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A morte de George Floyd por um polícia nos E.U.A. desencadeou uma
forte onda de protestos e veio recordar que no século XXI o racismo
continua a existir. Estigmatizar alguém por causa da cor de pele é
uma de várias formas de discriminação, que pode também ser
baseada em questões como a etnia, o género, a idade, a orientação
sexual, entre outros. Toda a discriminação constitui uma ameaça aos
Direitos Humanos. Os media podem ajudar quer a combater quer a
reforçar várias formas de discriminação. Neste exercício,
desafiamos-te a estares atento às representações de diferentes
grupos sociais nos media.

 

Com que frequência esse grupo surge?
Em que papéis sociais aparece? 
Surge associado a boas ou más razões?
É-lhe dada a possibilidade de se expressar?
A forma como esse grupo é retratado pelos media difere da de outros grupos
sociais?

Pensar num determinado grupo social, selecionar a edição de um jornal em
papel ou televisivo, um filme ou uma série, e estar atento às seguintes questões:

Depois de realizada a análise, pensa noutras ocasiões em que tenhas visto
conteúdos mediáticos sobre esse grupo em específico: a imagem veiculada era a
mesma ou divergia da que resultou da análise que fizeste? Qual a importância de
existirem visões heterogéneas sobre um mesmo grupo social e, pelo contrário, qual
o perigo de associá-lo a determinados estereótipos?

 

 
Como recurso para pensar o tema da estigmatização, sugerimos a
visualização do vídeo 'All that we share', disponível em:
http://milobs.pt/recurso/all-that-we-share/.
 
Para refletir especificamente sobre o racismo, propomos a leitura e
análise do poema "Lágrima de Preta", de António Gedeão.
 
O exercício aqui proposto pode ser feito relativamente a grupos sociais que
são muitas vezes alvo de discriminação: minorias étnicas; mulheres;
crianças e jovens; cidadãos LGBTI; imigrantes; refugiados, entre outros.
 
Podes partilhar o resultado desta atividade para: milobs@ics.uminho.pt
 

 

Estudantes do 9.º ano do Ensino Básico e do Ensino Secundário.

Compreender que, ao representarem a realidade, as mensagens
mediáticas influenciam a forma como olhamos para certos grupos
sociais;
Desenvolver um olhar crítico face a possíveis visões estereotipadas de
determinados grupos sociais;
Refletir sobre a importância de os media oferecerem uma visão ampla e
diversa de diferentes identidades.

 
  Objetivos:
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