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O Think Twice Brasil (TTB) é uma organização de impacto social fundada em
2013, com a missão de promover Educação em Direitos Humanos, Cultura de Paz
e Engajamento Cívico.
Nossos serviços são oferecidos a empresas, instituições de ensino, setor
público e organizações da sociedade civil partindo de uma pedagogia e
metodologia exclusivas e inovadoras, aplicadas com o intuito de encorajar
pessoas e organizações a reconhecerem sua responsabilidade e potencial de
transformação social. Para conhecer mais sobre nossos projetos e serviços de
educação e consultoria, escreva para contato@ttb.org.br e solicite nossa
Apresentação Institucional.
Para marcar o Dia Internacional da Mulher, desenvolvemos três novos workshops exclusivos para apoiar a sua
organização a pensar e implementar estratégias que considerem gênero, equidade e prosperidade no centro
de suas atividades. Conheça mais a seguir:
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Mulheres pelo mundo - Gênero e interseccionalidade
Carga horária sugerida: 2 horas
Nesse bate papo daremos um giro por diversas culturas, apresentando os contextos sociais, econômicos e políticos de mulheres
reais que conhecemos ao longo da Experiência de Empatia (uma viagem de pesquisa sobre desigualdade social e de gênero por 40
países conduzida pelos fundadores do TTB).
Encorajamos um olhar crítico e reflexivo sobre o papel de cada um na promoção da equidade de gênero, traçando um paralelo
entre os desafios globais e as questões mais sensíveis para o contexto brasileiro.
História - Do movimento Sufragista ao "Nem uma a menos"
Homens pelo mundo - A construção da masculinidade
Estupro como arma de guerra - As mães de Ruanda
Lei do confisco e abandono - As viúvas do Quênia
Casamento infantil e dote - As pequenas noivas do Zimbábue
O hijab e os conflitos armados - As mulheres do Islã
Lideranças femininas - Inclusão e prosperidade
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Estratégias Feministas para a prosperidade
Carga horária sugerida: 4 horas
Nesse workshop vamos acessar conceitos e ferramentas capazes de apoiar as mulheres e seus aliados na criação de estratégias
que permitam construir ambientes mais prósperos, não violentos e inclusivos.
Razão x Emoção: Humanidade como sinônimo de racionalidade
Interseccionalidade e relações de poder
A Escuta Ativa como premissa da transformação social
Introdução a práticas de não violência
Mulher, paz e segurança: conceito e prática
Resistência e reconciliação: descolonizando práticas crítico-afetivas
Criando estratégias para os espaços que ocupo

8M

Dia Internacional da Mulher

Violência contra a mulher - Práticas imediatas de enfrentamento
Carga horária sugerida: 4 horas
Nesse workshop vamos percorrer os principais tipos de violência contra a mulher, assim como políticas e condutas de
acolhimento das pessoas vitimizadas e enfrentamento das violações.
Tipos de violência contra a mulher
Espaços público e privado: como identificar uma situação de violência
Acolhimento e direcionamento de pessoas vitimizadas
Desenvolvimento de políticas de enfrentamento (canais de denúncia, responsabilização, etc)
Criação de redes de apoio e fortalecimento comunitário
Função social das organizações no enfrentamento à violência
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Para conhecer mais sobre as nossas atividades e consultar valores e datas
disponíveis para os workshops, escreva para contato@ttb.org.br.

www.ttb.org.br

@thinktwicebrasil

