma perspetiva parcial – é fundamental para perceber porque é que a rapidez e o carác-
ter imediato dos média estereotipam a nossa informação mais do que nunca; usando 
a teoria dos ‘Values & Frames’ (que pode ser traduzida por Valor & Enquadramento);

iv.  Somente depois de se aperceberem destes processos, os jovens podem começar 
a compreender como funcionam os média: os atores & os papéis & as suas agendas; 
a circulação de informação; a produção com base nos interesses comerciais e de 
mercado; as diferentes linguagens – o meio transforma-se na mensagem, tal como 
consideraria McLuhan?

v.  A ética de gestão, consumo e produção dos média: quais são as liberdades garan-
tidas e a legislação que estabelece os limites dos média? E apenas neste momento 
falamos de segurança e da pegada digital da nossa comunicação digital;

vi.  Com este conjunto de competências, os jovens conseguirão descodificar os média de 
modo mais eficaz: o que é o algoritmo humano (colaborativo, verificação dos conteúdos 
gerados pelo utilizador, etc.), algumas ferramentas digitais para descodificar os média;

vii.  O último conjunto de competências é construído com base no seu papel e nas suas 
competências de nativos digitais: quem sou eu como produtor ativo? Dando alternati-
vas para uma “comunicação transformadora” e exemplos de ativismo do quotidiano, 
ações simples e integradas no estilo de vida e na contribuição para a comunidade.

Para promover estas competências, o MigratED atua nas escolas com um conjunto de 
ferramentas: participativas, encorajando o pensamento crítico, relacionando-as com 
a vida diária e com as pessoas. Utiliza abordagens não formais: dinâmicas de grupo, 
aprendizagem pela experiência, abordagens práticas que permitem aos jovens usar 
os seus smartphones, algumas apps, redes sociais, jogos, mas… não esquecendo o 
analógico! Tudo isto  contraria uma ‘naturalização’ do mundo digital, torna os partici-
pantes conscientes do seu uso dos média.

5. Precisamos de tecnologia para promover as competências e o conhecimento…
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Uma das ferramentas MigratED é o uso do Vídeo 
Participativo (VP), não apenas enquanto ferramenta 
digital, mas como um método de empoderamento não 
formal que pode ativar jovens cidadãos/cidadãs. 

Como pode um/a professor/a ou educador/a usar o VP com a sua turma ou num grupo 
de jovens? 

O MigratED não usou a metodologia do VP na sua íntegra, um processo que consome 
mais tempo do que o sistema formal de educação consegue dispensar do currículo - 
mas usou uma versão simplificada desenhada para trabalhar com os jovens. A 4Chan-
ge propôs, assim, a produção colaborativa, criativa e participativa de vídeos sobre  
o tema principal a ser abordado. Este método foi também adaptado aos educadores 
e ONG da Grécia (pela Karpos), Itália, Eslovénia e Chipre. Consistiu em seis passos:

1. Primeiro passo: existe a necessidade de preparar os 
participantes com sessões de literacia para os média, 
trabalhar com jovens para que construam as suas 
competências de literacia para os média: exercícios 
participativos, dinâmicas de grupo, desconstrução de 
estereótipos, construir vontade e interesse para serem porta-
vozes ou pesquisar e filmar histórias sobre migração; 

2. Segundo passo: desde o início do processo criar grupos de 
afinidade, que concordam sobre um tema, uma história ou 
uma perspetiva do assunto;

3. Depois construir as capacidades de trabalhar como um 
coletivo e criar coletivamente, através de um guião de grupo, 
através do brainstorming e da escrita criativa; 

4. Em simultâneo, dar formação sobre a literacia para as imagens 
em movimento e a linguagem vídeo, sobre as câmaras e as 
tecnologias de som, aplicando-as aos próprios smartphones 
dos jovens - ou utilizando os equipamentos vídeos disponíveis;

5. Por fim, supervisionar a produção de pequenos vídeos e a edição 
final (seja no smartphone ou através de profissionais de vídeo - 
em Portugal trabalhámos com o realizador Eduardo Amaro;

6. Concluir com o visionamento dos trabalhos pela comunidade/
colegas, tanto durante a semana para Ação Global, como noutros 
momentos - a pandemia de Covid-19 obrigou aos visionamentos 
digitais, que tiveram a mais-valia de integrar discussões, 
perspetivas e desabafos dos jovens na edição final dos filmes - 
e das campanhas MigratED nas redes sociais (#estamosjuntos 
#acomunidadequequeremos #EuropaInclusiva).

5. Precisamos de tecnologia para promover as competências e o conhecimento…
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Por Mirca Ognisanti, Centro para Educação Intercultural (CDLEI), 
Município de Bolonha

Trabalhar com  
os estudantes  
para a disseminação 
de uma mentalidade 
intercultural
O Centro para a Educação Intercultural (CDLEI) faz parte do Departa-
mento de Educação do Município de Bolonha e trabalha em estreita 
colaboração com as instituições e escolas locais e, graças aos 
fundos municipais, regionais e europeus, pode enriquecer a oferta 
escolar aos estudantes. Em particular, o Centro concentrou o seu 
trabalho nas escolas secundárias, em particular nas escolas dedica-
das ao ensino profissional ou nos institutos técnicos, com elevada 
percentagem de estudantes de origem estrangeira.

6 Relações  
de dinâmicas  
de grupo  
e aceitação  
da diversidade 
numa turma 
multicultural 

6.1 
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Em anos recentes, o esforço de sensibilização tomou novas e diferentes formas, graças ao trabalho de-
senvolvido pelas instituições italianas e pelas organizações da sociedade civil em escolas e nos serviços 
educativos: ferramentas digitais ligadas a linguagens expressivas podem ser usadas como mediação para 
construir um diálogo com os adolescentes. É sabido que os jovens constroem a sua ideia do mundo, sobre-
tudo, com base em conteúdos digitais e nos média generalistas, que não têm qualquer propósito educativo. 
A ausência do acompanhamento por adultos e instituições educativas capazes de sensibilizar para a 
aceitação da diversidade junto da opinião pública, a partir da qual os jovens constrõem diariamente as 
suas interpretações da realidade, pode ser considerada um acelerador das dinâmicas que conduzem ao 
preconceito, discriminação e, por fim, ao discurso de ódio. No contexto de turmas multiculturais, profes-
sores e educadores observam diariamente a disseminação da violência horizontal entre pares, não ape-
nas em relação aos “estrangeiros”, mas também a conflitos de origem étnica, perpetrados por migrantes 
de segunda geração em relação a estrangeiros ou a outras minorias étnicas, num exercício evidente e do-
loroso de construção da sua identidade, afiliação e representação de estatuto entre os grupos de jovens. 

A nossa experiência mostra que estas dinâmicas  
são evidentes nas turmas multiculturais: de facto, 
a escola não é imune à disseminação dos conflitos 
sociais, discurso de ódio e estigmatização.

 
Em particular, deveríamos considerar que o/a adolescente cria a sua própria ideia sobre o mundo numa 
fase muito delicada de construção da sua identidade individual. É por isto que as instituições educati-
vas e a sociedade civil deveriam responder à necessidade de apoio, não formulada, oferecendo: 

– oportunidades para que os/as estudantes e os/as jovens se sintam reconhecidos/as;
– boas razões para se sentirem responsáveis pelo mundo e pelos seres humanos; 
– oportunidades para participar na construção de uma ação ou comunicação 
    coletiva responsável.

 

Graças a muitos projetos desenvolvidos pelo Município de Bolonha - como SEIPIU’, AMITIE, AMITIE CODE; 
S-CONFINATI, ver www.comune.bologna.it/cdlei -  o Centro Intercultural obteve competências que podem 
ser usadas, valorizadas, atualizadas e melhoradas no contexto das atividades do projeto MigratED dirigidas 
aos jovens com idades entre os 14 e os 18 anos. Por estes motivos, propomos alguns elementos chave 
para a organização de atividades por educadores, quer nas escolas como em contextos não-formais. 

Estas propostas não devem ser entendidas como 
fórmulas rígidas a serem aplicadas em todos  
os contextos, mas como uma troca de experiências 
entre parceiros, educadores e outros atores  
com interesse nos tópicos do projeto MigratED.

6. Relações de dinâmicas de grupo e aceitação da diversidade numa turma multicultural

6.2 Propostas de metodo-
logias e conteúdos  
para oficinas
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1. Estrutura da oficina: 
12-15 horas (4 a 5 semanas de encontros durante o ano letivo). Este calendário permite 
aos estudantes explorar um assunto em profundidade sem afetar o currículo escolar.

2. Abordagens de comunicação mistas, 
com momentos de troca interativa. Atualmente é importante renovar a comunicação 
entre professores e alunos, na medida em que novas formas digitais exigem novas 
abordagens não apenas nos processos de ensino, mas também na interação. Este 
método permite aos estudantes verem as suas opiniões consideradas, sendo toma-
dos como interlocutores, com um papel ativo no debate e na análise. Devido à grande 
importância das suas opiniões, também é necessário criar oportunidades para os/
as estudantes com um menor domínio da língua do país. Por este motivo, o uso de 
imagens pode ser uma boa metodologia para permitir aos estudantes não nacionais 
compreender e participar ativamente nas oficinas.

3. A importância das narrativas (storytelling): 
o uso de testemunhos que transmitam as histórias pessoais ajudará na transmissão 
de conceitos que podem ser vistos como distantes e não afectando as nossas vidas 
quotidianas, de modo a desenvolver a empatia e as competências de escuta entre es-
tudantes. Experiências positivas podem ajudar os/as estudantes a ver para além das 
histórias de migrantes que assentam apenas na solidariedade. Ao proporcionar-lhes 
histórias de resiliência e de realização, podemos ajudá-los a construir uma imagem po-
sitiva dos migrantes. Tal permite-lhes olhar para estes não apenas como pessoas que 
pedem ajuda, mas também como alguém que nos pode ensinar a lidar com problemas 
e ter a determinação para conseguir uma vida melhor.  

6. Relações de dinâmicas de grupo e aceitação da diversidade numa turma multicultural

6.3 Sugestões para a imple-
mentação de oficinas 
nas escolas
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4. Uso constante de dados: 
para promover o uso de dados entre estudantes, recomenda-se que lhes seja mostra-
do como obter fontes fiáveis e como identificar a informação e as estatísticas. Para 
conseguir esta tarefa delicada, professores e especialistas devem identificar websites 
ou ferramentas de informação que têm como objetivo superar a informação retórica 
sobre preconceitos e estereótipos (i.e.: https://openmigration.org/en/). Este é o mais 
exigente e talvez mais importante de todos os assuntos que requerem atenção:  

as escolas, educadores e outros atores têm a delicada tarefa 
de dar a oportunidade aos estudantes de se habituarem a fazer 
perguntas e a preferirem o exercício da dúvida às respostas 
pré-embaladas.

5. Envolvimento de educadores: 
ONG, facilitadores e formadores devem fazer um esforço para manter professores ati-
vamente envolvidos na escolha dos conteúdos e na identificação dos temas a serem 
desenvolvidos no currículo comum. Tal inclui ajudá-los a criar módulos de ensino para 
matérias curriculares específicas.

6. Relação entre direitos humanos, desenvolvimento e migrações: 
especialistas e educadores que implementam as oficinas nas escolas secundárias 
deveriam ser preparados para oferecerem oportunidades aos estudantes para identi-
ficar interpelações entre estes processos, tal como recomendado por investigadores 
e especialistas no campo do co-desenvolvimento. De modo a permitir aos estudantes 
compreender esta relação delicada, as análises dos padrões de consumo podem ser 
uma boa oportunidade para identificar as implicações dos nossos hábitos diários e 
da sua interligação com os assuntos globais (ambientais, sociais, etc.), assim como 
identificar ações possíveis a serem desenvolvidas (i.e: a cadeia de fornecimento de 
produtos de uso comum como as roupas, aparelhos digitais, etc.).

7. Espaço público e dimensão urbana: 
de modo a evitar a implementação de oportunidades educativas comprometidas, isola-
das do contexto, poderia ser útil identificar modos de manter a turma/escola em con-
tacto com outras iniciativas desenvolvidas em contexto local ou na internet (campa-
nhas, festivais ou eventos públicos na cidade, etc.) Tal dará visibilidade ao trabalho 
desenvolvido na aula, promovendo a continuidade do caminho educativo (e, assim, um 
impacto mais forte) e permitindo aos estudantes apresentarem-se como parte de uma 
comunidade reflexiva.

6. Relações de dinâmicas de grupo e aceitação da diversidade numa turma multicultural



37

Cidadania Global, Média e Tic Orientações metodológicas e reflexões para educadores 

8. Documentação participada: 
a documentação das atividades é um modo válido para deixar pistas do trabalho de-
senvolvido. A documentação não deverá ser considerada um passo administrativo do 
trabalho executado, útil apenas para um relatório, mas deverá ser entendida como uma 
ferramenta única para reunir e dar voz aos estudantes. Através da sua participação 
na escolha dos conteúdos que integrarão um blog, por exemplo, ou através da edição 
e da publicação de conteúdos para as redes sociais, os estudantes participam ativa e 
diretamente na produção da comunicação do projeto. 

Representam-se como agentes de comunicação e experimentam  
a responsabilidade da comunicação dos temas tratados. 

Por fim, mas não menos importante, a documentação dá aos estudantes a oportunidade de 
ver o que fizeram e de divulgar horizontalmente os conteúdos produzidos entre os seus pares.

9. Uso de ferramentas digitais: 
a comunicação será consideravelmente potenciada pelo uso de ferramentas digitais, 
que têm a dupla função de atrair a atenção e de estimular a interação. Alguns exem-
plos poderiam ser úteis para identificar instrumentos fáceis que podem enriquecer as 
apresentações e as propostas de conteúdo: Google Charts para criar gráficos, traba-
lhar dados e mapas; Canva, para colagem de imagens e design gráfico; Draw.io  para 
criar diagramas, quadros e esquemas; Tableau, para criar timeline, gráficos e tabelas; 
Animoto, para permitir aos estudantes criar pequenos vídeos; Google Trends e Answer 
The Public, para obter informação sobre as pesquisas efetuadas no Google; Kahoot!  
para criar quizzes interessantes e desafiantes sobre as perceções e representações 
dos fenómenos migratórios, que afastam os estudantes; Jamboard para sumarizar 
brainstorming, debates ou análises feitas em grupo/turma.

10. Uso de imagens: 
Para atrair a atenção dos/as estudantes, uma boa mistura de imagens pode ajudar o edu-
cador ou especialista a apoiar a apresentação dos conteúdos, em simultâneo com o uso 
de fotografias, documentários, curtas metragens ou vídeos educativos relacionados com 
os conteúdos analisados. Documentários sobre temas sociais atraem a atenção uma vez 
que conseguem contar diferentes histórias sobre o mundo. Ao assistir a um documentá-
rio, temos tempo para explorar histórias com mais detalhe. Graças ao tempo e ao ritmo, 
a leitura da narrativa é muito mais profunda. A duração das reportagens jornalísticas e a 
dos pequenos clips na internet, orientam o espectador para uma densidade de informação 
e de estímulos visuais que tornam o conteúdo das notícias distante e demasiado comple-
xo para ser verdadeiramente entendido. O documentário devolve o tempo às narrativas e 
devolve nomes e emoções aos aspectos técnicos da informação. Além disso, as curta-
-metragens podem ser muito úteis para os educadores e professores, em particular para a 
implementação de caminhos a explorar com os jovens. De algum modo, documentários e 
as curta-metragens contribuem para devolver a humanidade às narrativas (storytelling) 
uma vez que dão voz às pessoas que integram as histórias. 

Por este motivo, estas são ferramentas úteis que permitem que educadores e profes-
sores introduzam assuntos relacionados com o desenvolvimento, migrações, direitos 
humanos e cidadania global.

6. Relações de dinâmicas de grupo e aceitação da diversidade numa turma multicultural
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Por Simona Bruni, C.S.A.P.S.A.2

A escola é uma “agência” educativa capaz de planear e organizar 
os currículos focados nos assuntos da educação para a cidadania 
global, mas outros atores também podem participar neste processo, 
alargando o horizonte educativo dos jovens através de formações so-
bre esta temática. As associações juvenis, organizações que imple-
mentam ações sociais e educativas, centros de juventude, associa-
ções desportivas e culturais, poderiam implementar estes programas, 
envolvendo os jovens em práticas culturais, artísticas e desportivas. 

Começamos com o pré-requisito de que qualquer cidadão não é de-
finido apenas por ter um documento de identificação, mas também 
por ter acesso a formação e à oportunidade de informação, ambas 
úteis para desenvolver o seu conhecimento crítico e as suas com-
petências sobre temas políticos, económicos, cívicos e ambientais. 

7 Como chegar  
aos adolescentes 
em contexto 
extra-curricular

Como educadores, professores  
e adultos têm o dever de fomentar  
uma “imaginação cívica”.
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Por outras palavras, devem apoiar os mais jovens a desenvolver a sua “comunidade” e 
os seus “direitos” com as suas próprias ideias, que poderiam representar um comple-
mento às ideias feitas, renovadas por princípios de igualdade social e justiça. Deste 
modo, os adultos com papéis significativos na educação de jovens poderiam colaborar 
com facilitadores e educadores, para fomentar oportunidades para os jovens desen-
volverem a sua auto-expressão e empoderamento.

Tendo em consideração estes aspectos, não temos teorias padrão para aplicar ao en-
volvimento dos jovens. A capacidade para escutar, usando ferramentas inovadoras 
para a análise e monitorização das características dos mais novos, permite-nos ter 
um conhecimento aprofundado da sensibilidade e das necessidades dos mais jovens. 
Para além do mais, permite-nos identificar: recursos e serviços disponíveis, que po-
dem reforçar ações de sensibilização; diferentes ações relacionais e educativas e 
atores, relacionadas com o desporto, a escola, a música, etc; e permite a educação 
contínua dos adolescentes, enquadrando as suas necessidades num contexto social 
e ambiental específico.

De modo a favorecer um caminho de sensibilização para o signi-
ficado da cidadania global, podemos usar abordagens formais e 
não formais, tanto em contextos escolares como extracurricu-
lares, concebidos desde o início e interligados entre si - ou 
experimentar percursos que estimulem ações educativas.

Além do caminho teórico, a educação para a cidadania poderia ser apoiada por um 
caminho experiencial considerado como uma ferramenta eficaz no desenvolvimento 
de atividades curriculares e extracurriculares: através do “aprender a fazer”, a prática 
torna-se uma ferramenta de aprendizagem. Refletir sobre a experiência adquirida sig-
nifica encontrar um sentido, um significado para os acontecimentos diários, apoiando 
os adolescentes na exploração das suas ações de modo consciente e transformando 
estas experiência em oportunidades de aprendizagem individual e coletiva, também 
graças ao apoio de educadores.

A abordagem experiencial pode ser mais eficaz, acima de tudo em contextos caracte-
rizados pela pobreza educativa ou cultural e pela marginalização. Nestes contextos, é 
ainda mais importante organizar eventos e atividades recreativas capazes de promo-
ver responsabilidades ligadas aos direitos globais, à capacidade de compreender as 
múltiplas diferenças nas identidades sociais e culturais (religião, língua, origem étnica, 
etc.), a capacidade de usar a tecnologia, mantendo em simultâneo, o pensamento crí-
tico e a consciência.

Os pontos fortes destas atividades relacionam-se com a capaci-
dade de responder às necessidades locais, considerando toda a 
comunidade como um ator educativo (as organizações da socieda-
de civil, grupos informais, escolas, famílias, jovens, insti-
tuições, entidades com e sem fins lucrativos). 

7. Como chegar aos adolescentes em contexto extra-curricular
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O diálogo e o fortalecimento de grupos e experiências locais e a oportunidade de 
usar espaços públicos para nos expressar promove o envolvimento de adultos e de 
jovens como sujeitos de ação. Nesta interação constante, mentores, professores e/ou 
educadores deveriam aceitar os conflitos juvenis como um potencial recurso, graças 
à mediação. Negar o conflito e tentar reprimi-lo seria um erro enorme: o conflito pode 
criar inovação e mudança.

O desenvolvimento de novos pensamentos e práticas poderiam, até um certo ponto, 
estar relacionados com toda a comunidade, se escutados e se forem estabelecidas 
novas alianças com os jovens.  

Propomos uma metodologia para o envolvimento dos jovens em contexto extra-curri-
cular no âmbito das atividades para a educação global - a metodologia é desenvolvida 
em três fases:

Mapeamento: mapear o contexto local pode dar-nos indicadores 
quantitativos e qualitativos relacionados com os jovens tais como 
os seus locais de encontro, os seus estilos de vida, os seus hob-
bies, as oportunidades locais dadas por diferentes atores. Esta 
informação possibilita-nos conhecer a comunidade em profundida-
de durante um período específico.

Contacto: estabelecer contactos formais e informais dando a 
oportunidade de aproximação ao grupo-alvo. Este passo está 
fortemente ligado à profissionalização, uma vez que prevê o uso de 
uma linguagem apropriada capaz de agir como uma ponte entre os 
jovens e as instituições, respeitando e reconhecendo o(a) interlocu-
tor(a) e as suas experiências e necessidades.

Criação de relações de confiança, tendo em consideração  
o contexto: o planeamento e a implementação de ações envolven-
do diferentes atores.

7. Como chegar aos adolescentes em contexto extra-curricular
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Cada ação/projeto pode incluir:

a) O grupo-alvo e o seu grau de envolvimento e participação 

b) Entidades locais e institucionais participantes na ação

c) Objetivos globais e específicos, com enfoque no desenvolvimento de 
competências úteis para fortalecer a capacidade a agir

d) Atividades, metodologias, locais e tempos para a implementação da ação

e) Recursos necessários, tendo em consideração os diferentes recursos já 
presentes ao nível local (recursos humanos, materiais, ferramentas, etc.) 

f) A avaliação é uma ferramenta muito importante incluindo alguns indicadores que 
são úteis para verificar os processos desenvolvidos para atingir os objetivos. 
Inclui a descrição do grupo-alvo, de modo a analisar a sua participação na ação, 
e detalhes na implementação das atividades. A avaliação precisa de incluir o 
grau de concretização dos objetivos previstos e dos elementos que facilitam ou 
são impeditivos. Uma ferramenta básica para avaliação é a entrevista, que pode 
revelar as motivações e as perceções do processo.

g) As conclusões são muito úteis de modo a identificar os elementos particulares 
que caracterizam o percurso educativo e a implementação da ação, 
sublinhando os aspectos qualitativos. 

Alguns exemplos de atividades para a cidadania global são os “dias de limpeza do 
ambiente” com a participação de centros juvenis ou de associações culturais; ou as 
actuações musicais organizadas por jovens; campeonatos desportivos multi-étnicos; 
workshops de hip-hop (escrita, rap e break dance); criação de rádios digitais geridas 
por jovens com o apoio de adultos. 

Estes exemplos são úteis para promover o pensamento crítico, sensibilizar os jovens 
para temas globais e para a inter-relação entre as dinâmicas locais e globais - e podem 
ser criados e apoiados por redes institucionais e da sociedade civil.

7. Como chegar aos adolescentes em contexto extra-curricular
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Por Dimitra Deroyiannis, ActionAid Hellas

Semana de Ação Global 
para a Educação  
(Global Action Week 
for Education),  
uma campanha com  
uma grande história

Desde 2004, a ActionAid Hellas tem coordenado de forma sistemá-
tica a Semana de Ação Global para a Educação, uma das maiores 
campanhas na Grécia. Esta ação convida jovens de toda a Grécia a 
terem uma postura crítica em relação à realidade global e a partici-
par ativamente em ações sobre assuntos locais e globais. 

O direito à Educação, as Migrações, as Pessoas com Deficiência e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são alguns dos tópicos da 
Semana de Ação para a Educação.

8 Boas práticas 
para o 
envolvimento 
das escolas

8.1 
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A campanha junta crianças, jovens e educadores de sistemas de educação formal e 
não formal na Grécia. No total, em 2019 chegou a 406.300 participantes! 70% das 
escolas aderentes participam todos os anos. Vale a pena mencionar que a maioria das 
escolas se localizam em áreas rurais. 

8. Boas práticas para o envolvimento das escolas

8.2 

8.3 

Quem participa?

Porque funciona?

– É um óptimo modo de introduzir um tema global na sala de aula. Produz um 
projeto ideal de cidadania activa ou toda uma actividade escolar.

– Cultiva competências e valores essenciais como o respeito, a empatia, o 
pensamento e a consciência crítica.

– Aproxima as escolas da sociedade e das situações da vida real.

– As crianças e os jovens recebem ações informadas e reflexivas e tornam-se 
promotores da mudança. 

– É fácil para as escolas participarem e implementarem combinando estas ações 
com outras que já estão a decorrer.

– A oportunidade única e inspiradora para centenas de escolas de participar numa 
ação colectiva com uma causa comum.

– Envolvimento ativo dos educadores no planeamento das campanhas do próximo 
ano através do preenchimento de um questionário, que é enviado no final da 
Semana de Ação.

– A visibilidade de todas as ações dos estudantes através do blog da campanha 
(https://actionaideducation.tumblr.com/) e das redes sociais.
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I. Identifique a sua causa e torne-a relevante. O tema da Semana de Ação 2019 foi o 
ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis. As escolas identificaram assuntos de 
sustentabilidade nas suas instituições e comunidades e encontraram meios de lhes 
dar resposta e criar sensibilização.

II. Decida qual o melhor momento-período. Torne-a flexível! Estabelecemos o mês de 
março como horizonte temporal e as escolas decidem qual a semana em que imple-
mentam as suas ações.

III. Decida se a sua campanha contém uma pergunta política. Qual é a mudança que 
deseja ver? 

IV. Encontre os seus embaixadores! Pode escolher celebridades ou propor às escolas 
para indicar jovens líderes nas suas turmas. A autoria da campanha será multiplicada!

V. Decida qual será a ação comum principal da campanha. É neste momento que todas 
as escolas se unem, peça às escolas que façam algo inovador, mas viável.

Em 2019 pedimos aos jovens para organizarem uma marcha  
nas suas comunidades e recolherem “quilómetros”  
para um planeta sustentável e justo. 

Alguns marcharam nos seus jardins, outros nas suas comunidades e muitos optaram 
por visitar o presidente da câmara municipal! Total: 302 quilómetros em 140 escolas

VI. Desenvolva os seus materiais educativos. Projetar materiais flexíveis e abertos, que 
os professores possam incorporar nas suas aulas. Algumas ideias para atividades: 
– Escrever uma carta aos políticos 
– Produzir um vídeo
– Mobilizar a comunidade
– Organizar um evento

Não esquecer histórias motivantes e boas práticas - por exemplo, em 2019 Greta Tunberg foi a grande 
inspiração! Encoraje as escolas a envolver a comunidade local e envolva stakeholders. Grupos de inte-
resse especiais, líderes locais e, claro, as suas famílias.

8. Boas práticas para o envolvimento das escolas

8.4 Passo a passo



45

Cidadania Global, Média e Tic Orientações metodológicas e reflexões para educadores 

VII. Projetar um plano de comunicação com mensagens claras, um slogan atraente e 
visuais criativos. 

VIII. Facilite a participação dos educadores. Facilite o processo de candidatura (possível 
em papel, ou por e-mail ou em formulário na internet) mesmo para os educadores 
que não estão à-vontade em ambientes digitais. Lembre-se de recolher dados para 
monitorizar os resultados da sua campanha.

IX. Tenha os detalhes do seu contacto muito visíveis e mostre disponibilidade para 
apoiar educadores e escolas.

X. Chegou o momento! Comece por motivar as escolas quando estiver perto do momen-
to do arranque da campanha e prepare-se para visitar os seus eventos. Cresça com a 
cobertura dos média!

XI. Depois da campanha envie um questionário de avaliação para reunir ideias, pensa-
mentos e citações dos estudantes. 

XII. Garanta que as escolas lhe enviam materiais e produtos audiovisuais para os compi-
lar num vídeo. Carregue tudo e partilhe resultados e vitórias e celebre os resultados 
dos participantes!

XIII. Agradeça a todos os participantes pela sua paixão e compromisso na campanha. 
Algumas ideias: 
– Um vídeo de agradecimento 
– Um comunicado de imprensa com uma lista de escolas que participaram 
– Um evento de encerramento que celebre a campanha 
– Uma entrevista com alguns dos participantes divulgada pelos média

Alguns marcharam nos seus jardins, outros nas suas comunidades e muitos optaram por visitar o pre-
sidente da câmara municipal! Total: 302 quilómetros em 140 escolas

1 Normalmente é um evento único. De modo a capitalizar o seu potencial poderia: 
– Relacionar a Semana de Ação para a Educação com outra campanha da organização 

(ActionAid) ou política. 
– Mantenha as escolas informadas ao longo de todo o ano com recursos e atualiza-

ções sobre o tema da campanha.

2 Uma vez que decorre num território nacional, existe um grande potencial para ligar as 
escolas que estão na mesma área ou que estão a trabalhar sobre os mesmos temas. 

3 Existe a necessidade de as escolas se tornarem mais independentes no carregamen-
to e na partilha dos seus materiais. Uma plataforma web poderá descentralizar este 
processo e diminuir a necessidade de recursos humanos. Além disso, fortaleceria a 
autoria das escolas na campanha.

8. Boas práticas para o envolvimento das escolas

8.5 Lições aprendidas
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9 Boas práticas: 
uma seleção 
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AMITIE CODE - Capitalizando o Desenvolvimento

O projeto envolveu Autoridades Locais e ONGs de 6 países europeus ativas na 
sensibilização dos cidadãos para as questões de migrações, desenvolvimento e direitos 
humanos, bem como na formação de atores-chave, principalmente professores e 
funcionários públicos.

http://www.amitiecode.eu/ 

Alemanha, Itália, Letónia, Portugal, Espanha, França

Municípios de Bolonha e Província de Reggio Emília (Itália), GVC (Itália), FAMSI (Espanha), 
Região da Emília Romanha (Itália), Município de Loures (Portugal), Município de Toulouse 
(França), Município de Riga (Letónia), Universidade de Bolonha (Itália), Centro de Estudos 
Internacionais (Portugal), Fundação Acoge de Sevilha (Espanha), Universidade de Educação 
de Adultos, Hamburgo (Alemanha), Centro Letão dos Direitos Humanos (Letónia), CITTALIA 
(Itália), ECCAR - Coligação Europeia de Cidades contra o Racismo.

A ação é a segunda edição de um projeto coordenado pelo Município de Bolonha de 2010 
a 2013: o projeto AMITIE (Raising Awareness on MIgrations, developmenT and human 
rIghts through local partnErships) que teve o objetivo de sensibilizar profissionais e a 
sociedade civil para as ligações entre migrações, direitos humanos, e desenvolvimento. A 
metodologia do projeto foca-se na comunicação. Foram implementados grupos focais com 
comunidades de migrantes, formações para professores e estudantes e uma campanha de 
comunicação transnacional, envolvendo cidadãos, comunidades e profissionais.

AMITIE CODE (2015-2018) capitaliza os resultados do anterior projeto AMITIE, focando-se 
na capacitação de professores e estudantes e em diferentes atividades de comunicação. O 
projeto desenvolveu a capacitação de professores e funcionários das instituições locais ao 
oferecer uma formação altamente qualificada desenvolvida pela Universidade de Bolonha.
1. Formação avançada de professores e funcionários públicos.  
2. Oficinas com estudantes em escolas secundárias, durante as quais os jovens desenvo- 
 vem a comunicação intercultural através de ferramentas digitais e das redes sociais.  
3. Um concurso transnacional de produção de vídeo para jovens sobre os tópicos AMITIE CODE. 
4.  Ações de comunicação, principalmente campanha de redes sociais. 
5.  Elaboração de Planos de Ação Locais contra a discriminação em todas as cidades envol- 
 vidas; estes planos estão atualmente ativos. Em Bolonha, o Plano de Ação abrange  
 o período 2017-2020.

1. Desenvolvimento de métodos de comunicação participativa e não discriminatória. 
2. Inclusão de Planos de Ação contra a discriminação na agenda política local. 
3. Exercícios de comunicação participativa em escolas secundárias com recurso  
 a ferramentas de média digitais.

1. Introdução de uma abordagem participativa no trabalho institucional  
 com comunidades migrantes. 
2. Desenvolvimento posterior e adaptação a outros contextos de materiais de formação  
 para professores, educadores e funcionários públicos. 
3. Utilização de ferramentas de média para a sensibilização dos jovens.
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Expõe as tuas IDEIAS!

O debate é uma oportunidade de trocar ideias que pode ser utilizada como método de ensino, 
como fez Sócrates, ou como forma de confronto, como acontece nas discussões políticas. 
O modelo de debate criado pelo projeto “Expõe as tuas IDEIAS!” destina-se a estudantes do 
ensino secundário e visa torná-los, e ao seu ambiente social, protagonistas em desafios glo-
bais. Os alunos leem, estudam e aprendem sobre temas ligados aos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) e posteriormente defendem a sua posição, de forma a estimular 
o pensamento crítico. O modelo criado pelo projeto coloca os estudantes no centro, coope-
rando e trabalhando em equipa, sendo que a vitória pertence à equipa, não ao indivíduo. A 
inclusão e a participação são a base deste modelo que tem como objetivo o desenvolvimento 
de um exercício participativo de cidadania e democracia. Os estudantes envolvidos no proje-
to, divididos em equipas, debatem contra ou a favor de um determinado tópico, apoiando as 
suas posições com a pesquisa, provas e documentos apropriados. Apenas uma equipa vence, 
depois de provar a validade do seu argumento contra o dos adversários.

https://www.weworld.it/come-e-dove-interveniamo/exponi-le-tue-idee/news/ 

Itália

WeWorld GVC Onlus 

1 Aumentar o conhecimento e entendimento dos ODS entre os jovens 
2 Promover as competências de falar em público e debater entre os estudantes. 
3 Fomentar a educação entre pares no sistema escolar.

1.  Aquisição de conhecimento e aumento da sensibilização entre os estudantes sobre  
 os ODS, e de competências úteis para debates públicos. 
2.  Valorização da democracia e da cidadania ativa entre os jovens. 
3.  Disseminação de métodos de educação não-formal no sistema escolar.

A metodologia pretende dar protagonismo às escolas e regiões no debate nacional de 
questões atuais, enquanto exercício participativo de democracia e cidadania. Oferece ainda 
a possibilidade de desenvolver competências de falar em público e debater.  Favorece a 
cooperação entre pares, a competição com o objetivo de aprender e não apenas ganhar, 
bem como o respeito pelas regras partilhadas num ambiente democrático.

A metodologia pode ser utilizada em escolas secundárias de diferentes contextos, como mo-
delo de participação em questões globais, de sustentabilidade e de cidadania. Os temas esco-
lhidos e o método de debate favorecem uma abertura a questões centrais do mundo atual.
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Silence Hate (Silenciar o Ódio)

O principal objetivo do projeto é combater e prevenir o discurso de ódio online contra migran-
tes e refugiados através do desenvolvimento de contra-narrativas novas e criativas. A forma 
mais efetiva de combater o ódio é através da educação e do debate. Os média devem demons-
trar responsabilidade e combater ativamente o discurso de ódio, promovendo uma mudança 
de paradigma através da construção de uma contranarrativa. Para além disso, é necessário 
trabalhar na educação e prevenção, ajudando os jovens a reconhecer o discurso de ódio e o 
seu impacto nos indivíduos e grupos, encorajando-os a reagir a nível individual e coletivo.

http://www.silencehate.eu/  
http://www.silencehate.eu/wp-content/uploads/2018/10/Bricks_SILENCEhate%E2%80%-
93ModulePresentation-2018_ENG.pdf 

Itália, Polónia, Grécia, Chipre, Bélgica, Reino Unido

COSPE (Itália), Federação Europeia de Jornalistas (EFJ), Instituto de Diversidade nos Média 
(MDI), Amnistia Internacional Itália, Amnistia Internacional Polónia, KARPOS (Grécia), Zaffiria 
(Itália), Centro de Média Comunitário de Chipre (CCMC)

• Combater e prevenir o discurso de ódio online contra migrantes e refugiados através  
 do desenvolvimento de contra narrativas novas e criativas. 
• Fomentar a troca de boas práticas entre jornalistas, ativistas de média e bloggers,  
 melhorando a sua capacidade de criar contra narrativas sobre questões de migração. 
• Equipar professores, educadores, ativistas e jovens com as ferramentas analíticas  
 e operacionais para reconhecer e combater o discurso de ódio online. 
• Sensibilizar os jovens e o público em geral sobre os riscos da difusão do discurso  
 racista na net e sobre a importância de reagir ao discurso de ódio.

1 Desenvolvimento do European média Camp para jornalistas, profissionais de audiovisual  
 e ativistas sociais, com o intuito de reunir uma ampla rede de mentes criativas para  
 gerar conteúdo para a construção de uma contranarrativa sobre migração. 
2 Implementação de cursos de formação para professores, educadores, ativistas,  
 estudantes em geral e estudantes de jornalismo, para combater o discurso de ódio. 
3 Produção de média: relatórios investigativos, iniciativas digitais, campanhas nas redes  
 sociais e produções audiovisuais de jovens, jornalistas e ativistas sobre narrativas  
 alternativas sobre migração na Europa. 
4 Sensibilização do público em geral através de uma campanha online.

1 Desenvolvimento de módulos de formação em literacia dos média e discurso de ódio,  
 para profissionais e jovens 
2 Promoção de uma rede internacional de jornalistas, profissionais de audiovisual,  
 ativistas sociais 

1 Materiais de formação e oficinas adaptáveis e replicáveis em diferentes contextos. 
2 Desenvolvimento ulterior e adaptação a outros contextos do “Manual de educação para  
 os média e discurso de ódio”. 
3 Possível uso de produtos de média noutros países.
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Clube de Professores de Educação Global

O Clube de Professores de Educação Global nasceu da necessidade de um espaço onde os 
professores possam reunir-se e partilhar conhecimento e experiências mais regularmente, 
desenvolver diferentes abordagens didáticas a desafios globais e receber apoio de ONGs 
de Educação Global e indivíduos com os mesmos interesses. O Clube foi lançado em 2018 
pela Humanitas, convidando professores em toda a Eslovénia a cocriar um espaço não 
formal de apoio a todos os profissionais interessados em Educação Global e encorajar a 
inclusão de competências e valores de cidadania global nos programas escolares.

www.humanitas.si 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6rGwSh874JQ

Eslovénia

Humanitas – Centro de Aprendizagem e Cooperação Global

Sensibilizar e capacitar professores para a utilização da metodologia de educação global 
na educação formal e dentro dos programas escolares. Todos os meses, os membros 
participam em dias mundiais em que abordam questões específicas ligadas à Educação 
Global e recebem materiais didáticos, incluindo ferramentas digitais para utilizar na sala de 
aula. Em reuniões bimensais, os professores passam tempo de qualidade a partilhar novas 
ideias, experiências e a experimentar novos métodos de Educação Global.

O Clube de Professores de Educação Global atraiu mais de 60 membros de toda a Eslové-
nia, com mais de 25 professores presentes nas reuniões bimensais. Os professores ativos 
no Clube participaram noutras ações (grupos de trabalho para desenvolver materiais didáti-
cos de Educação Global) e implementaram diferentes ações locais direcionadas à mudan-
ça. O Clube foi reconhecido como uma das práticas vencedoras no Prémio de Inovação em 
Educação Global 2018 da Global Education Network of Europe (GENE).

O Clube de Professores de Educação Global sensibiliza e capacita professores para abordar 
questões globais na escola e para ensinar de outra forma: abrindo olhos e mentes para as 
realidades globais e locais. É também uma oportunidade para influenciar uma mudança 
sistémica positiva, debaixo para cima, na direção de uma educação e uma sociedade mais 
inclusivas, criativas e transformadoras.

O Clube tem ainda mais potencial para multiplicar boas práticas globais de educação a 
nível nacional e internacional, possivelmente ligando clubes nacionais num Clube Interna-
cional de Professores de Educação Global, reunindo profissionais de Educação Global em 
todo o mundo, partilhando experiências e trocando ideias, construindo um mundo mais 
justo e igual para todos.
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Manual para Professores sobre os ODS e Migração

Um grupo interdisciplinar de estudantes da Universidade de Liubliana desenvolveu um 
manual para professores sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as 
migrações, sob a mentoria da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Liubliana 
e da Plataforma SLOGA. O manual foi desenvolvido por dois grupos interdisciplinares de 
estudantes em dois projetos implementados em 2017 e 2018. 

http://www.sloga-platform.org/prirocnik-za-pedagoge-o-ciljih-trajnostnega-razvoja-in-migra-
cijah/

Eslovénia

Universidade de Liubliana, Faculdade de Ciências Sociais, e Plataforma SLOGA

Fornecer aos professores uma ferramenta para abordar os ODS e as migrações em ativida-
des didáticas.

1. O manual de materiais didáticos sobre todos os ODS do prisma da migração, desen-
volvido pelo grupo interdisciplinar de estudantes, foi distribuído por escolas primárias e 
secundárias na Eslovénia. 
2. Com base no manual, foram desenvolvidas oficinas, posteriormente oferecidas em esco-
las primárias, e formações para professores de escolas primárias e secundárias.

O manual é uma ferramenta que permite uma educação profunda e eficaz sobre a importân-
cia dos ODS. Os resultados de pequenos inquéritos realizados no início e no final de cada 
oficina mostram uma melhoria de 90% do conhecimento dos alunos sobre os ODS. 
Uma formação para professores que trabalham nas escolas primárias e secundárias, desen-
volvida com base no manual, foi positivamente avaliada pelo público-alvo. O manual contri-
bui para o aumento da compreensão dos jovens sobre responsabilidade e interdependência 
conjuntas a nível global e sobre seu papel ativo no ambiente local para atingir os ODS.

O conteúdo de cada ODS é estruturado de forma a fornecer uma visão geral da implemen-
tação da meta a nível global e nacional, seguida de uma boa prática a nível global e local, 
contribuindo para o progresso na implementação da meta. O manual fornece materiais didáti-
cos (incluindo descrição das atividades), fáceis de replicar e utilizar em diferentes contextos.
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Através dos Olhos do Refugiado

Através dos Olhos do Refugiado é uma resposta ao tratamento vergonhoso dos refugiados 
ao longo da rota dos Balcãs, ao aumento do discurso de ódio e da intolerância. Os parti-
cipantes identificam-se com o destino dos refugiados usando a visualização guiada em 
oficinas e técnicas experimentais num espetáculo teatral interativo e experimental, e são 
convidados a reviver a situação de inúmeras violações dos direitos humanos. No final, os 
participantes encontram as pessoas reais por trás das histórias, enquanto enfrentam e ques-
tionam seus próprios preconceitos, refletindo, reagindo e agindo em direção à mudança.

www.humanitas.si  
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NVmDoNwyl1o 

Eslovénia, Áustria

Humanitas – Centro de Aprendizagem e Cooperação Global

• Aumentar o nível de diálogo intercultural, tolerância e aceitação na sociedade, o que permi- 
 tirá uma integração mais fácil e maior aceitação de refugiados e migrantes na comunidade.  
• Aumentar a sensibilização sobre questões de migração e refugiados e o destino de  
 pessoas com experiências reais de refugiados. O público-alvo principal são jovens,  
 principalmente os alunos do ensino primário e secundário, bem como universitários,  
 pois acreditamos que é importante construir as virtudes da tolerância, aceitação e  
 diálogo intercultural o mais cedo possível no processo de socialização.

A peça experimental foi preparada e encenada e, até agora, foram realizadas 58 repre-
sentações, atingindo diretamente cerca de 1740 jovens em toda a Eslovénia e Áustria. 10 
pessoas com experiência de refugiados/migrantes colaboraram nas representações, o 
que lhes permitiu conhecer novas pessoas e aumentar o seu envolvimento na sociedade. 
Com base no feedback, a ação conseguiu quebrar uma série de preconceitos e questionar 
estereótipos geralmente aceites sobre migração e refugiados. As atividades do projeto e a 
cobertura médiatica alcançaram mais de 500.000 pessoas na Eslovénia.

Pessoas refugiadas cocriam o projeto, dão um toque pessoal e, ao mesmo tempo, pro-
cessam seus próprios traumas, constroem redes sociais pessoais e promovem o diálogo 
intercultural. O método oferece aos participantes a oportunidade de confrontar os seus 
próprios estereótipos e preconceitos, e discuti-los abertamente com os nossos convidados. 
Isso efetivamente subverte as suas convicções anteriores e, muitas vezes, coloca-as em 
questão. A performance baseia-se na empatia e solidariedade com refugiados/migrantes 
reais, que são parte integrante da experiência interativa.

1. A metodologia e o conteúdo podem ser partilhados e adaptados a outros países,  
 construindo uma rede de organizações parceiras. 
2. Formação para preparar as equipas para executar a peça de forma adaptada à sua  
 situação e necessidades no seu próprio ambiente local. 
3. Interesse em criar uma rede que simbolize a chamada rota dos Balcãs, ou seja,  
 da Grécia através da Macedónia do Norte, Sérvia, Bósnia, Croácia, Áustria e Alemanha  
 e potencialmente Escandinávia. 
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Oficinas sobre Direitos Humanos com óculos de realidade virtual

A Amnistia Internacional facilita várias oficinas temáticas relacionadas com direitos huma-
nos em diferentes escolas de ensino primário e secundário em toda a Eslovénia. Esta nova 
oficina aborda diferentes violações dos direitos humanos em todo o mundo, que os partici-
pantes podem vivenciar através da realidade virtual (RV). Depois de todos experimentarem 
um cenário através da RV, os diferentes cenários são contextualizados numa discussão 
com todos os participantes. A experiência em RV dura entre 5 e 10 minutos por participante 
individual, e a duração de toda a oficina é de 90 minutos.

http://www.sola.amnesty.si/novice/3d-delavnice-z-nami-ze-eno-uspesno-solsko-leto.html

Eslovénia

Amnistia Internacional Eslovénia

• Aumentar a sensibilização sobre direitos humanos em diferentes partes do Mundo  
 e sobre a importância dos direitos humanos em geral.

Os participantes ganham um melhor entendimento sobre a importância, padrões e questões 
de direitos humanos.

A utilização de equipamentos de RV com material de vídeo 3D concebido especificamente para 
fins educacionais sobre direitos humanos é uma inovação pedagógica que combina a tecno-
logia existente com o conteúdo de vídeo recém-criado, permitindo que os participantes expe-
rimentem situações reais e violações de direitos humanos num ambiente simulado. A relativa 
novidade do equipamento e a abordagem ajudam a atrair mais participantes para a oficina.

1. Utilização de equipamento de RV para atrair o interesse e a motivação dos jovens  
 participantes para trabalhar em questões complexas. 
2.  A experiência não se limita apenas à RV. O processo participativo inclui todos os  
 participantes que passam por um programa com moderadores que aborda direitos  
 humanos e abusos de direitos humanos.
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Histórias de Crianças de Todo o Mundo

O projeto pretende dar nome a crianças de outros países e ensinar as crianças locais a 
bem receber e respeitar diferentes nacionalidades e grupos étnicos através de narrações 
positivas.

https://casoris.si/category/sola-se-predstavi/zgodbe-otrok-sveta/ 

Eslovénia

Zavod Časoris

O projeto tenta aumentar o respeito por diferentes nacionalidades e grupos étnicos, refu-
giados e migrantes, e facilitar a sua integração através das suas histórias. A ação contribui 
assim para a discussão intercultural na sala de aula, narrando histórias pessoais de crianças 
que fugiram à guerra, à pobreza e à desigualdade e migraram para a Eslovénia. Estas 
histórias são publicadas no jornal online para crianças da Časoris, de forma a favorecer a 
comunicação entre pares e as trocas sobre questões interculturais.

O projeto promoveu uma visão e uma comunicação diferentes sobre alunos vindos de outros 
países e as suas experiências. Também fomentou a livre expressão de crianças refugiadas e 
migrantes que tiveram oportunidade de contar as suas histórias: porque deixaram as suas ca-
sas, porque vieram para a Eslovénia, quais são os seus sonhos e esperanças, o que se querem 
tornar. As crianças eslovenas também aprendem a imaginar como seria deixar as suas casas. 

As crianças leem as histórias dos seus pares, veem as suas caras e ouvem-nos falar, estabele-
cendo assim uma relação mais pessoal e emocional entre si, para lá das diferenças culturais.

1. A metodologia pode ser replicada para recolher e narrar histórias, até com o apoio  
 de jornalistas.  
2. Os estudantes podem usar as histórias dos seus pares com experiência de migração  
 para compreender as experiências e consequências das migrações.
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Map Your Meal (Mapeia a tua Refeição)

O projeto permite aos consumidores rastrear as origens dos seus alimentos através de uma 
aplicação no telemóvel e outro material didático interativo, fomentando assim uma mudança 
nas escolhas de consumo.

http://mapyourmeal.org 

Chipre, Bulgária, Áustria, Grécia, Reino Unido

Future Worlds Center (Chipre); C.E.G.A. Foundation (Bulgária); Südwind Agentur (Áustria); 
FAIR TRADE HELLAS (Grécia); Cumbria Development Education Center (Reino Unido)

• Ajudar as pessoas a compreender as interdependências globais através da exploração  
 do sistema alimentar global, bem como o impacto socioeconómico e ambiental da  
 produção e as condições em que os agricultores trabalham. 
• Mobilizar os jovens para a promoção da justiça global e modos de vida sustentáveis. 
• Conectar iniciativas europeias de modos de vida sustentáveis com iniciativas similares  
 no Sul Global, promovendo um maior entendimento dos conceitos de segurança 
 alimentar, soberania alimentar, produção alimentar sustentável e cadeias logísticas.  
 Melhorar a compreensão das complexidades do sistema alimentar mundial e dos  
 problemas específicos de diferentes contextos.

1. Maior entendimento das interdependências, questões e desafios globais. 
2. Mudança de atitude dos jovens em relação aos padrões de produção e consumo  
 de alimentos. 
3.  Envolvimento dos jovens na promoção dos direitos humanos, modos de vida  
 sustentáveis e justiça global. 
4.  Uma coligação de cidadãos mais forte e ativa na criação de justiça global, equidade  
 e modos de vida sustentável.

1. Ajuda as pessoas a escolher os seus alimentos, a saber de onde vêm e como foram  
 feitos, e a apoiar produtores justos. 
2. Aumenta a sensibilização sobre o sistema alimentar global, a sustentabilidade  
 e a justiça social. 
3. Uma abordagem interativa e atraente para os jovens.

1. Criação de outros tópicos a serem considerados pela app. 
2. Expansão da base de dados de produtos da app. 
3. Expansão da app noutros países.
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Seis Passos para a Cidadania Global (GlobaLab 2)

Este projeto oferece uma abordagem inovadora à cidadania global ativa aplicada no trabalho 
com jovens, facilitando atividades que visam melhorar as competências e conhecimento dos 
jovens, bem como estimular mudanças positivas no seu comportamento, fomentando a sua 
capacidade de enfrentar desafios globais e participar ativamente na sua resolução.

https://www.globalab.org/6-steps-to-global-citizenship 

Lituânia, Bulgária, Chipre e Espanha

Future Worlds Center (Chipre); Global Citizens’ Academy/GCA (Lituânia); Pro European Net-
work (Bulgária); Cazalla Intercultural (Espanha)

• Identificar as características-chave de um futuro cidadão global relevantes para os jovens.  
• Oferecer aos jovens uma abordagem de 6 passos para desenvolver competências de  
 cidadania global para que possam tornar-se promotores de valores fundamentais  
• Construir sinergias entre o trabalho com jovens e a educação de forma a promover ações  
 cívicas dos jovens para um futuro mais sustentável na Europa e no Mundo.

1.  Desenvolvimento de um entendimento comum das características-chave necessárias  
 a futuros cidadãos globais. 
2.  Fortalecimento do trabalho com jovens, através da oferta de novas abordagens,  
 ferramentas e recursos sobre cidadania global ativa. 
3.  Capacitação de técnicos que trabalham com jovens com novas competências, de forma  
 a integrar atividades de cidadania global no trabalho com jovens. 
4.  Os jovens beneficiam de novas oportunidades para ganhar competências para se  
 envolverem em desafios globais e terem um papel ativo. 
5.  Melhoria das sinergias entre atores que trabalham nos campos da educação e da  
 juventude, para envolver os jovens em atividades de participação cívica inovadoras  
 e torná-los promotores dos valores fundamentais da cidadania global.

Educação para a cidadania global com uma abordagem concisa de 6 passos que  
obteve bons resultados no aumento da sensibilização, construção de bases sólidas  
para a sensibilização e mudança social positiva. O projeto produziu um manual bem  
desenvolvido, um referêncial para trabalhadores do campo da juventude e formadores  
no campo da educação global.

As atividades incluídas no manual podem ser adaptadas para se ajustarem aos contextos  
da educação formal e não formal.
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Youth of the World! Integração da Consciência Global  
no Trabalho com Jovens

Este projeto agiliza e assegura oportunidades para organizações, facilitadores e formado-
res de jovens; aumenta o envolvimento dos jovens na educação e aprendizagem globais; e 
promove a consciência global nas organizações de jovens.

http://youthoftheworld.org/ 
https://www.futureworlds.eu/wiki/Youth_of_the_world!

Chipre, Bulgária, Áustria, Estónia, Lituânia, Escócia e Gana

Future Worlds Center (Chipre); C.E.G.A. Foundation (Bulgária); Südwind Agentur (Áustria); 
Mondo (Estónia); Youth Career and Advising Centre (Lituânia); Scotdec (Escócia); Young 
People We Care (Gana)

• Integrar a sensibilização a questões globais nas atividades das organizações juvenis,  
 trabalhando em diferentes esferas.

1.  Fomentou o desenvolvimento de materiais e metodologias educacionais sobre questões  
 globais, adaptados aos jovens.  
2.  Construiu uma massa crítica de especialistas, adequadamente preparados para formar 
 jovens sobre questões globais. 
3.  Ofereceu oportunidades de formação sobre questões globais facilmente acessíveis  
 a organizações de jovens e jovens. 
4.  Desenvolveu recursos didáticos interativos e participativos sobre os ODS.

1. Aumento da sensibilização dos jovens cidadãos sobre as interdependências globais  
 entre a UE e o Sul global. 
2. Maior envolvimento dos jovens na promoção de relações mais justas no mundo  
 e dum modo de vida sustentável. 
3. Melhor integração das questões de desenvolvimento global na esfera educacional  
 não formal. 

Todos os recursos desenvolvidos foram testados com grande sucesso em diferentes contex-
tos; as atividades incluídas no manual são replicáveis em diferentes países e em diferentes 
níveis de educação, em contextos formais e não formais.
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Uma Ideia, Muitas Variantes
Como pode um objeto ou conceito ser visto de diferentes formas?

Os alunos fotografam um objeto ou uma ideia de 5 formas diferentes, relacionadas com 5 
condições específicas: realidade, uso surreal, publicidade, conto de fadas e interação social. 
Depois, com base no mesmo tema, criam uma colagem digital com pelo menos 5 novas 
fotos, tentando retratar a ideia de uma forma sintética e visual. Por fim, desenvolvem esse 
conceito em vídeo, selecionando um dos diferentes tipos: reportagem com entrevista, docu-
mentário com narrativa pessoal, ficção, vídeo mudo com títulos (como nas redes sociais), 
publicidade. O texto pode ser adicionado e aplicado em todas as etapas para realçar ou 
distorcer o significado da imagem.

https://milpeer.eu/documents/371/ 

Grécia

Karpos 

• Literacia para os média 
• Semântica da Imagem 

Esta é uma atividade introdutória simples que se refere aos elementos semânticos em torno 
de um objeto retratado e à correspondente intervenção do realizador que cria a imagem. 
Também apresenta os conceitos de documentação e revela o público-alvo de um texto de 
média. Os jovens participantes podem tomar consciência das várias interpretações que re-
sultam da fotografia do mesmo objeto em diferentes contextos e aprofundar o entendimento 
do significado dos detalhes de fundo numa imagem.

Criação de imagens posteriormente discutidas e analisadas.

Os intervenientes participam na criação e na crítica. Isto é muito importante, pois permite-
-lhes entrar num nível diferente de análise ótica. Como criador, o propósito é transmitir uma 
mensagem e, como crítico, tenta compreendê-la. Assim, o processo instiga os participantes 
a aprofundar a uma interpretação dos elementos visuais usados na composição da imagem.
É muito adaptável, uma vez que os participantes podem ter entre 10 e 100 anos de idade. 
O equipamento necessário podem ser câmaras simples ou DSLRs dispendiosas. Outra 
alternativa é uma abordagem analógica, na qual as fotos podem ser desenhadas, impressas, 
cortadas de uma revista ou localizadas on-line etc.
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Variações sobre um tema

Esta é uma atividade baseada na visualização e discussão de trechos (partes curtas sele-
cionadas de um filme) de uma variedade de filmes e outros produtos audiovisuais, sempre 
selecionados como representações audiovisuais de um determinado tema comum (ou seja, 
cenas com pessoas comer, cenas que ocorrem em portos, cenas que envolvem viagens de 
comboio, cenas de perseguição, batalhas espaciais, etc.) destinadas a comparar tipos de 
filmes e as mensagens transmitidas. Convencionou-se que nesta atividade o termo ‘filme’ se 
refere a todos os tipos de narrativa audiovisual, sejam Cinema, TV, YouTube ou Web.

https://milpeer.eu/documents/374/

Grécia

Karpos 

• Literacia para os média 
• Semântica do cinema 
• Análise ótica 
• Análise cultural e social 
• Pesquisa de um tema 
• Observação, análise

Ver e analisar criticamente o trabalho audiovisual existente é uma atividade fundamental 
para a familiarização com a expressão audiovisual. No campo da educação em expressão 
audiovisual, não é excessivo afirmar que a visualização de uma variedade de textos audiovi-
suais é equivalente à leitura/estudo de textos literários e quotidianos numa aula de língua. 
No final, os participantes gravam o seu próprio ambiente social e cultural, contrastante com 
aqueles experienciados no relato audiovisual dos filmes a que assistiram.

Melhoria da análise crítica dos participantes, o aumento da literacia para os média e a sensi-
bilização para os temas tratados.

Os participantes analisam o vídeo, criticando e depois criando. Isto é muito importante, pois 
permite que os participantes experimentem papéis diferentes na expressão audiovisual. Este 
pode também ser um ótimo recurso para analisar tópicos sociais e culturais. O processo 
impele os participantes a uma interpretação mais profunda da linguagem audiovisual.
É muito adaptável, uma vez que os participantes podem ter entre 10 e 100 anos de idade. 
Existe uma variedade infinita de tópicos que podem ser analisados. O equipamento neces-
sário não é sofisticado. Na primeira parte, é necessário apenas um projetor ou ecrã e um 
reprodutor. Na segunda, qualquer dispositivo de gravação de vídeo e alguma experiência de 
edição ou operação de câmara.
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Soundscapes / Paisagens sonoras. Pode contar-se uma história 
apenas através de som?

O objetivo desta atividade é criar uma história exclusivamente com sons. Após um debate 
sobre o perfil sonoro de um local ou de uma narrativa curta, os alunos fazem listas e dese-
nham uma partitura criada por si, organizando sons de forma cronológica. As funções são 
partilhadas pela equipa como numa orquestra que ensaia e grava o seu desempenho para 
o público dos seus pares. Da mesma forma, os participantes utilizam dispositivos digitais 
para pesquisar bibliotecas de som e criar a história desejada. Este desempenho usa as 
colunas dos dispositivos como instrumentos musicais. Além disso, podem visitar o espaço 
real e gravar e editar uma paisagem sonora documental posteriormente. O resultado é um 
arquivo de som que pode ser reproduzido para outro público, usado como obra de arte ou 
como som de uma produção de vídeo noutra oficina.

https://milpeer.eu/documents/373/

Grécia

Karpos 

• Pesquisar um tema 
• Observar, analisar 
• Estruturação de conteúdo para um produto média (MEDIUM) cronológico 
• Reconhecer e desenvolver uma narrativa 
• Experimentar 
• Desenvolver a comunicação e capacidades organizacionais dentro de um grupo 
• Descobrir as características sonoras como meio de expressão (duração, ritmo,  
 profundidade, intensidade, sincronicidade) e meio narrativo (os sons são elementos  
 que provocam o pensamento). 
• Ativar a imaginação e recuperar informação de memórias e conhecimento estereotípico 
• Utilizar dispositivos digitais para fins criativos - ex. pesquisa e gravação de som.

1.  Aumento da sensibilização e compreensão do som (volume, profundidade, e camadas  
 de som), da desconstrução e reconstrução dos agentes participantes num determinado  
 espaço público; aprendizagem dos conceitos básicos de gravação de som. 
2.  Promoção da observação e reflexão sobre ambientes culturais e sociais. 
3.  Participação relevante numa criação colaborativa.

Ajuda a compreender, criar e gravar sons como parte do ambiente, como uma forma de arte 
à parte e como porção importante de um filme. Além disso, esta oficina cultiva um conjunto 
de competências, conforme mencionado nos objetivos, que podem ser uma ferramenta para 
a literacia para os média, comunicação, integração cultural e de grupo, e muito mais. 
Encoraja o entendimento cultural, a memória, bem como a criação factual e ficcional.  
Altamente colaborativa e adaptada a idades dos 10 aos 100.

Altamente adaptável, uma vez que os participantes podem ter dos 10 aos 100 anos, falar 
diferentes línguas (o som é global e pode ser não verbal). Exige pouco equipamento 
(gravador de som/smartphone), implicando baixo orçamento.
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Walk the Global Walk

O projeto de Educação para a Cidadania Global ‘Walk the Global Walk (Percorre o Caminho 
Global), mobiliza os jovens para serem catalisadores de mudanças transformacionais, 
localizar os ODS e produzir um modelo educacional inovador que aborde as complexidades 
da atual agenda global. Este modelo transferível e pioneiro é adaptado ao currículo das 
escolas secundárias e facilita o envolvimento dos jovens na aprendizagem dos ODS.

https://www.walktheglobalwalk.eu/en/ 

Itália, França, Croácia, Chipre, Gales, Portugal, Grécia, Reino Unido, Bósnia, Albânia, Bulgária, 
Roménia 

Oxfam Itália (Itália), Região da Toscana (Itália), Região da Normandia (França), Instituto 
Internacional para a Paz e Direitos Humanos (França), Região da Ístria (Croácia), Município 
de Strovolos (Chipre), CARDET (Chipre), Distrito de Carmarthenshire (Gales), Dolen Cymru 
(Gales), Município de Vila Franca de Xira (Portugal), AidGlobal (Portugal),  Município de Fyli 
(Grécia), ActionAid Hellas (Grécia), Universidade de Glasgow (Reino Unido),  Município de 
Glasgow (Reino Unido),  Município de Mostar (Bósnia),  Município de  Fusyarrez (Albânia),  
Município de Sofia (Bulgária),  Agenda21 (Roménia),  Município de Bucareste (Roménia)

Abrir espaço aos jovens para o envolvimento crítico em assuntos ligados à cidadania  
global e desenvolvimento sustentável. Apoiá-los na tomada de ação por um mundo mais 
justo e sustentável.

1. Um Guião do Recurso Pedagógico para Professores sobre os ODS, com enfoque  
 no ODS 11, em 10 línguas (https://www.walktheglobalwalk.eu/en/teacher-space/ 
 resources-training-material/category/4-exploring-the-17-sdg-s-and-the-sdg-11)  
2.  Uma plataforma online com recursos didáticos e fóruns para estudantes e professores. 
3.  Um Guião de Aprendizagem sobre os ODS e um KIT de Imprensa desenvolvidos  
 para os estudantes  
4.  A Caminhada Global - mais de 500 estudantes juntaram-se a 12 de abril de 2019  
 no município de Fyli (Grécia) e caminharam juntos à volta da Câmara Municipal  
 para exigir uma cidade mais sustentável. Para além da caminhada, os estudantes  
 organizaram um festival de espetáculos musicais e teatrais. (https://www.youtube.com/ 
 watch?v=N-qhwrWA-Go&feature=youtu.be)  
5.  A 1ª Escola Internacional de Verão sobre os ODS em Lisboa, reunindo líderes jovens  
 e educadores. 

Quatro pilares importantes das sociedades locais reuniram-se e iniciaram um diálogo em 
11 países: estudantes, professores, autoridades locais e organizações da sociedade civil. 
Das escolas emergiram chamadas de ação concretas para os municípios, que estavam já 
envolvidos em muitas delas. 

A interação entre escolas, autoridades locais e organizações da sociedade civil. Os Líderes 
Juvenis como catalisadores de mudança nas suas comunidades locais. 
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Rethink – Narrativas Alternativas ao Extremismo Violento

O projeto propõe 7 campanhas nas redes sociais, tendo como alvo públicos susceptíveis  
à influência do extremismo islâmico, da extrema-direita, da polarização e da violência.  
Esta ação disponibiliza ferramentas de pensamento crítico, partilha narrativas identificando 
os riscos associados ao extremismo violento e envolve as comunidades locais através  
da comunicação entre pares e chamadas à acção contra o extremismo.

http://www.rethinkproject.eu/ 

Portugal, Suécia, França, Itália, Roménia, Hungria  

Universidade Lusófona (PT), Universidade de Uppsala (SW), CAPRI (FR), Patrir (RO),  
CESIE (IT), Fundação de Valores Subjetivos (HU)

Prevenir o início do processo de radicalização de públicos vulneráveis, oferecendo-lhes 
mecanismos de resiliência e pensamento crítico, bem como convencer aqueles já envolvidos 
no processo de radicalização a abandoná-lo ou dissuadi-los de avançar ao fornecer-lhes 
uma narrativa que desconstrói a retórica extremista.

1. Três vídeos sobre “Heróis da Comunidade”, que fornecem mecanismos de resiliência  
 a jovens vulneráveis das comunidades islâmicas. 
2. Cinco vídeos sobre “Narrativas do Islão Global” para empoderar comunidades  
 islâmicas através de preceitos específicos do Islão, tal como a tolerância. 
3.  Três vídeos sobre “A Verdadeira Face do Extremismo”, baseados em experiências reais, 
 para partilhar narrativas que identificam os riscos associados com o extremismo islâmico. 
4. Cinco vídeos com um tom factual e humorístico sobre “Teorias da Conspiração -  
 da Sátira ao Perigo” que desmistificam mitos sociais e teorias da conspiração  
 propagados pela extrema direita. 
5. Três vídeos sobre “O que é fazer parte de um grupo violento de extrema direita” que  
 partilham narrativas reais identificando os riscos associados com o extremismo violento. 
6.  Quatro vídeos sobre “Ferramentas de Pensamento Crítico” que ensinam a analisar  
 informação criticamente, tanto nos media tradicionais como nas redes sociais. 
7.  Quatro vídeos sobre “Comunicação Entre Pares: Uma Chamada à Ação Contra  
 o Extremismo” para envolver comunidades locais na luta contra o extremismo.

As campanhas e alternativas propostas fomentam as capacidades de resiliência, e 
pensamento crítico, bem como a educação cívica no contexto dos Direitos Humanos. 
Esses recursos fazem parte de uma abordagem educacional, geralmente chamada de 
“educação democrática”. Estas campanhas reforçam a divulgação de valores essenciais 
da União Europeia, como a democracia, os direitos fundamentais e o envolvimento cívico, 
contribuindo assim para uma União Europeia mais coesa com menor atividade de grupos 
extremistas violentos. Além disso, todas as campanhas são complementares às medidas e 
políticas europeias de comunicação e narrativas relacionadas com o combate ao terrorismo. 
O impacto das campanhas é aumentado através de vozes credíveis e técnicas  
de comunicação entre pares que amplificam as mensagens.

A interação entre escolas, Autoridades Locais e CSOs. Líderes jovens como catalisadores  
de mudança na sua comunidade local. Devido à sua disseminação online, estas campanhas 
são facilmente transferíveis para contextos sociais onde existe uma necessidade de 
combater ou prevenir a propaganda do extremismo violento.
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Photovoice/fotografia participativa no projeto ‘O Meu Bairro’

A fotografia participativa é um método muito flexível cujo princípio básico é a captura 
da perspectiva de um indivíduo sobre uma dada realidade. Isto é conseguido através da 
fotografia, fornecendo noções básicas de literacia visual e promovendo a assertividade 
e a expressão profunda através da produção de textos criativos para as legendas que 
acompanham as imagens. O processo começa com simples exercícios de fotografia e 
discussões de grupo, onde elementos técnicos básicos da fotografia podem ser ensinados 
na prática, avançando depois para desafios mais complexos, preparando o grupo para 
trabalhar nas questões ou temas que escolherem como objetivo comum. Mais tarde, 
cada pessoa escolhe apenas algumas imagens para uma exposição colectiva que pode 
ser mostrada à comunidade - e cada participante escreve as suas legendas. A fotografia 
participativa pode ser utilizada para expressar uma visão pessoal sobre um problema ou 
avaliar uma comunidade ou projeto, mas também para fortalecer a advocacia social/política 
de grupos marginalizados.

https://www.4change.org/pt/atividades/projetos-exemplos/meu-bairro 
https://photovoice.org/

 
Portugal

4Change, FOS Associação, Junta de Freguesia da Ajuda, CCR, FA-UL, USA

• Traçar um diagnóstico empoderador e participativo do território da Ajuda, com diversos  
 participantes, através do uso da fotografia para a mudança social, apoiando a auto 
 expressão num espaço seguro. 
• Explorar e fortalecer a voz das pessoas sub-representadas. 
• Facilitação vs. ensino - convidar as pessoas a contar suas próprias histórias e aprender. 
• Literacia visual e digital. 

1. Envolvimento e empoderamento 
2. Diagnóstico participativo 
3. Colheita de ideias 
4.  Proposta coletiva de alternativas 
5.  Intervenção artística/expositiva nas comunidades   
6.  Comunicação com decisores

Não são necessárias capacidades especiais ou técnicas para participar num processo de 
fotografia participativa. É um simples exercício de expressão, debate e escrita criativa que 
pode ser feito com poucos recursos (telemóveis, máquinas descartáveis), com públicos-alvo 
diferentes e objectivos múltiplos.

Um processo de fotografia participativa pode ser replicado com públicos muito diversos 
(idade, perfil socio-económico, género…) para gerir um assunto, uma temática, dinâmica ou 
diagnóstico de necessidades específicos: através de exercícios de fotografia, dinâmicas de 
literacia visual, exercícios de escrita criativa e curadoria coletiva de micro exposições.
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Vídeo participativo - método completo da Insightshare

A abordagem baseada em direitos humanos da InsightShare, tem um tema ou enfoque pré-
determinado como ponto de partida (muito diferente da manipulação dos participantes e do 
processo para garantir um produto/resultado desejado). É um processo longo e abrangente 
não formal desenvolvido nas seguintes etapas: 
Etapa 1 - Construção de consentimento, autorregulação, missão/objetivo do grupo; 
Etapa 2 - Desenvolvimento do grupo, vinculação e partilha; 
Etapa 3 - Os participantes aprendem técnicas de vídeo e competências de escrita através de 
jogos e exercícios; 
Etapa 4 - Os facilitadores ajudam os grupos a identificar e analisar questões importantes; 
Etapa 5 - Brainstorming coletivo e redação coletiva de guiões; 
Passo 6 - Vídeos e mensagens curtas são realizados e filmados pelos participantes; 
Etapa 7 - Visualização e consulta em grupo/comunidade I; 
Etapa 8 - Edição participativa (coletiva ou representativa); 
Etapa 9 - Visualização e consulta em grupo/comunidade II; 
Etapa 10 - Advocacia e divulgação.

https://insightshare.org/ 
https://www.youtube.com/watch?v=EgFwglSrQps 

Reino Unido – e muitos locais em todo o Mundo

ONG Insightshare, Oxford, Reino Unido

Pode ser usado para a auto expressão em torno de um problema ou avaliação de uma 
comunidade ou projeto, mas também para a defesa de questões decorrentes de grupos 
marginalizados. Também é um processo muito empoderador - e, finalmente, é sempre uma 
‘investigação-ação’, orientada por um facilitador.

1.  Vídeos, que podem ser usados na comunidade ou para advocacia externa junto dos 
centros de tomada de decisão. 
2.  Comunidades empoderadas 
3.  Resultados concretos da metodologia Mudança Mais Significativa/MSC

Pode ser replicado, usando toda a metodologia ou apenas parte. É um processo muito 
empoderador que pode ser replicado em muitas circunstâncias - mas não em todas e isso 
deve ser decidido com antecedência.

Pode ser feito através de smartphones, sem recurso a material profissional; produz produtos 
de média simples e prontos a usar. 
Cuidado: requer um grupo constante de pessoas com tempo (min. 56 horas), mas pode ser 
decidido de outra forma pelo grupo; requer um facilitador que possa resolver os problemas 
técnicos (o ideal é ter 2 facilitadores para lidar com a dinâmica de grupos e subgrupos).
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Escape e Fuga

“Escape e Fuga” é um jogo educacional ao ar livre para jovens. A viagem de 1h30 é uma 
versão ao ar livre de uma “sala de fuga/escape room”, baseada na evasão real de um 
refugiado do Afeganistão para Liubliana. Depois da fuga, os jovens assistem ao testemunho 
de um jovem refugiado que fugiu do Sudão do Sul duas vezes e, com base nas duas 
experiências, ocorre uma discussão que permite mudar as perceções dos jovens sobre os 
refugiados.

http://www.forumfer.org/our-work.html 
https://www.facebook.com/forumfer/

Eslovénia

Fórum para o Desenvolvimento Equitativo em cooperação com MindMaze

Sensibilização sobre as causas da migração e aproximação dos jovens à realidade dos 
refugiados, encorajando assim o pensamento crítico e maiores níveis de solidariedade  
para com os refugiados. 

100 jovens alcançados através do projeto. 
Criação de um curto vídeo com base no projeto https://www.youtube.com/ 
watch?v=c-q864tdW6M&t=329s

São utilizadas duas abordagens:   
“O efeito da vítima identificável”, o facto de ser mais fácil ter empatia por uma pessoa 
específica do que por um número, estimulando sentimentos positivos em relação a 
os refugiados.
A “gamificação”, na qual os princípios e elementos de um jogo são usados num contexto  
não relacionado ao jogo. Assim, torna-se mais fácil e tangível para os participantes 
compreender as histórias dos refugiados e os motivos da sua fuga, o que os transforma  
de “desconhecido e temível” em algo com que se podem relacionar e aceitar.

O jogo educacional ao ar livre está desenvolvido e pode, com pequenas modificações,  
ser replicado em qualquer outro local. 
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