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Sumário 
executivo

No âmbito do seu compromisso em promover a justiça 
de género, a Oxfam começou a investir numa abordagem 
denominada «Liderança Transformativa para os Direitos 
das Mulheres». A liderança transformativa para os direitos 
das mulheres é um termo desconhecido para muitos do(a)s 
nosso(a)s funcionário(a)s e parceiro(a)s. Este guia explora o 
que a liderança transformativa para os direitos das mulheres 
significa e como se articula com os direitos das mulheres e 
a justiça de género. Exploramos o que distingue a liderança 
transformativaa de outras formas de liderança e a diferença 
entre mudança e transformação. O guia também explica a 
importância da liderança transformativa para a Oxfam e o 
que procuramos alcançar com a sua promoção. Ao explorar o 
que a liderança transformativa para os direitos das mulheres 
significa na prática, demonstra como podemos integrá-la nos 
nossos programas e nas nossas organizações. 

Este guia pretende ser um recurso para inspirar e alicerçar 
o trabalho do(a)s funcionário(a)s da Oxfam e dos nosso(a)
s parceiro(a)s. Pode ser lido e consultado por funcionário(a)
s individuais ou utilizado como base para conversações com 
colegas ou com organizações parceiras. No entanto, também 
está disponível no site da Oxfam e pode ser consultado por 
quaisquer outras organizações ou leitore(a)s externo(a)s 
interessado(a)s. Eventualmente, haverá também um módulo de 
aprendizagem online, que estará igualmente disponível no site 
da Oxfam.

Este guia ajudá-la(o)-á a compreender a definição da Oxfam 
de liderança transformativa para os direitos das mulheres 
(LTDM) enquanto abordagem e estratégia de justiça social. 
A LTDM põe em causa as relações e estruturas de poder (em 
todas as suas diferentes manifestações) e transforma-as 
num ambiente propício ao desenvolvimento do potencial de 
liderança dos indivíduos. Incorpora os princípios e valores dos 
direitos humanos, igualdade de género, participação, consulta 
e respeito pela dignidade de todos os indivíduos. A LTDM 
fornece orientações aos indivíduos para que contribuam para 

gerar mudanças fundamentais e facilita os esforços coletivos 
para transformar instituições não equitativas: em casa, na 
comunidade, nas instituições em geral e nas nossas próprias 
organizações. 

A adoção de uma abordagem LTDM nos nossos programas e 
políticas obriga-nos a integrar as conclusões das análises 
de género e poder em todas as fases de desenvolvimento da 
estratégia dos mesmos, bem como na sua monitorização e 
avaliação. Para tal, é necessário desenvolver os seguintes 
elementos:

• Uma análise das relações de poder em matéria de género 
adaptada ao contexto, levada a cabo nas fases iniciais de 
concepção do programa. Esta análise debruça-se sobre as 
várias dimensões da identidade, marginalização e relações de 
género no que diz respeito à liderança. 

• Uma teoria da mudança que forneça uma visão clara e 
partilhada do que queremos mudar e como iremos fazê-
lo. A teoria da mudança deve abordar os temas do poder, 
liderança, valores e princípios. 

• Estratégias e actividades que reflitam um entendimento 
da dinâmica existente entre o poder e o género e de que 
forma esta dinâmica influencia a prática da liderança. Estas 
estratégias e actividades devem apresentar propostas 
convincentes para transformá-la.

• Programas ou políticas que incentivem as pessoas a refletir 
sobre o Eu (e sobre as suas próprias formas de exercer o 
poder ou de refletir os seus princípios), os seus estilos de 
liderança e a cultura organizacional em que trabalham.

• Uma estratégia de monitorização, avaliação, 
responsabilização e aprendizagem (MARA) que monitore as 
alterações nas diversas formas de poder e liderança, que 
avalie a forma como a mudança duradoura acontece e que se 
baseie em princípios que valorizam e protegem o trabalho dos 
nosso(a)s parceiro(a)s. 
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A LTDM também exige reflexão organizacional. O propósito, 
valores e princípios que estão na raiz da liderança 
transformativa são os alicerces da missão da Oxfam. Se 
não praticássemos o que pregamos e não examinássemos 
a forma como o poder afecta as nossas vidas, relações e 
o nosso trabalho partilhado, estaríamos não só a perder 
uma oportunidade como também a pôr em risco a nossa 
credibilidade enquanto organização baseada em direitos. 

Neste guia, exploramos todos os componentes de um forte 
programa ou política de LTDM para que o(a) leitor(a) possa 
aplicá-lo diretamente ao seu trabalho. Apresentamos 
ferramentas úteis, estratégias, estudos de caso das melhores 
práticas e hiperligações para recursos interessantes. 

Noorkishili Naingâisa
Geoff Sayer/Oxfam
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Introdução

A liderança transformativa, um tipo de liderança que pretende 
provocar mudanças sustentáveis, aborda as causas na raiz 
das desigualdades. Promover a liderança transformativa é um 
objetivo central do Plano Estratégico da Oxfam 2013-2019, 
sendo que a liderança transformativa para os direitos das 
mulheres (LTDM) é, em concreto, um dos focos da Oxfam. Trata-
se de uma forma de liderança que promove a justiça de género 
e favorece a participação e a liderança das mulheres. 

A liderança transformativa para os direitos das mulheres é, em 
simultâneo, uma das mais importantes metas do trabalho da 
Oxfam e uma estratégia que alicerça o nosso trabalho. Por um 
lado, a LTDM pretende melhorar o conteúdo da liderança, ou 
a forma como as pessoas exercem a sua liderança. Por outro, 
capacita a liderança no sentido de alcançar ou mudar algo. 
Podemos, por exemplo, procurar desenvolver capacidade de 
liderança para mobilizar os cidadãos ou decisores políticos no 
sentido de implementarem reformas legislativas ou políticas, 
para transformar as relações de poder entre homens e 
mulheres no agregado familiar, no mercado ou no governo, 
ou para promover espaços onde seja possível concretizar as 
metas de justiça de género. 

Promover a justiça de género é uma das principais «Metas de 
Mudança» do Plano Estratégico da Oxfam 2013-2019. A Oxfam 
está a promover uma série de estratégias ligadas a esta Meta 
de Mudança, incluindo: criação de alianças com organizações 
da sociedade civil, formação de mulheres pobres e «em 
risco» para que compreendam os seus direitos e capacitação 
das mesmas para que possam liderar e influenciar os 
responsáveis pela tomada de decisões, promover a liderança 
e a participação de produtoras do sexo feminino nas redes de 
comércio justo da Oxfam e promover a actuação e a liderança 
das mulheres em todo o trabalho da Oxfam. A liderança 
transformativa para os direitos das mulheres irá desempenhar 
um papel chave na implementação destas estratégias e na 
promoção da justiça de género. 

A liderança transformativa desafia as estruturas e ideologias 
que justificam e perpetuam as desigualdades entre os géneros 
e os desequilíbrios nas relações de poder. Procura garantir 
que as ações de liderança contribuem para a equidade, 
direitos humanos, justiça e paz. A Oxfam está a investir no 
desenvolvimento de competências, experiência e confiança 
dos nosso(a)s funcionário(a)s e parceiro(a)s na utilização da 
abordagem de liderança transformativa. Acreditamos que 
isso reforçará todas as áreas de trabalho da Oxfam, incluindo 
os nossos programas de desenvolvimento a longo prazo, o 
nosso trabalho de advocacia e campanha e a nossa resposta 
humanitária.2 

Este guia faz uma introdução abrangente à abordagem LTDM. 
Destina-se a funcionário(a)s, parceiro(a)s, aliado(a)s e redes 
da Oxfam, bem como a outro(a)s leitore(a)s interessado(a)s. 
Pretende oferecer respostas às seguintes perguntas:

• O que é a LTDM? Que definições, conceitos e princípios 
podemos utilizar para descrevê-la?

• Por que razão a LTDM é importante? Qual é a fundamentação 
lógica e a teoria da mudança por trás da LTDM? Como 
se relaciona com a justiça de género e os direitos das 
mulheres?

• Como podemos aplicar a LTDM? Como podemos aplicá-la ao 
nosso trabalho externo em matéria de programas, políticas, 
assistência humanitária e campanhas? Como podemos 
aplicá-la internamente, nas nossas abordagens de gestão, 
estrutura organizacional, práticas e políticas? Quem deve 
estar envolvido na aplicação e implementação da LTDM?

• Como podemos medir o impacto da adopção desta 
abordagem LTDM? Que tipo de abordagem de monitorização, 
avaliação, responsabilização e aprendizagem (MARA) 
precisamos de adoptar para este trabalho? 

«Haverá cada vez mais mulheres pobres e marginalizadas a ocupar posições 
fundamentais de poder e influência nas comunidades e organizações, exercendo uma 

liderança transformativa que apoia os direitos das mulheres.1»
PLANO ESTRATÉGICO DA OXFAM 2013-2019  



 Liderança Transformativa para os Direitos das Mulheres   |   OXFAM  7

à aplicação de uma abordagem de LTDM numa organização 
como a Oxfam ou ao desenvolvimento da capacidade do(a)s 
parceiro(a)s para aplicar a LTDM. 

Na secção 5, debruçar-nos-emos sobre monitorização, 
avaliação, responsabilização e aprendizagem em matéria de 
LTDM. A secção 6 apresenta as conclusões e um resumo dos 
pontos-chave.

No final do guia estarão disponíveis recursos adicionais, 
incluindo um glossário, bibliografia, notas sobre o texto e uma 
lista de material adicional de leitura. 

Juntamente com este guia, a Oxfam está a desenvolver um 
curso de e-learning sobre LTDM que será disponibilizado aos 
nosso(a)s funcionário(a)s no nosso site.  O curso de e-learning 
cobre em maior profundidade alguns dos tópicos mais 
importantes introduzidos neste guia e inclui estudos de caso, 
exercícios e exemplos das experiências dos afiliados da Oxfam 
com o trabalho de LTDM.

Este guia está dividido em seis secções. A primeira secção 
começará por esclarecer o que significam justiça de género 
e direitos da mulher, em termos de definição e na prática. 
Exploraremos o termo «mudança transformadora» e como este 
se relaciona com as diferentes formas de poder. De seguida, 
juntaremos todos os termos fundamentais e apresentaremos 
uma definição e uma explicação para o que queremos dizer 
quando nos referimos à «liderança transformativa para os 
direitos das mulheres». 

Na secção 2, analisaremos a «teoria da mudança» que subjaz 
a LTDM e começaremos a explorar de que forma a LTDM pode 
ser integrada nos programas. Na secção 3, aprofundaremos um 
dos aspetos da concepção de programas e analisaremos de 
perto de que forma podemos integrar uma análise de género e 
poder nos nossos programas de LTDM. 

Na seção 4, examinaremos a LTDM do ponto de vista das 
nossas organizações e de nós mesmos, focando-nos em 
ferramentas e exercícios específicos que servem de apoio 

Um grupo de mulheres dirige uma formação sobre 
boas práticas de higiene no Lémen. 
Wolfgang Gressmann/Oxfam
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O que é a 
liderança 
transformativa 
para os direitos 
das mulheres?
1.1 DEFINIÇÃO DE JUSTIÇA DE GÉNERO 
E DIREITOS DAS MULHERES
Trabalhar para promover a justiça de género significa:

1. Desafiar e alterar as actuais estruturas, instituições, 
práticas, costumes, normas, valores, atitudes e crenças 
sempre que estas constituírem barreiras à realização dos 
direitos das mulheres e dos direitos de todas as pessoas, 
independentemente do género ou identidade sexual. Para 
tal, e necessário promover agência: possuir o poder e o 
conhecimento necessários para ser capaz de reivindicar os 
devidos direitos.3

2. Garantir a responsabilização das instituições encarregues 
(legalmente ou moralmente) de exercer e assegurar a 
aplicação da justiça, proteger os civis, e garantir e proteger 
os direitos dos cidadãos. Estas instituições incluem o 
Estado, o poder judiciário, as instituições religiosas, a 
comunidade e a família. 

3. Trabalhar para a liberdade de todas as formas de violência e 
discriminação, quando a marginalização deriva da identidade 
sexual e da identidade de género (mulher, homem, lésbica, 
homossexual, bissexual, intersexual, transgénero, entre 
outros). A perspectiva de direitos humanos da Oxfam tem 
em consideração a Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979) 
e a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as 
Mulheres (1993).4

DIREITOS DAS MULHERES
A desigualdade de género deriva de processos sociais e de 
socialização cultural. Nas sociedades patriarcais, as raparigas 
e as mulheres são classificadas (nem sempre de forma 
consciente) como tendo menor valor, menor força, menor 
viabilidade económica, como não sendo adequadas para 
cargos de liderança pública, como precisando de proteção e 
controlo, etc. Há outros aspetos da identidade, tais como a 
deficiência, estatuto serológico VIH, orientação sexual, raça, 
classe, casta e religião, que se inter-relacionam com o sexo 
biológico das pessoas, e podem dar origem a múltiplas formas 
de discriminação.5  Para a Oxfam, esta ideologia patriarcal 
e exclusiva é a principal causa da violação do direito das 
mulheres à igualdade. Reconhecemos que, pelos motivos 
enumerados em cima, as mulheres pertencem frequentemente 
aos grupos mais marginalizados, vendo o acesso a recursos, 
justiça e poder ser-lhes negado. Acreditamos que a 
discriminação que as mulheres e as raparigas enfrentam é não 
só uma causa, como também um resultado da desigualdade 
que impulsiona a pobreza. Como tal, focamo-nos na liderança 
transformativa que promove a participação, a liderança e os 
direitos das mulheres.

1.2 MUDANÇA TRANSFORMATIVA E 
PODER
A plena afirmação dos direitos das mulheres é um processo 
socioeconómico e político complexo. Exige mudanças 
diversificadas, positivas e sustentáveis em matéria de 
políticas, práticas, atribuição de recursos, atitudes, crenças e 
relações de poder. Juntas, estas mudanças têm o potencial de 
conduzir a sociedades transformadas, em que as mulheres e 
outros grupos marginalizados podem fazer pleno exercício dos 
seus direitos. 
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A mudança transformativa é uma mudança fundamental, 
duradoura, e que desafia as desigualdades estruturais 
existentes. Faz parte da abordagem da Oxfam ao 
desenvolvimento e à resposta humanitária, e está em constante 
aperfeiçoamento e desenvolvimento na confederação da Oxfam. 

A mudança transformativa exige alterações basilares nas 
relações de poder. O poder pode ser expresso de várias formas 
diferentes. A expressão mais facilmente reconhecível do 
poder é «ter poder sobre». Trata-se de uma forma de exercer 
influência sobre as pessoas, muitas vezes negativamente 
associada à utilização de força, repressão, coerção, 
discriminação, abuso ou corrupção. Aqueles que detêm 
controlo sobre os recursos e o processo de tomada de decisões 
têm poder sobre aqueles que não o detêm. Quando se nega às 

pessoas o acesso a recursos importantes como terra, cuidados 
de saúde, educação ou emprego, o poder sobre perpetua as 
desigualdades, a injustiça e a pobreza. Esta expressão de 
poder é frequentemente associada à forma como as pessoas 
interpretam o conceito de liderança: como um processo 
hierárquico em que alguém (o líder visível) faz uso da sua 
autoridade para levar outras pessoas a agir e a pensar da forma 
que pretende.

Se a Oxfam visa mudanças e liderança transformacionais, é 
fundamental que o poder seja utilizado e exercido de formas 
mais colaborativas. O «poder com» edifica a força coletiva e 
cria um terreno comum entre diferentes grupos de interesse. 
O poder com baseia-se no apoio mútuo, na solidariedade e 
na colaboração. Reúne talentos e conhecimentos de vários 
indivíduos para estabelecer pontes entre diferentes interesses, 
de uma forma que transforma ou reduz o conflito e promove 
relações equitativas. A Figura 2 ilustra graficamente o conceito 
de poder com, ao passo que a Figura 3 demonstra como os 
estilos de liderança em mutação estão cada vez mais a adotar 
elementos de poder com, em vez de poder sobre.

Exercício: Exercer poder sobre não tem necessaria-
mente de ser algo negativo. Pense numa situação em que 
o(a) leitor(a) ou outra pessoa exerceu poder sobre outra(s) 
pessoa(s) tendo tido um impacto negativo no seu trabalho. 
Agora, pense numa situação em que o exercício de poder 
sobre outra(s) pessoa(s) tenha tido um impacto positivo.

Fonte: www.powercube.net

Figura 1: Um exemplo de poder sobre:
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Como os estilos de liderança estão a deslocar-se do poder sobre para o poder com 
Fonte: Collaborative Lead Training Co. (www.collaborativelead.com)
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«Poder para» refere-se à capacidade de uma pessoa para 
decidir e realizar ações desejadas. Refere-se ao potencial 
único de cada pessoa para moldar a sua vida e o mundo. Abre a 
possibilidade de acção conjunta, ou poder com. 

O «poder interior» refere-se à autoestima, autoconhecimento, 
autoconfiança e convicção de uma pessoa sobre o que é 
legítimo. Inclui a capacidade de reconhecer as diferenças 
individuais, mas respeitando os outros, e refere-se à 
capacidade de imaginar e ter esperança.6

É importante relembrar que a liderança nem sempre está ligada 
a uma posição ou cargo designado. A liderança pode ocorrer 
num momento, ato ou comportamento. Qualquer um(a) pode 
ser líder, ou assumir a liderança, em qualquer situação. A 
liderança também pode ser imaginada como um processo em 
que a cooperação tem primazia sobre a competição, o poder 
e a influência são partilhados no seio do grupo e a tomada de 
decisões é participativa. 

«Os melhores líderes são aqueles 
de cuja existência o povo nem se 
apercebe. Os segundos melhores são 
aqueles que o povo honra e elogia. De 
seguida vêm os que o povo receia e, 
por último, os que o povo odeia.» 7

 Lao Tse

1.3 LIDERANÇA TRANSFORMATIVA 
PARA OS DIREITOS DAS MULHERES
1.3.1 PARTICIPAÇÃO E LIDERANÇA DAS 
MULHERES NA POLÍTICA
Tradicionalmente, a promoção da liderança feminina tem-se 
centrado em aumentar a participação política das mulheres. 
Esta é uma estratégia importante porque há dados que indicam 
que o aumento da participação das mulheres na política e na 
vida pública tem um impacto significativo para as mulheres 
e para a sociedade. A sua visibilidade em cargos públicos 
promove um maior engajamento político e a mobilização de 
um amplo espectro de mulheres. Ajuda a mudar a perceção 
que os indivíduos têm do que é um líder e desafia a ideia de 
que só os homens podem ser ou são líderes. Também pode dar 
às mulheres a confiança necessária para se candidatarem a 
cargos de liderança pública.8

Exercício: Pense na última vez em que um grupo de 
que faz parte tomou uma decisão coletiva. Como é que 
o grupo chegou a essa decisão? Que tipos de poder ob-
servou durante o processo de tomada de decisão (poder 
sobre, poder com)? Quem deteve o poder, incluindo formas 
menos óbvias ou mais veladas de poder? Quem não teve 
poder? O poder relativo dos indivíduos do grupo está 
relacionado com determinados aspetos das suas iden-
tidades (tais como a sua categoria, cargo, experiência, 
sexo, etc.)? 

Kuvaitha (com o vestido cor laraja) e 
Suvanthini (com o vestido azul), do grupo de 
horticultura em Manatchenai, regam a sua 
plantação de pimentos.
Howard Davies/Oxfam GB
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No entanto, o trabalho de promoção da liderança feminina política 
e pública pode não ser eficaz se ignorarmos o contexto político e 
estrutural mais amplo em que a mudança está a ocorrer, bem como 
as fontes informais relevantes de poder e tomada de decisões que 
atuam nesse mesmo contexto. Isso deve-se ao facto de, muitas 
vezes, a liderança convencional estar assente nas estruturas de 
poder existentes. Geralmente, estas estruturas estão alicerçadas 
em padrões exclusivos e hierárquicos de poder sobre. Em todo o 
mundo, os espaços de tomada de decisão ainda são dominados 
pelos homens. Os líderes que passam a fazer parte destas 
estruturas são encorajados a reproduzir os comportamentos de 
poder dominantes, que podem até comprometer os seus princípios, 
sendo recompensados por fazê-lo. Como tal, limitarmo-nos a 
assegurar que as mulheres detêm posições formais de poder não é 
suficiente.9 

Um estudo recente, por exemplo, descobriu que as quotas para as 
mulheres – frequentemente utilizadas para garantir espaço para 
as mulheres nos governos e outros palcos de liderança – não são 
suficientes. O tipo de tomada de decisões que ocorre no espaço 
(unânime ou hierárquico) tem impacto na forma como as mulheres 
são capazes de aceder ao poder e de influenciá-lo (Mendelberg 
2013). O estudo de caso na Caixa 1 demonstra que as mulheres 
precisam de ser capacitadas e informadas sobre as questões 
políticas relevantes para que possam participar mais eficazmente 
nas atividades políticas.  

1.3.2 LIDERANÇA TRANSFORMATIVA PARA OS DIREITOS 
DAS MULHERES
Srilatha Batliwala (2010, pág. 15)10 apresenta o seguinte diamante 
(Figura 4), que incorpora quatro elementos que, juntos, formam o 
núcleo da liderança transformadora para os direitos das mulheres.

Os quatro pês do diamante compõem o «Eu», porque é a nível 
individual que começa a mudança positiva nos estilos de 
liderança para promover a justiça de género. Tal significa que a 
implementação de uma abordagem e estratégia de LTDM começa 
com nós próprios. Temos de trabalhar para nos mudarmos a nós 
mesmos enquanto indivíduos, para nos tornarmos melhores 
líderes, que praticam justiça de género e lutam por ela.11 

O poder é um dos elementos deste diamante. Os valores e 
princípios subjazem a política e o propósito da liderança e 
traduzem-se na prática. 

A Oxfam reconhece a necessidade de liderança transformativa, o 
que requer uma análise das estruturas de poder desiguais (formais 
e informais) que põem em causa a dignidade dos indivíduos, o 
seu desenvolvimento e a sua liderança. A menos que procuremos 
transformar os contextos culturais e políticos em que promovemos 
a igualdade de género, os activistas e líderes continuarão expostos 
ao risco de violência, de reações e do ridículo devido à sua 
identidade sexual ou de género. É necessário apoiar processos 
de transformação de poder sobre em poder com, entre indivíduos 
e comunidades, tanto em instituições formais com nas esferas 
informais.

A liderança transformativa pelos direitos da mulher zela por uma 
transformação social, cultural, económica e política em prol da 
igualdade e pela concretização de direitos humanos para todos, 
independentemente do sexo, sexualidade ou outras formas de 
identidade. A liderança transformativa mobiliza e respeita todos os 
indivíduos, e facilita o espaço para que quem é liderado se torne 
líder.

Com base nisto, utilizamos os quatro pês do diamante para 
desenvolver a seguinte definição de liderança transformativa para 
os direitos das mulheres:

A liderança transformativa para os direitos das mulheres é uma 
abordagem e estratégia em prol da justiça social que põe em 
causa as relações e estruturas de poder (em todas as suas 
diferentes manifestações) e transforma-as num ambiente propício 
ao desenvolvimento do potencial de liderança dos indivíduos 
(propósito). Incorpora os princípios e valores dos direitos humanos, 
igualdade de género, participação, consulta e respeito pela 
dignidade de todos os indivíduos. A LTDM fornece orientações aos 
indivíduos para que contribuam para gerar mudanças fundamentais 
e facilita os esforços coletivos para transformar as instituições não 
equitativas, seja em casa, na comunidade ou de um modo mais 
abrangente (prática).

Caixa 1: Estudo de caso: Desenvolvimento 
de líderes do sexo feminino na Guatemala
A avaliação do programa da Oxfam na Guatemala, Raising 
Her Voice, constatou que é necessário um investimento 
para aumentar o número de mulheres nos espaços de 
tomada de decisões para que a participação e liderança das 
mulheres seja significativa. O programa Raising Her Voice 
dedicou-se a «cultivar» a confiança política e a influenciar as 
capacidades de mulheres activistas, através de, por exemplo, 
mapeamentos do poder, auditorias sociais e mentoria.
« Nós precisamos de educação política. Caso contrário, se 

quando conseguirmos estabelecer um diálogo começarem 
a falar connosco sobre assuntos como orçamentos 
municipais, vai ser como saltar de um avião sem para-
quedas. Se me falarem de infraestruturas, preciso de saber 
sobre infraestruturas. Se me falarem de direitos territoriais, 
preciso de saber sobre direitos territoriais.»  

Poder
Política 
e propósito 

Princípios 
e valores Práticas

O EU

Figura 4: O diamante de liderança feminista. Fonte: Baticalá 2010, pág. 15
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Consciência das mulheres e 
dos homens (conhecimentos, 
competências, compromisso)

Mudança 
individual

Mudança 
sistémica

Informal

1 2

3 4

Formal

Acesso das mulheres aos 
recursos (voz, acesso à 
saúde, orçamento, etc.)

Normas culturais e práticas 
de exclusão informais (que 
mantêm a desigualdade nas 
práticas cotidianas) 

Instituições formais: 
políticas, leis, etc. 

Figura 5: O Quadro do Género em Ação

2. O Quadro do 
Género em Acção: 
Explicação da nossa teoria de mudança para a LTDM

O Quadro do Género em Acção é uma das ferramentas mais úteis para mapear a mudança que a Oxfam pretende criar através 
da abordagem de LTDM. 12  Este quadro distingue quatro áreas importantes de mudança relacionadas com o poder e a justiça 
de género: formal e informal, individual e colectivo. Apesar de este quadro não mostrar como ocorre a mudança, é útil para o 
planeamento de intervenções e pode ser utilizado para realizar uma análise de poder/liderança entre os géneros do contexto no 
qual o programa ou projecto está a ser desenvolvido. Também pode ser utilizado para realizar uma análise interna das organizações. 

As setas no quadro representam as relações entre os quatro quadrantes, que se influenciam uns aos outros. Está provado que, se 
forem tomadas medidas em vários quadrantes em simultâneo, a mudança virá mais rapidamente e será mais sustentável.13
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Figure 6: Deep culture: collective norms, values, and behaviours ‘below the surface’

Eis alguns exemplos de tipos de mudanças que se inserem em 
cada quadrante do quadro:

1. Mudança individual informal: Pela primeira vez, os homens 
falam sobre a violência contra as mulheres como uma prática 
ilegal.

2. Mudança individual formal: As mulheres obtêm acesso à terra 
e aprendem a cultivar, aumentando a sua capacidade de 
sustentar-se a si próprias e às suas famílias. 

3. Mudança sistémica informal: Uma comunidade começa 
a apoiar a participação e a liderança das mulheres nos 
conselhos comunitários.

4. Mudança sistémica formal: Uma nova legislação altera as 
leis existentes para que as mulheres tenham direito a herdar 
terra ou a instaurar processos contra os seus agressores. 

O terceiro quadrante do Quadro do Género em Acção diz 
respeito à cultura e às estruturas mais profundas. É nesta 
esfera informal e colectiva, onde se encontram os valores 
assumidos e as formas de pensar e trabalhar, que geralmente 
jazem a tomada de decisões e a acção. A cultura profunda nem 
sempre é visível. A Figura 6 demonstra como a cultura profunda 
pode ser em simultâneo invisível e substancial, como a parte 
do icebergue que se encontra por baixo da superfície. 

A mudança no terceiro quadrante requer um processo colectivo 
a longo prazo, o que significa que é necessário que mais de 
um indivíduo se adapte e reflita a mudança ao longo do tempo. 
É importante ter em consideração que a cultura e a ideologia 
diferem de um lugar para outro e de época para época. Como 
tal, a mudança pode divergir de um lugar para outro e pode ser 
considerada significativa numa determinada comunidade, ao 
passo que noutra não.14

O estudo de caso na Caixa 2 exemplifica como este quadro 
pode ser utilizado para compreender a promoção dos direitos 
das mulheres tendo em vista a justiça económica. 
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A Oxfam criou grupos informais de 
autoajuda para as mulheres, desti-
nados a facilitar a sua sensibili-
zação e a reforçar a sua confiança e 
competências para assumir novos 
papéis nas cooperativas e nos 
mercados.

Mudança
individual

Mudança

Informal

1 2

3 4

Formal

Os grupos informais levaram a uma 
maior participação das mulheres na 
cooperativa. Obtiverem acesso a 
novas tecnologias que lhes 
permitiram produzir mel de melhor 
qualidade, tornaram-se mais 
visíveis como produtoras de mel e 
obtiveram acesso aos mercados 
mais lucrativos.

Para tornar as alterações descritas 
nos quadrantes 1 e 2 possíveis, a 
Oxfam também envolveu homens da 
comunidade e das cooperativas, com 
o objectivo de negociar as barreiras 
domésticas e as dinâmicas de poder 
e género que afetam a participação e 
influência das mulheres no processo 
de tomada de decisões em grupo.

Como resultado das ações e dos 
resultados descritos nos quadrantes 
1, 2 e 3, a comunidade começou a 
levar a cabo atividades de advocacia 
aos níveis local e nacional para pôr 
em causa uma política que 
discrimina as mulheres ao proclamar 
que somente uma pessoa em cada 
agregado familiar pode ser membro 
de uma cooperativa.

Caixa 2: Estudo de caso: Utilização do Quadro do Género em Ação para analisar os re-
sultados de um projeto na Etiópia
Na Etiópia, a Oxfam tem vindo a apoiar um projeto (Women’s Collective Action in the Honey Section in Ethiopia) que se destina a 
reforçar a participação e a liderança das mulheres em cooperativas formais para promover o seu envolvimento nos mercados. 
Na fase de análise de problemas do projecto, ficou evidente que as mulheres precisavam dos seus próprios espaços para 
desenvolver a confiança e competências necessárias para assumir a liderança e colher mais benefícios da sua participação 
nas cooperativas. 

Em baixo, utilizámos o Quadro do Género em Acção para analisar as actividades do projeto e para considerar de que forma 
contribuíram para os diferentes tipos de mudanças descritas em cada quadrante: 

Para compreenderem a dinâmica de poder que afectará o seu 
programa ou projecto, os gestores de programa podem usar os 
quatro quadrantes do Quadro do Género em Acção para analisar 
a liderança predominante e emergente e as relações de poder 
no contexto em causa. Tal significa colocar perguntas como: 

• Quem detém o poder neste contexto? Como é que é 
transferido? 

• De que tipo de poder se trata: «poder com», «poder sobre», 
«poder interior» ou «poder para»?

Esta análise é o primeiro passo do desenvolvimento de uma 
«teoria da mudança». Uma teoria da mudança é uma espécie 
de mapa que define as nossas ideias sobre como ocorrerá a 
mudança no sentido do objetivo do programa ou do projeto. Na 
próxima secção, debruçar-nos-emos de forma mais profunda 
sobre como devemos aplicar a LTDM ao nosso trabalho de 
programas e políticas.

Fonte: http://womenscollectiveaction.com/file/view/Eng_Ethiopia_lorez.pdf/408801284/Eng_Ethiopia_lorez.pdf
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3.1 COMO PODEMOS APLICAR A 
ANÁLISE DAS RELAÇÕES DE PODER 
EM MATÉRIA DE GÉNERO AOS NOSSOS 
PROGRAMAS PARA APOIAR A LTDM?
Quando estamos a desenvolver uma proposta para trabalho 
programático ou de políticas, é necessário analisar a dinâmica 
existente entre género e poder, que pode ter impacto nos 
resultados do nosso trabalho. Trata-se de uma análise das 
relações de poder em matéria de género. A análise das 
relações de poder em matéria de género deve envolver o(a)s 
parceiro(a)s e participantes que irão implementar o programa 
ou projeto. É um processo participativo, em que todas as 
pessoas envolvidas, incluindo parceiro(a)s e aliados, procuram 
compreender as questões de poder subjacentes que estão em 
jogo. Na Caixa 3, apresentamos alguns exemplos dos tipos de 
perguntas que uma análise das relações de poder em matéria 
de género colocaria no processo de conceção de um programa.  

3. Integração 
da liderança 
transformativa 
para os direitos 
das mulheres

Caixa 3: Considerar a análise das relações 
de poder em matéria de género na concep-
ção dos programas 
A análise das relações de poder em matéria de género 
é uma ferramenta útil para pensar em como garantir a 
participação e desenvolvimento das mulheres enquanto 
líderes no seu projeto ou programa.
1. Como podemos aumentar a participação das mulheres 

no nosso projecto/programa?
 Para aumentar a participação das mulheres não 

basta permitir que estejam presentes nas reuniões. 
As mulheres também devem ter o mesmo estatuto do 
que os homens nas discussões. Por exemplo, mesmo 
que as mulheres estejam em maioria numa reunião, 
podem sentir que não são capazes de fazer frente a 
um proeminente proprietário rural local ou líder comu-
nitário que seja bastante poderoso. As mulheres têm a 
confiança e competências necessárias para contribuir 
para as discussões e acordos e para influenciá-los? O 
ambiente assegura que os seus contributos são ouvidos 
e respeitados? 

2. Quais são os riscos que as mulheres activistas e líderes 
enfrentam neste contexto? Como podemos geri-los no 
nosso projeto/programa?

A violência – e a ameaça de violência – é um obstáculo 
significativo à participação plena das mulheres nos 
espaços de tomada de decisão. As mulheres ativistas e 
líderes correm o risco de sofrer várias formas de violência 
(económica, física, psicossocial, estrutural) por parte de 
quem não quer que o status quo seja desafiado. É funda-
mental abordar esta questão de forma explícita em todo o 
trabalho de programação e políticas.
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Ao fazer uma análise das relações de género e poder, o primeiro 
passo é expor quaisquer suposições subjacentes sobre a forma 
como as relações de género funcionam num determinado 
contexto e compreender a dinâmica de poder, particularmente 
no que diz respeito à prática da liderança. De seguida, 
analisamos o ambiente no qual o programa ou advocacia 
estratégica será implementado. As seis perguntas básicas 
sobre liderança e igualdade entre os géneros que se seguem 
podem orientar esta análise15:

1. Como estão divididos os papéis e as responsabilidades entre 
homens e mulheres na(s) comunidade(s) em que o programa 
será implementado ou onde pretendemos influenciar as 
políticas? Quais são as diferenças entre os papéis dos 
homens e das mulheres?

2. Os homens e as mulheres têm o mesmo acesso e controlo 
sobre recursos como a terra, água, alimentos, bens, 
educação, informação, serviços de saúde, mercados ou 
dinheiro (ver Caixa 4)? Quais são as diferenças?

3. Quais são as necessidades práticas e os interesses 
estratégicos dos homens e das mulheres? Como diferem uns 
dos outros? 16

4. Os homens e as mulheres têm o mesmo poder de decisão no 
seio da família, da comunidade e das instituições públicas? 
Quais são as diferenças? Que mulheres ou homens querem 
estar envolvido(a)s na mudança transformadora? 

5. Que diferentes expressões de poder são visíveis nesta 
situação ou comunidade? Que expressões do poder podem 
não ser visíveis? Quem exerce poder? 

6. Com que expressões de poder queremos envolver-nos e 
procurar mudar nas intervenções que estamos a planear? Que 
estratégias serão usadas para abordar os obstáculos e apoiar 
a liderança transformadora para os direitos das mulheres? 

Caixa 4: Definição de acesso aos recursos e 
de controlo sobre os recursos
Ter acesso aos recursos significa ter a oportunidade 
de fazer uso de determinados recursos para satisfazer 
necessidades ou interesses pessoais ou coletivos.

Ter controlo sobre os recursos significa ter a possibilidade 
permanente de fazer uso dos recursos sempre que 
necessário e de tomar decisões relativas aos mesmos 
(Tobón Coral et al. 1995, pp. 35-36). 

Guida Anani, coordinadora de programa para KAFA. KAFA, que significa “basta” em 
árabe, oferece assessoramento a mulheres no seu escritório de Beirut.
David Snyder/Oxfam
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A parte mais importante da análise de género e poder é 
a que se segue. Determine as causas das desigualdades 
ou disparidades que encontrou e verifique se as suas 
suposições estão corretas ou se é necessário ajustá-las. 
De seguida, identifique as forças que impedem ou permitem 
a transformação das práticas de exclusão em matéria de 
liderança e desigualdade de género. Esta análise pode 
empregar o Quadro do Género em Acção (consulte a Figura 
5) para analisar de que forma a liderança e a utilização de 
poder, normas e princípios desempenham um papel em cada 
quadrante. Apresentamos alguns exemplos disso mesmo na 
Caixa 5.

Uma vez realizada a análise das relações de poder em matéria de 
género, o(a) leitor(a) será capaz de definir os objetivos necessários 
para alcançar a desejada mudança a longo prazo. As seguintes 
perguntas poderão ajudá-lo(a) a definir os objetivos:

1. Como é que este programa ou estratégia de advocacia define 
liderança e empoderamento?

2. O programa ou estratégia de advocacia procura abordar as 
questões de poder sobre, poder para, poder com ou poder 
interior?

3. Que quadrante(s) do Quadro do Género em Acção será(ão) 
abordado(s) pelo trabalho programático ou político? 

De seguida, decida que actividades incluirá o seu programa ou 
estratégia de advocacia e quem deverá ser incluído ou visado pelas 
acções. Para realizar um plano de acção, terá de identificar quais 
dos níveis ou quadrantes é mais importante tentar influenciar ou 
mudar do ponto de vista estratégico, bem como de que forma é 
que o seu programa irá influenciar as mulheres, homens, grupos 
ou estruturas que está a visar. Lembre-se de que se trata de 
um processo participativo e que é importante envolver os seus 
parceiro(a)s, aliados e principais partes interessadas nos processo 
de reflexão e tomada de decisões de cada estágio. Eis algumas das 
perguntas a considerar:
• Que tipo de ferramentas serão necessárias para influenciar as 
pessoas ou estruturas que queremos mudar?
• De que recursos (finanças, tempo, competências e 
conhecimentos) precisaremos para fazer frente às forças 
negativas, reduzir a resistência e promover as forças positivas que 
podem efetivamente influenciar os grupos-alvo? Como podemos ter 
acesso ou desenvolver estes recursos no seio do nosso trabalho?

Caixa 5: Utilização do Quadro do Género em 
Acção para explorar as forças permissivas 
ou impeditivas
Um exemplo de uma força positiva e permissiva para a 
concretização dos direitos da mulher é a presença em 
cargos públicos de líderes do sexo feminino, que sejam 
sensíveis às questões de género (formal e informal, 
individual, quadrantes 1 e 4).

Um exemplo de uma força negativa e impeditiva da 
concretização dos direitos da mulher seria uma lei que 
impede as mulheres de herdar terra (formal, sistémica, 
quadrante 4).

Líderes de organizações de base de 
Pampamarca, em Canas, reúnem-se para 
falar com os jornalistas que visitam a sua 
comunidade.  
Celia Aldana/Oxfam
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3.2 A LIDERANÇA TRANSFORMATIVA 
PARA OS DIREITOS DAS MULHERES 
COMO ABORDAGEM TRANSVERSAL
A liderança transformativa para os direitos das mulheres é 
uma estratégia e um objetivo relevante em todas as áreas 
de trabalho de programa e de advocacia da Oxfam. A análise 
das relações de poder em matéria de género e o Quadro do 
Género em Acção podem e devem ser utilizados por equipas 
a implementar programas ou trabalho de advocacia de apoio 
a qualquer alguma das seis Metas de Mudança da Oxfam (ver 
Caixa 6), porque compreender as relações de género e poder 
é fundamental para que o trabalho que desenvolvemos para 
alcançar estas metas seja eficaz.   

Na Caixa 2, apresentamos um estudo de caso sobre 
cooperativas de mulheres na Etiópia. Para ilustrar como a 
análise das relações de poder em matéria de género pode 
ser aplicada a qualquer área do nosso trabalho (da justiça 
económica à resposta humanitária), vamos aplicar uma análise 
das relações de poder em matéria de género a este caso no 
exercício que se segue. 

A LTDM também se cruza com outras questões de justiça 
de género, tais como a violência contra as mulheres (VCM), 
violência baseada no género (VBG), trabalho de prestação 
de cuidados e direitos em matéria de saúde sexual e saúde 
reprodutiva. É possível analisar cada uma destas questões 
através da lente da desigualdade de género e poder, porque a 
Oxfam acredita que as relações de poder desiguais no que diz 
respeito ao género são a principal causa dos diversos desafios 
à justiça de género. Como tal, a transformação do poder é uma 
questão fundamental para o nosso trabalho sobre VBG e VCM. 
Para superar a VGB e VCM são necessárias transformações 
ao nível das crenças individuais e colectivas que toleram a 
sua aceitabilidade social e no seio das instituições que têm o 
dever de proteger os cidadãos contra a violência, mas que, na 
verdade, muitas vezes perpetuam a violência através das suas 
estruturas políticas. Uma mudança transformativa desafiará 
as suposições de poder patriarcal aos níveis individual e 
institucional.

Os diferentes passos aqui referidos formam os alicerces 
da teoria da mudança para o seu programa ou estratégia 
de advocacia. Uma parte central do processo da teoria de 
mudança é a definição de indicadores mensuráveis e a 
definição de métodos para a recolha de dados e metas para 
cada objetivo. Esta questão será aprofundada na secção 5. Na 
próxima secção, refletiremos sobre como a LTDM pode ser uma 
estratégia de desenvolvimento e mudança organizacional nas 
estruturas, políticas e práticas internas de liderança da Oxfam.

Caixa 6: As seis Metas de Mudança da 
Oxfam
As Metas de Mudança da Oxfam estão definidas no Plano 
Estratégico da Oxfam 2013-2016. São elas:
1. O direito a ser ouvido. 
2. Promover a justiça de género. 
3. Salvar vidas, agora e no futuro. 
4. Alimentos sustentáveis. 
5. Partilha justa dos recursos naturais. 
6. Financiamento para o desenvolvimento e serviços 

essenciais universais. 

Exercício: Com base no estudo de caso da Etiópia encontrado na Caixa 2, imagine como os diferentes tipos de poder 
(poder sobre, poder interior, poder com e poder para) estão a ser exercidos dentro de cada quadrante do Quadro do Género no 
Trabalho. Quais são as principais problemáticas de poder que as mulheres enfrentam em cada quadrante?

• Eis algumas respostas possíveis: 

• Quadrante 1: Havia falta de organização (poder com), autoconfiança (poder interior) e conhecimento/competências (poder 
para) entre as mulheres.

• Quadrante 2: As mulheres não tinham o conhecimento necessário (poder para) e tiveram de mudar a divisão tradicional de 
papéis tornando-se mais visíveis enquanto produtoras e participando noutros mercados (poder interior).

• Quadrante 3: Foi necessário envolver os homens para alterar as normas e os valores a nível do agregado familiar e nas coop-
erativas (poder com e poder interior). As mulheres começaram a participar em espaços de qua não faziam parte antes (poder 
com, poder interior) e passaram a estar envolvidas no processo coletivo de tomada de decisões (poder com), o que também 
não acontecia antes. 

• Quadrante 4: A acção destinada a alterar uma política limitativa indica que as mulheres (e possivelmente também os ho-
mens) possuíam poder para se organizarem e conseguiram ter um impacto coletivo, alterando a lei.
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4. Liderança 
transformativa 
para os direitos das 
mulheres ao nível 
organizacional  
4.1 IMPLEMENTAÇÃO DE UMA 
ABORDAGEM LTDM NA OXFAM E NOS 
SEUS PARCEIROS
No nosso Plano Estratégico (2013-2019), a Oxfam afirma 
que faz parte do nosso trabalho garantir que as próprias 
organizações – e os contextos em que trabalham – são 
espaços abertos e seguros, onde o(a)s líderes podem fazer 
escolhas que incorporam os direitos e as necessidades das 
mulheres. Naturalmente, a Oxfam também se enquadra nesta 
categoria. A Oxfam promoverá a abordagem transformadora à 
liderança internamente e avaliará o quão eficaz é a promoção 
desta abordagem. O propósito, valores e princípios que estão 
na raiz da liderança transformadora são os alicerces da 
missão da Oxfam enquanto organização baseada em direitos. 
O trabalho interno da Oxfam sobre liderança transformadora 
facilita – e complementa – o nosso trabalho autónomo 
em direitos da mulher e em integração da perspetiva de 
género, porque reforça a Oxfam e as organizações com que 
trabalhamos. Em particular, contribui para superar bloqueios e 
resistência à adopção de uma perspetiva de género em todos 
os aspetos do nosso trabalho. O Código de Conduta do(a)s 
funcionário(a)s da Oxfam ilustra os princípios relacionados com 
a liderança transformativa, como demonstrado na Caixa 7.

Uma organização em que a liderança transformativa está 
fortemente enraizada nas suas práticas internas estará melhor 
equipada para desenvolver programas que promovem a justiça 
de género pelas seguintes razões: 

• Os preconceitos pessoais e as crenças profundas sobre a 
identidade de género podem limitar a análise e a concepção 
de um programa ou política. Por exemplo, se um especialista 
em políticas acredita que as mulheres são exclusivamente 
vítimas e nunca autoras de violência em situações de 

conflito, as políticas destinadas a promover a reconciliação 
podem deixar de fora as mulheres combatentes, o que irá 
impedir o alcance de uma paz duradoura. 

• Quando a liderança não é transformativa e inclusiva, 
algumas vozes importantes podem ser excluídas do 
processo de tomada de decisões. O(a)s funcionário(a)
s da Oxfam têm experiência e antecedentes bastante 
diversificados. O nosso trabalho será mais forte quando 
todas as vozes e opiniões forem incorporadas sempre que 
possível. 

Caixa 7: Código de Conduta para 
funcionário(a)s da Oxfam
É obrigatório que todo(a)s o(a)s funcionário(a)s da 
Oxfam assinem o Código de Conduta. O código declara o 
seguinte: «[...] tratarei todas as pessoas com respeito 
e dignidade e farei frente a qualquer forma de assédio, 
discriminação, intimidação ou exploração. Contribuirei 
para um ambiente de trabalho caracterizado por respeito 
mútuo, integridade, dignidade e não-discriminação. 
Assegurar-me-ei de que as minhas relações e o meu 
comportamento não exploram, abusam ou corrompem de 
forma alguma. Respeitarei os direitos de todos os povos, 
incluindo os direitos das crianças, e não me envolverei 
em nenhuma forma de abuso ou exploração sexual de 
crianças (conforme definido na Política de Proteção 
Infantil do país) ou de qualquer pessoa de qualquer 
idade.» (Oxfam 2012, pág. 1)
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Consciência, conhecimentos, competências, 
compromisso das mulheres e dos homens
1. O(a)s funcionário(a)s têm conhecimentos e 
capacidades de liderança transformadora para 
os direitos das mulheres (poder para, poder 
interior)?

2. O(a)s funcionário(a)s têm recursos suficientes 
e conhecimento dos mecanismos para lidar com 
casos de abuso de posição ou poder por parte de 
superiores hierárquicos (poder para, poder 
interior)?

Mudança 
individual

Mudança

Informal

1 2

3 4

Formal

Acesso das mulheres aos recursos
1. O(a)s funcionário(a)s têm a oportunidade de 
receber formação e coaching para satisfazer as 
suas necessidades estratégicas em matéria de 
LTDM (poder para, prática, propósito)?

2. Que percentagem do orçamento da organização 
é alocada à integração da perspetiva de género, a 
programas autónomos de direitos das mulheres e à 
LTDM (prática)?

Normas culturais e práticas de exclusão informais 
que perpetuam a desigualdade nas práticas 
cotidianas  
1. A cultura organizacional preconiza algumas 
crenças, normas ou valores em prol ou contra uma 
liderança sensível às questões de género ou 
mulheres líderes (poder para, poder sobre)?

2. Qual é o nível de satisfação do(a)s funcionári-
o(a)s em relação à liderança transformadora para 
os direitos das mulheres (valores/princípios, poder 
com e poder interior)?

3. O ambiente organizacional é seguro e favorável 
a que todo(a)s o(a)s funcionário(a)s desempenhem 
o seu trabalho de uma forma que lhes seja 
satisfatória, independentemente da sua identi-
dade de género, deficiência, idade, saúde, 
estatuto serológico VIH e outras identidades 
(prática, princípios)?

Instituições formais: políticas, procedimentos, 
quadros jurídicos  
1. O número de mulheres em cargos de liderança 
ou posições de tomada de decisão é semelhante 
ao número de homens? A diversidade de 
funcionário(a)s da organização está representada 
nos níveis de liderança?

2. As diferentes necessidades e interesses em 
matéria de liderança e género são tidos em 
consideração nas políticas e procedimentos de 
recursos humanos (recrutamento, promoção, 
políticas favoráveis para o(a)s funcionário(a)s 
com família, políticas que favoreçam um equilíbrio 
entre vida profissional e privada, etc.)? 

3. Existem mecanismos de responsabilização 
para monitorizar a LTDM (prática, propósito, 
princípios)?

• Se a Oxfam não der o exemplo em relação à justiça de 
género no seio da organização, estaremos a pôr em risco 
a nossa reputação enquanto organização baseada em 
direitos. Enquanto organização que coloca «os direitos 
das mulheres no centro de tudo o que fazemos», estamos 
empenhado(a)s em criar um ambiente seguro, solidário e 
inclusivo para todo(a)s o(a)s nosso(a)s funcionário(a)s e 
em combater a discriminação, a desigualdade e o assédio 
motivados pelo género no local de trabalho. 

Muitas organizações perpetuam a desigualdade de género em 
determinados aspectos das suas políticas e práticas internas, 
bem como nas suas relações com atores externos. Isto pode 
ser feito consciente ou inconscientemente. Os exemplos 
incluem a sub-representação das mulheres em posições de 
tomada de decisões, a resistência das estruturas e sistemas 
organizacionais (em todos os níveis) a tornarem-se mais 
inclusivos e responsabilizáveis em relação às mulheres e a 
outros grupos de identidade, as disparidades salariais entre 
homens e mulheres, e as oportunidades desiguais no que 
diz respeito a promoções e desenvolvimento profissional. 
A abordagem LTDM fornece uma ferramenta que o(a)s 
funcionário(a)s e o(a)s líderes podem utilizar para analisar e 
abordar as relações de poder e género na sua organização. 

4.2 APLICAÇÃO DA LTDM DENTRO DE 
UMA ORGANIZAÇÃO: FERRAMENTAS E 
EXEMPLOS
Uma organização que deseje realizar uma autorreflexão sobre a 
LTDM pode utilizar o mesmo processo analítico que descrevemos 
para o nível programático na secção 3 deste guia. A Figura 7 utiliza o 
Quadro do Género em Acção e os conceitos do diamante de liderança 
feminista para gerar uma série de perguntas que as organizações 
podem utilizar para explorar a LTDM internamente. Esta lista pode ser 
utilizada como uma lista de verificação, mas não é exaustiva. Alguns 
indicadores podem ser mais relevantes numas organizações do que 
noutras.
Esta análise interna e organizacional das relações de poder em 
matéria de género pode, por sua vez, alicerçar a definição de 
um plano de ação para a LTDM. Este plano de acção deve ter 
em consideração os factores positivos e negativos que podem 
influenciar a mudança. Deve enumerar em detalhe os recursos e 
ferramentas que podem ser necessários para a implementação e 
deve incorporar indicadores mensuráveis para avaliar a eficácia. 
Isto, por sua vez, forma uma base para a teoria da mudança da 
organização tendo em vista um ambiente de trabalho mais inclusivo e 
pautado pela igualdade de género, em que a liderança é exercida em 
benefício de todos. 

Figura 7: Utilização do Quadro do Género em Acção para realizar uma análise organizacional interna da LTDM 17
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4.3 DESENVOLVIMENTO DE 
CAPACIDADES PARA A LTDM EM 
ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS
Por vezes, as organizações parceiras pedem à Oxfam que 
forneça ferramentas e formação para fortalecer a sua 
capacidade organizacional interna para trabalhar o tema da 
liderança para os direitos da mulher. Uma das formas através 
das quais a Oxfam pode dar resposta a esta procura crescente 
de apoio é facilitar processos de mudança organizacional com 
parceiro(a)s para melhorar a LTDM. 

Existem vários recursos excelentes de apoio à análise e 
formação em questões de poder e liderança. Incluímos alguns 
dos mais úteis na secção Recursos no final deste documento. 
Os seguintes recursos são particularmente úteis para 
organizações que procuram desenvolver a sua capacidade 
para trabalhar o tema da LTDM: 

• A CREA, uma organização global de direitos das mulheres19, 
desenvolveu uma caixa de ferramentas destinada a ajudar 
organizações e movimentos a trabalhar o tema da liderança 
feminista transformadora20.  A caixa de ferramentas contém 
uma série de exercícios práticos para formação ou discussão 
sobre os quatro elementos do diamante apresentado na 
Secção 1. A caixa de ferramentas faz-se acompanhar por 
um artigo sobre os conceitos ligados à liderança feminista 
transformadora.21 

• Outro recurso útil é um manual produzido pela Women’s 
Learning Partnership em colaboração com várias 
organizações de direitos das mulheres. O manual, Leading 
to Choices. A Leadership Training Handbook for Women, foi 
publicado em 19 línguas diferentes e destina-se sobretudo a 
organizações de base.22 

Em janeiro de 2014, a Oxfam Intermón organizou um workshop sobre LTDM. Funcionários de diferentes departamentos reuniram-
se para refletir sobre o modelo e a prática da liderança transformativa dentro da organização. O grupo identificou três valores 
fundamentais da liderança transformadora que é necessário desenvolver em maior profundidade internamente: empatia, 
empoderamento e relações horizontais. A Tabela 1 mostra o plano de acção resultante para cada uma das três áreas de valor.18

VALOR EMPODERAMENTO EMPATIA RELAÇÕES HORIZONTAIS

O que precisamos de fazer para que a 

mudança aconteça?

Realizar uma análise de poder a toda 

a organização, promover a autoestima 

no ambiente de trabalho, ter o tempo 

necessário para trabalhar em conjunto e 

construir programas coletivamente

Comunicar de forma cuidadosa, gerir 

o stress de forma consciente, integrar 

a empatia como uma competência 

nas avaliações de desempenho do(a)

s funcionário(a)s, trabalhar mais o 

conceito de «empatia». 

Estudar o caso do departamento de 

comunicação (como uma boa prática). 

Melhorar o trabalho nos projetos, a ro-

tação de funções (líder/equipa técnica) 

e a transparência na comunicação e 

tomada de decisões. 

Quem será responsável por facilitar a 

mudança?

Nível individual Todas as pessoas (poder interior) O(A) Diretor(a) do Departamento de 

Comunicação (design), com a aprovação 

dos decisores-chave.
Pessoas com responsabilidade que têm 

«poder sobre».

Gestore(a)s de equipas (poder sobre)

Quem mais deve assumir a responsabili-

dade de implementar as mudanças?

O conselho de administração O atual projeto de gestão de 

desempenho

Toda a equipa. Temos de trabalhar a 

mudança com o apoio do(a)s líderes.

Que fatores podem ter uma influência 

negativa? 

Líderes resistentes à mudança, a falta 

de uma cultura de responsabilidade, a 

falta de reforço das decisões tomadas. 

Stress, carga de trabalho, condições de 

trabalho, o desafio institucional que o 

cansaço provocado ao(a)s funcionário(a)

s pelas mudanças e ajustamentos 

organizacionais que representa. 

Resistência à mudança por falta de 

flexibilidade, mudanças a nível das 

funções, o facto de a mudança ser um 

processo a longo prazo sem resultados 

rápidos, falta de capacidade técnica em 

novas funções. 

Como podemos minimizar os fatores 

negativos?

Promover a criação de ligações e a 

colaboração entre as pessoas que 

trabalham para a Oxfam. Desenvolver a 

capacitação de líderes/gestore(a)s e 

integrar elementos de responsabilização 

no sistema de monitorização.

 Melhor gestão do tempo (empodera-

mento no trabalho e maior clareza em 

relação às funções e responsabilidades), 

cuidar do clima organizacional (mais 

cafés, atividades informais). 

Tornar o(a)s diretore(a)s mais acessíveis, 

aumentar a prestação de apoio às equi-

pas, capacitação de equipas, incluindo 

visão horizontal e a longo prazo. 

Tabela 1: Implementação interna da LTDM: um exemplo de um plano de acção organizacional 
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5.1 MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
Embora seja apresentada como última secção deste guia, 
a MARA não deve ser a última actividade de um programa 
ou projecto. O desenvolvimento de uma abordagem de 
monitorização, avaliação, responsabilização e aprendizagem 
às atividades de LTDM começa com o desenvolvimento da 
teoria da mudança para a iniciativa. Tal como descrevemos em 
cima, é necessário fazê-lo no início da iniciativa. O processo 
inclui explorar suposições subjacentes, realizar uma análise 
do contexto na perspetiva do género e do poder, descobrir as 
possíveis causas da desigualdade e das diferenças em matéria 
de poder, definir os fatores permissivos e impeditivos e definir 
os objectivos do programa e as actividades. 

Para criar alicerces sólidos para as atividades de MARA, a fase 
de planificacao e o desenvolvimento da teoria da mudança 
devem garantir tempo e envolvimento suficientes com o(a)s 
parceiro(a)s. A teoria da mudança deve evitar simplificações 
excessivas, identificar conjunturas críticas e identificar 
corretamente o papel da Oxfam no processo. Eis a base do 
desenvolvimento da estratégia de MARA.

Medir as dimensões de poder da desigualdade de género é 
uma tarefa complexa. Talvez seja necessário (re)desenhar as 
iniciativas programáticas e de advocacia para medir e valorizar 
as etapas do processo de transformação, ao invés de incidir o 
foco unicamente no resultado final.23  A maioria dos programas 
ou iniciativas de advocacia da Oxfam tem um período de 
implementação relativamente curto. Talvez seja mais adequado 
falar da construção de narrativas sobre a forma como o 
trabalho da Oxfam está a contribuir para mudar as normas e os 
comportamentos (em vez de procurar provas de mudanças ao 
nível das normas ou comportamentos). Esta abordagem reforça 
e refina a nossa análise e teoria da mudança.24

«Uma abordagem transformativa reconhece todas as 
contribuições, independentemente do quão pequenas 
pareçam ser, como passos de um processo de transformação, 
e a necessidade de as mulheres definirem as suas próprias 
agendas em todos os processos de tomada de decisões».25  

In June 2013, Oxfam staff, partners, and other experts 
participated in a learning event on feminist monitoring, 
evaluation, learning, and accountability. The participants 
proposed a useful set of principles for feminist MEAL, 
generating the following recommendations:

1. A MARA deve ser coprojetada com o(a)s participantes do 
projecto, parceiro(a)s e funcionário(a)s da Oxfam. O processo 
de concepção da MARA deve: 

• Utilizar ferramentas e métodos participativos e que exploram 
as relações de género e poder;

• Remover os obstáculos à participação, tais como a 
responsabilidade das mulheres pela prestação de cuidados;

• Garantir uma análise contínua dos riscos;

• Rever as provas geradas pela MARA coletivamente e acordar 
conclusões;

• Reconhecer que é necessário tempo para construir 
confiança e compreensão;

• Garantir o destaque e a valorização de diferentes níveis de 
responsabilização, por exemplo, usando mecanismos sólidos 
de feedback;

• Ser flexível, adaptável e recetivo(a), porque os resultados 
desejados e os indicadores relacionados vão alterar-se 
à medida que as pessoas e organizações começarem a 
responder às mudanças.

5. Monitorização, 
Avaliação, 
Responsabilização 
e Aprendizagem 
(MARA) para a LTD
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2. A MARA deve reconhecer as dimensões de poder da produção 
de conhecimento e enfatizar a aprendizagem:

• A produção de conhecimento não é apenas política, também 
está interligada com as relações de poder;

• A aprendizagem não é apenas o que ocorre durante o 
processo, mas também o que é feito com a informação 
recolhida;

• A MARA deve favorecer a aprendizagem coletiva e responsiva; 

• Mudar, e compreender a mudança, requer tempo e 
investimento;

• A MARA deve esforçar-se por produzir conhecimento de uma 
forma que reconhece as relações de género e poder, a forma 
como estas mudam e porquê;

• O conhecimento e os valores dependem do contexto cultural, 
social e temporal;

• A MARA deve garantir que a aprendizagem é amplamente 
partilhada e integrada em todos os processos e trabalho 
futuro;

• O conhecimento deve ser utilizado pelas pessoas que o 
criam, possuem e partilham.

3. É fundamental que a MARA tenha a complexidade em conta 
através das seguintes formas:

• Reconhecendo a não-linearidade e complexidade, incluindo 
a identificação e registo de impactos negativos, resistência, 
reação, defesa de posição e resultados inesperados;

• Reconhecendo que os processos de mudança transformativa 
incluem frequentemente períodos de revolta ou «defesa de 
posição».

4. A MARA deve utilizar metodologias mistas. Deve, em 
concreto:

• Utilizar tanto metodologias quantitativas como qualitativas, 
tais como técnicas como a Mudança Mais Significativa (Most 
Significant Change) ou a Colheita de Resultados (Outcome 
Harvesting);

• Utilizar métodos que avaliam o contributo, ao invés da 
atribuição.

5. A MARA deve apoiar o desenvolvimento da capacidade 
organizacional interna. Deve, em concreto:

• Reconhecer que as pessoas que facilitam os processos de 
avaliação necessitam de ter um conjunto de competências, 
que inclui facilitação, auscultação e autoconsciência. 26

5.2 EXEMPLOS DE AFILIADOS DA 
OXFAM EM PROCESSO DE MARA 
FEMINISTA
Para monitorizar e avaliar as iniciativas de LTDM, dependendo 
do foco do programa ou das políticas, é necessário gerar 
informação sobre os quatro elementos do diamante (Figura 
4) e os quatro quadrantes do Quadro do Género em Ação. Esta 

necessidade aplica-se ao trabalho externo de programas 
e políticas, bem como a trabalho que visa mudar a cultura 
organizacional interna. Um quadro de MARA pode colocar as 
seguintes questões:

 • Identificou algumas alterações nas relações de poder 
estabelecidas? É capaz de identificar exemplos de casos em 
que poder sobre se tenha transformado em poder com ou 
poder para? 

• Que tipo de valores e princípios de liderança transformadora 
foram abordados pelas atividades programáticas?

• Houve algum tipo de mudança que se tenha tornado visível 
ao nível estrutural profundo?

• O que seria um bom exemplo de liderança transformadora 
para a justiça de género na comunidade em que está a 
trabalhar? 

• É capaz de identificar consequências não intencionais (tanto 
positivas como negativas) das intervenções? Que tipo de 
consequências? Que lições podemos retirar daqui?

A Oxfam tem utilizado a técnica da Mudança Mais Significativa 
para realizar a MARA no contexto de programas de direitos da 
mulher e integração da perspetiva de género (Caixa 8). Esta 
técnica pode ser utilizada para refletir sobre a mudança dentro 
de uma organização, comunidade ou ao nível dos participantes 
de programas individuais. 

Quando fizemos a experiência-piloto desta técnica, concluímos 
que é importante para os participantes ou para o avaliador 
estabelecer ligações entre as mudanças que tenham sido 
identificadas como mais significativas e a teoria da mudança. 
Se as mudanças identificadas como mais significativas não 
estiverem refletidas em parte alguma da nossa teoria da 
mudança, tal pode significar que faltam aspetos importantes 
à nossa teoria da mudança ou que a nossa intervenção obteve 
resultados diferentes do esperado. Também concluímos 
que a implementação de técnicas narrativas exige recursos 
humanos e financeiros suficientes, especialmente tempo e 
competências de entrevista e redação.27

O programa AMAL da Oxfam28 também está a pilotar uma 
nova ferramenta de MARA.29  O objectivo do programa é que 
as «mulheres na região do Médio Oriente e Norte de África, 
incluindo as mulheres pobres e marginalizadas, tenham maior 

O falecido Senhor Rajendra. Shaw/Oxfam
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Caixa 8: Utilização da técnica da Mudança Mais Significativa para monitorar a LTDM  
Esta ferramenta serve-se do processo de «narrativa» da técnica da Mudança Mais Significativa. Os participantes são encorajados 
a identificar as histórias de mudanças significativas que melhor representam a transformação da sua organização ou o caminho 
que esta está a percorrer para se transformar numa organização mais justa e eficaz no que diz respeito às questões de género. 
O papel do facilitador é encorajar o(a)s parceiro(a)s a analisar ou refletir sobre as suas histórias de mudança para desenvolver 
competências de raciocínio avaliativo que possam aplicar em diferentes contextos. É possível definir parâmetros para cada 
exercício: por exemplo, num determinado ano o foco pode incidir em histórias relacionadas com a liderança transformadora 
feminina, noutro ano pode incidir em programação ou advocacia transformadora em matéria de justiça de género.

Ferramenta de monitorização 

História de mudança: 
Partilhe uma história sobre uma «mudança significativa» pela qual a sua organização tenha passado no último ano e que 
acredite que está relacionada com uma intervenção de capacitação.

Análise dos fatores e dos atores
Qual foi a problemática que a intervenção de capacitação procurou 
abordar? Por que razão esta questão foi percecionada como impor-
tante no seu contexto? 
O que aconteceu? 
Quem esteve envolvido? 
Onde ocorreu? 
Quando ocorreu? 
Por que razão ocorreu? 
O que permitiu que a mudança ocorresse? 
O que fez a sua organização com esta mudança ou como resultado 
da mesma? 
Por que considera esta mudança significativa?

capacidade de participar e exercer liderança em todos os níveis 
de tomada de decisões, ganhando poder sobre as suas vidas 
e garantindo que as suas necessidades práticas e direitos 
são centrais para as estruturas de governação existentes e 
emergentes.»

A ferramenta utiliza os quatro elementos do diamante de 
liderança transformativa. Desenvolveu um conjunto de 
indicadores que serão medidos ao nível organizacional (pela 
Oxfam e nosso(a)s parceiro(a)s). Os seguintes indicadores foram 
retirados desta ferramenta e servem de exemplo:

Poder
• Nível de conhecimento das diferentes dimensões e faces do 

poder na sua organização.
Princípios e valores
• Existência de mecanismos/processos/competências que 

permitem que as mulheres alcancem o equilíbrio em diferentes 
aspetos das suas vidas (pessoal, profissional, etc.).

Prática
• Presença de uma análise dos êxitos e reveses dentro da 

organização.

• Existência de políticas democráticas, transparentes e 
responsabilizáveis e de mecanismos de afetação de recursos 
financeiros.

Eu
• Existência de apoio estruturado para lidar com questões 

relacionadas com a personalidade, o equilíbrio emocional e a 
autoestima.

Outro recurso útil é The Power of Gender Justice Organizations: 
Toolkit for Transformative Organizational Capacity Building, que 
inclui ferramentas e modelos específicos para medir a mudança 
transformadora.30 

Na Oxfam, a MARA para a LTDM ainda está numa fase inicial. No 
futuro, desenvolveremos as componentes de responsabilização 
e aprendizagem deste trabalho. Enquanto a Oxfam continuar 
a investir na monitorização, avaliação, responsabilização e 
aprendizagem, iremos focar-nos em garantir que o nosso 
trabalho é relevante e eficaz. As experiências úteis e as lições 
aprendidas continuarão a ser documentadas e partilhadas 
dentro e fora da Oxfam, para contribuir para a crescente base de 
conhecimento sobre como promover a LTDM eficazmente. 



26 OXFAM   |   Liderança Transformativa para os Direitos das Mulheres

Bouaré Bintou Founé 
Samaké, Presidente de 
WILDAF/MALI .
Vincent Tremeau/Oxfam
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6. Conclusões

A liderança transformativa para os direitos das mulheres 
é importante para que a Oxfam seja capaz de colocar «os 
direitos das mulheres no centro de tudo o que fazemos». 
Este guia apresentou e explorou as razões na base desta 
abordagem e as ideias por trás da mesma, e sugeriu formas 
práticas de integrar a LTDM em todas as áreas de trabalho da 
Oxfam. Explorámos de que forma as iniciativas de LTDM podem 
desenvolver a sua teoria da mudança e como podem aplicar 
os princípios feministas de MARA ao desenvolvimento da sua 
estratégia de MARA. 

Há recursos documentais e funcionário(a)s especializado(a)
s disponíveis na Oxfam para apoiar o trabalho sobre a questão 
da liderança transformadora para os direitos das mulheres, 
que pode ser sensível e por vezes difícil. A secção de recursos 
deste guia também sugere várias ferramentas práticas e 
outros recursos. 

O desenvolvimento da LTDM requer um processo que vai mais 
além do que uma simples contagem do número de mulheres 
e organizações de direitos da mulher que apoiamos. Os 
resultados e impactos do nosso trabalho estão relacionados 
com a melhoria e reforço substanciais dos direitos de todas as 
pessoas, nos domínios privado, social, económico e político. 
Através de um sistema de MARA melhorado, podemos ser mais 
responsáveis para com as pessoas com quem trabalhamos, 
nós mesmos, os governos e os nossos apoiantes. 

Utilizamos a palavra «transformativo(a)» neste guia, 
pois implica mudar as relações de poder nas suas mais 
diversas manifestações. Podemos afirmar que a liderança 
transformativa é tanto uma meta em si mesma como uma 
estratégia. Ao enfatizarmos estes aspetos da liderança 
transformativa, procuramos melhorar a qualidade da 
liderança e a forma como o poder é exercido, tanto dentro da 
própria Oxfam como nos nossos programas e organizações 
parceiras. Acreditamos que este trabalho permitirá promover 
a igualdade de género e os direitos das mulheres na Oxfam 
e nas comunidades onde trabalhamos. A nossa visão é 
o desenvolvimento de uma liderança competente, não-
opressiva, inclusiva e participativa que mobiliza as outras 
pessoas em torno de uma agenda partilhada de transformação 
social, cultural, económica e política. Assim, a LTDM torna-
se uma estratégia para ajudar o(a)s líderes a aumentar o 
impacto do seu ativismo e liderança, através de uma melhor 
compreensão de onde se encontra o poder e de como é 
possível influenciá-lo. 



28 OXFAM   |   Liderança Transformativa para os Direitos das Mulheres

Definições adaptadas de Ending 
Violence Against Women: An Oxfam 
Guide e de outros recursos.

Meta de mudança  
Uma meta de mudança é uma área 
de trabalho prioritária para a Oxfam. 
Existem seis metas de mudança no 
Plano Estratégico da Oxfam 2013-2019.  

1. O direito a ser ouvido. 

2. Promover a justiça de género. 

3. Salvar vidas, agora e no futuro. 

4. Alimentos sustentáveis. 

5. Distribuição justa dos recursos 
naturais. 

6. Financiamento para o 
desenvolvimento e serviços essenciais 
universais.

Violência doméstica  
Trata-se da violência que ocorre no 
seio de famílias e de relacionamentos 
íntimos. Inclui os danos sofridos pelos 
filhos enquanto testemunhas de 
violência doméstica. Algumas definições 
abrangem todos os tipos de violência 
que ocorrem no seio da família como, 
por exemplo, «castigos» violentos dados 
às crianças e o abuso de membros 
idosos da família.

Empoderamento  
O empoderamento consiste no processo 
de ganhar o controlo de si mesmo, 
da ideologia e dos recursos que 
determinam o poder.

Género   
O género refere-se às características 
e funções que as sociedades atribuem 

aos homens e mulheres respetivamente. 
O género não é «natural», é construído 
pelas sociedades.

Discriminação de género  
É a discriminação baseada em 
diferenças de género. Exemplos: as 
mulheres tendem a receber salários 
inferiores aos dos homens; alguns 
exércitos excluem os homens 
homossexuais do serviço militar.

Igualdade de género  
A igualdade de género é a situação em 
que mulheres e homens desfrutam do 
mesmo estatuto, têm iguais condições, 
responsabilidades e oportunidades para 
a realização plena dos direitos humanos 
e do seu potencial, e podem beneficiar 
de igual forma dos resultados.

Equidade de género  
Trata-se da equidade de tratamento 
para mulheres e homens de acordo com 
as suas respetivas necessidades.

Justiça de género  
A justiça de género é a plena igualdade 
e equidade entre mulheres e homens em 
todas as esferas da vida.

Integração da perspetiva de género 
A integração da perspetiva de género 
é uma estratégia que visa promover a 
igualdade de género em programas e 
organizações cuja finalidade principal 
não é necessariamente justiça de 
género.

Normas de género  
As normas de género referem-se 
aos comportamentos, funções e 
capacidades que as sociedades 

esperam das mulheres e homens com 
base nas suas respetivas identidades 
de género.

Relações de género  
As relações de género são as formas 
através das quais uma cultura ou 
sociedade prescreve os direitos, 
funções, responsabilidades e 
identidades das mulheres e homens em 
relação uns aos outros.

Papéis de género  
São os papéis que a sociedade 
espera que as mulheres e homens 
desempenhem. Estas funções 
variam dependendo de vários fatores 
(«interseccionalidade»), mesmo dentro 
da mesma sociedade.

Violência de género  
A violência de género é a utilização do 
poder para impor normas de género.

Práticas tradicionais nocivas  
Uma prática tradicional nociva é uma 
prática que está enraizada numa forma 
de pensar ou de agir que foi herdada do 
passado e que é suscetível de prejudicar 
a saúde e o bem-estar das pessoas. Por 
exemplo, a mutilação genital feminina 
e o casamento forçado de raparigas 
adolescentes são tradições nocivas.

Interseccionalidade  
A interseccionalidade é uma 
metodologia para estudar as relações 
entre as múltiplas dimensões das 
relações sociais e da identidade dos 
povos. A interseccionalidade preconiza 
que os diferentes tipos de opressão 
– tais como o racismo, o sexismo e 
a homofobia – não agem de forma 
independente uns dos outros, mas 
antes que se inter-relacionam para criar 
a «intersecção» de múltiplas formas de 
discriminação.

Glossário 
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MARA  
Monitorização, Avaliação, 
Responsabilização e Aprendizagem

Patriarcado  
O patriarcado refere-se às estruturas e 
práticas sociais que institucionalizam 
o poder masculino sobre as mulheres e 
crianças.

Poder  
O poder pode ser definido como a 
possibilidade ou capacidade de realizar 
um acto eficazmente, uma capacidade 
específica (como em «os seus poderes 
de persuasão»), força, autoridade, 
poderio, assertividade.

Análise de poder  
Em advocacia, a «análise de poder» 
examina os diferentes tipos e níveis 
de poder que desempenham um papel 
numa determinada situação.

(A análise de poder também é utilizada 
como termo técnico em estatística, mas 
com um significado diferente.)

Abordagem baseada em direitos 
Uma abordagem baseada em direitos é 
uma forma de trabalho que se baseia na 
ideia de que todos os seres humanos 
têm igual valor e direitos que devem ser 
respeitados em todos os momentos. 
Visa garantir a capacidade das pessoas 
de reivindicarem os seus direitos aos 
representantes da autoridade. Os 
representantes da autoridade são 
atores responsáveis por proteger os 
direitos de outras entidades, como por 
exemplo os governos.

Sexo  
O sexo refere-se às diferenças 
biológicas entre homens, mulheres 
e pessoas intersexuais, ou seja, a 
composição biológica, física e genética 
com que nascemos.

Orientação sexual  
A orientação sexual refere-se à atracção 
de alguém por um ou mais géneros 
específicos. Por exemplo, alguém que 
se sente atraído exclusivamente por 
pessoas do sexo oposto é denominado 
heterossexual. As mulheres que se 
sentem atraídas exclusivamente por 
mulheres são denominadas lésbicas. 
As pessoas bissexuais podem sentir-
se atraídas por alguém do mesmo 
sexo ou de um género diferente. As 
pessoas assexuadas não se sentem de 
todo sexualmente atraídas por outras 
pessoas.

Teoria da mudança  
Uma teoria da mudança é uma 
explicação visual ou escrita de como 
se espera que a mudança ocorra num 
determinado contexto (i.e. comunidade 
ou estado) e em relação a uma 
determinada intervenção (projeto ou 
programa). Uma teoria da mudança 
articula os pressupostos que subjazem 
às nossas ideias sobre como a mudança 
ocorrerá.

Transformação  
A transformação é uma mudança 
fundamental e duradoura. No trabalho 

da Oxfam em justiça de género, a 
transformação refere-se a uma 
mudança fundamental nas estruturas e 
culturas das sociedades.

Liderança transformadora feminista 
A liderança transformativa feminista 
refere-se às pessoas com uma 
perspetiva e visão de justiça social 
feministas, que estão a transformar-
se individual e coletivamente para 
utilizarem o seu poder, recursos 
e competências em estruturas e 
processos não opressivos e inclusivos. 
Os líderes transformativos feministas 
procuram mobilizar outras pessoas 
– em especial outras mulheres – em 
torno de uma agenda partilhada 
de transformação social, cultural, 
económica e política para a igualdade e 
a realização dos direitos humanos para 
todos (Baticalá 2010, pág. 14).

Violência 
A violência é a utilização intencional 
da força ou poder – real ou ameaçado 
– contra si mesmo, outra pessoa ou 
contra um grupo ou comunidade. A 
violência resulta, ou tem uma alta 
probabilidade de resultar, em lesões, 
morte, danos psicológicos, mau 
desenvolvimento ou privação. 

Violência contra mulheres  
A violência contra mulheres é violência 
baseada no género que tem como alvo 
as mulheres.

Josephine Traore 
Diretora da PNLE – 
Programa Nacional 
de luta contra a 
mutilação genital 
feminina .
Vincent Tremeau/
Oxfam
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Nesta secção, apresentamos-lhe uma série de recursos 
que lhe podem ser úteis caso esteja a considerar integrar a 
liderança transformadora para os direitos das mulheres no seu 
trabalho de programas ou políticas ou na sua organização. 

1. RECURSOS INTERNOS PARA O(A)S 
FUNCIONÁRIO(A)S DA OXFAM
Os recursos enumerados nesta secção só estão disponíveis 
para consulta por funcionário(a)s da Oxfam. 

A Oxfam International desenvolveu o Gender Justice Policy 
Compendium (Compêndio de Políticas sobre Justiça entre 
os Géneros), que contém uma secção sobre liderança 
transformadora e participação política das mulheres, com base 
na abordagem da Oxfam.

A Oxfam International Statement on Transformative Approaches 
to Women’s Leadership (Declaração Internacional da Oxfam 
sobre Abordagens Transformadoras à Liderança Feminina) foi 
desenvolvida num workshop da Oxfam International dedicado à 
liderança transformadora feminina (LTF) em 2011. A declaração 
define os princípios básicos e a abordagem da Oxfam à LTF.

A Oxfam International Statement on Oxfam’s Support to 
a Transformative Approach to Women’s Leadership 2010 
(Declaração da Oxfam International sobre o Apoio da Oxfam a 
uma Abordagem Transformadora à Liderança Feminina) define o 
compromisso da Oxfam para com a LTF.

O(A)s participantes de um evento sobre monitorização, 
avaliação, responsabilização e aprendizagem de género e 
feminista realizado pela Oxfam em Boston, em junho de 2013, 
articularam uma série de princípios e práticas que devem 
caracterizar a MARA feminista: Gender and Feminist Monitoring, 
Evaluation, Accountability and Learning Event: Articulation of 
Feminist Principles.

O(A)s funcionário(a)s no terreno da Oxfam na África Ocidental 
desenvolveram uma caixa de ferramentas para trabalhar com a 
abordagem de género e desenvolvimento. A West Africa Gender 
Toolkit (Caixa de Ferramentas de Género da África Ocidental) 
oferece ferramentas fáceis de usar para todos os aspetos de 
desenvolvimento de programas, em linguagem simples.

Making Women’s Leadership Explicit: An Oxfam Review 
(Explicitar a Liderança das Mulheres: Uma Avaliação da Oxfam) 
consolida o conhecimento e as práticas da programação sobre 
liderança feminina, tanto isolados como transversais, em toda 
a Oxfam International. Este relatório da autoria de Alexandra 
Pittman procura apresentar um quadro coerente do trabalho da 
Oxfam no tema da liderança feminina e explicitar as diferentes 
teorias da mudança que fundamentam este trabalho. 

Gender Leadership Program Middle East and former Soviet 
Union (Programa de Liderança de Género no Médio Oriente 
e antiga União Soviética), Oxfam 2013-2014. Prestes a 
ser publicado, disponível em: https://sumus.oxfam.org/
oxfam-gb-mecis-gender-leadership-programme

2. PUBLICAÇÕES DA OXFAM 
PUBLICAMENTE DISPONÍVEIS
O Plano Estratégico da Oxfam International 2013-2019 
estabelece o compromisso da Oxfam em trabalhar a 
problemática da justiça de género. Oxfam International (2013), 
The Power of People against Poverty: Oxfam Strategic Plan 
2013-2019 (O Poder das Pessoas Contra a Pobreza: Plano 
Estratégico da Oxfam 2013-2016), Oxford: Oxfam International.

Women Leading Change, Experiences Promoting Women’s 
Empowerment, Leadership, and Gender Justice (Mulheres 
Liderando a Mudança, Experiências de Promoção do 
Empoderamento e Liderança das Mulheres e da Justiça entre 
os Géneros) e apresenta estudos de caso de cinco países 
asiáticos. Este relatório foi copublicado pela Oxfam Novib, 

Recursos
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Oxfam America e Oxfam Australia e apresenta as experiências 
de cinco organizações parceiras da Oxfam na promoção do 
empoderamento económico e político e da liderança das 
mulheres. Embora o relatório não se foque especificamente na 
LTDM, muitos dos exemplos utilizados são relevantes para as 
considerações sobre a liderança transformadora. 

The Power of Gender-Just Organizations: A Conceptual 
Framework for Transformative Organizational Capacity Building 
(O Poder das Organizações em que Impera a Justiça de Género: 
Um Quadro Concetual para a Capacitação Organizacional 
Transformativa) é publicado pela Oxfam Canada.

V. Groverman e J. Kloosterman (2010), Mainstreaming a Gender 
Justice Approach: A Manual to Support NGOs in Self-Assessing 
their Gender Mainstreaming Competence (Integração de uma 
Abordagem à Justiça de Género: Um Manual para Ajudar as 
ONG a Autoavaliar as suas Competências de Integração da 
Perspetiva de Género), Haia: Oxfam Novib. Este manual foi 
desenvolvido para ajudar ONG a autoavaliar e melhorar as suas 
competências de integração da justiça de género nas suas 
organizações e programas. Esta publicação gratuita pode 
ser solicitada enviando um e-mail para info@oxfamnovib.nl. 
https://sumus.oxfam.org/gender-justice-change-goal-group/
documents/mainstreaming-gender-justice-approach-manual-
support-ngos

Voices from Ethiopia. Gender Mainstreaming and Transformative 
Female Leadership Development (Vozes da Etiópia. Integração 
da Perspetiva de Género e Desenvolvimento da Liderança 
Transformadora Feminina), Oxfam Novib, junho 2008, disponível 
em: https://sumus.oxfam.org/node/142543.

O estudo de caso da ação coletiva das mulheres no sector 
do mel da Etiópia (Caixa 2) é descrito em profundidade neste 
artigo, publicado pela Oxfam em fevereiro de 2013: Women’s  
Collective Action in the Honey Sector in Ethiopia. Involving 
Marginalized Women in Collective Action: Making a Difference 
through NGO Interventions (Ação Coletiva de Mulheres no Setor 
do Mel da Etiópia. Envolver Mulheres Marginalizadas na Ação 
Coletiva: Fazer a Diferença através de Intervenções de ONG), 
disponível em:  http://womenscollectiveaction.com/file/view/
Eng_Ethiopia_lorez.pdf/408801284/Eng_Ethiopia_lorez.pdf

Oxfam Canada (2013), The Power of Gender-Just Organizations: 
Toolkit for Transformative Organizational Capacity Building (O 
Poder das Organizações em que Impera a Justiça de Género: 
Caixa de Ferramentas para a Capacitação Organizacional 
Transformadora), Ontario: Oxfam Canada, disponível em: http://
www.oxfam.ca/sites/default/files/Ox-Gender-Toolkit_web-
final_0.pdf

Oxfam International (2012), Ending Violence Against Women: 
An Oxfam Guide (Pôr Termo à Violência Contra Mulheres: Um 
Guia da Oxfam), escrito por Michaela Raab. Este guia prático 
convida os profissionais de desenvolvimento a considerar: O 
que é a violência contra mulheres? Por que acontece? O que 
tem a ver com desenvolvimento? O que faz a Oxfam para pôr 

fim à violência contra mulheres? E o que significa fazer este 
trabalho com uma abordagem transformadora? Está disponível 
em espanhol, francês, árabe e inglês. 

3. FERRAMENTAS PARA CAPACITAÇÃO 
EM LIDERANÇA TRANSFORMADORA 
PARA OS DIREITOS DAS MULHERES
O powercube.net é um recurso para compreender as relações 
de poder nos esforços para provocar mudanças sociais. Foi 
desenvolvido pela Equipa de Participação, Poder e Mudança 
Social do Instituto de Estudos em Desenvolvimento do Reino 
Unido. Power Pack: Understanding Power for Social Change 
(Pacote do Poder: Compreender o Poder para a Mudança Social) 
é uma coleção de recursos do Powercube para a realização 
de uma análise de poder e está disponível para transferência: 
http://www.powercube.net/wp-content/uploads/2011/04/
powerpack-web-version-2011.pdf 

A CARE Gender Toolkit (Caixa de Ferramentas de Género da 
CARE) é um site que oferece um conjunto de métodos, com 
discussões sobre as experiências de êxitos, dificuldades e 
lições no tema da análise de género: http://gendertoolkit.care.
org/default.aspx.

A Women’s Learning Partnership (WLP) constrói redes 
dedicadas à liderança e empoderamento das mulheres. A WLP 
publicou uma série de ferramentas de aprendizagem, incluindo 
Fomentando a Tomada de Decisões: Manual de Treinamento 
para a Liderança de Mulheres. Este manual oferece recursos 
e linhas de orientação para facilitar e operar workshops de 
formação em liderança para mulheres e está disponível em 18 
idiomas diferentes. http://www.learningpartnership.org/LTC
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A Toolkit for  Organizations and 
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em breve no site que se segue: http://
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Leadership for Social Transformation: 
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