
A fim de não condicionar os alunos para o exercício que se vai propor em
primeiro lugar, o professor/a deve dizer que o tema da aula vai ser
conhecido depois da primeira atividade. Sugere-lhes então um desafio
muito simples: pede-lhes que fechem os olhos, que pensem nas palavras que
ele/ela vai dizer e que, em seguida, registem num papel as imagens que
lhes vieram à cabeça. As palavras que devem espoletar a reflexão são
“África” e “africanos e africanas”. Quando todos tiverem registado aquilo
em que pensaram, o professor/a deve dar início a uma partilha em grupo,
com cada um/a a dizer o que lhe veio à cabeça. 
Nesta fase é importante perceber quem já esteve em África para em
seguida se poder questionar a quem não esteve: “Como é que quem nunca
esteve em África tem imagens sobre o continente?”, “Por que acham que
foram essas as imagens que vos surgiram?”. Pretende-se, deste modo, levar
os/as jovens a refletir sobre como os media nos ajudam a construir
ideias/imagens sobre realidades ou grupos sociais que não conhecemos
pessoalmente. É possível que os alunos/as tenham pensado em imagens
diversificadas de África (música, paisagens idílicas, além de miséria, fome e
guerra). Nesse caso, é interessante perguntar-lhes se acham que lhes teriam
ocorrido as mesmas imagens se o desafio fosse antes pensar em imagens de
África que surgem nas notícias. Aí, provavelmente, a visão vai ser mais
reduzida e limitar-se a aspetos negativos - catástrofes naturais, pobreza,
violência, corrupção, etc.. Há autores que defendem que as notícias são a
forma principal de discurso público e, como tal, têm um peso enorme na
forma como a sociedade encara determinadas realidades, mas também na
própria realidade, condicionando-a de diferentes formas.

Identificar a existência de estereótipos negativos (ou preconceitos) na
sociedade e nos media;
Compreender como os estereótipos são redutores da realidade e
(especialmente os estereótipos negativos) têm impacto na vida das
pessoas que são vítimas deles;
Compreender como os media interferem na perceção que temos da
realidade e, mais do que espelhá-la, a constroem.   

Stop aos estereótipos!
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parte 2 
Depois deste primeiro exercício os/as alunos/as já devem adivinhar qual é
o tema da aula. A atividade seguinte pretende levá-los a compreender
como os estereótipos são redutores, conduzem a generalizações injustas,
que afetam a vida de quem é vítima de preconceitos e podem mesmo
originar situações graves de discriminação. Para tal, a turma é dividida em
grupos e pede-se-lhe que investiguem a história e a razão de ser de dois
projetos – Afrolink e AfroMary -, um instrumento - a Pirâmide do Ódio e um
anúncio televisivo – “All that we share” (Ver Indicações). Cada grupo deve
depois apresentar aos restantes cada um dos projetos – quem os
dinamizou, porque surgiram, o que pretendem ensinar/lembrar à
sociedade. 

indicações
 Afrolink: https://afrolink.pt; https://bit.ly/3s8FeiD.
AfroMary: https://www.facebook.com/afromary/;
https://bit.ly/328Vrdo.
Pirâmide do Ódio: https://bit.ly/3g14gOj;
https://www.adl.org/education/resources/tools-and-
strategies/piramide-del-odio.
All that we share: http://milobs.pt/recurso/all-that-we-share/;
https://www.thenorthalliance.com/our-work/all-that-we-share/.

Para encerrar a sessão, o/a professor/a pode concluir que os media
contribuem para moldar a nossa forma de pensar e de ver o mundo,
influenciam a imagem que construímos de países, de grupos sociais,
étnicos, etários, etc. E, da mesma forma que podem ajudar a reforçar
estereótipos, os projetos investigados na segunda parte da aula, mostram
que os media também podem assumir um papel importante no combate
aos estereótipos negativos. 
Se houver tempo, a aula pode terminar com a visualização de um vídeo de
uma campanha que se chamou “Africa for Norway”
(http://milobs.pt/recurso/africa-for-norway-new-charity-single-out-
now/).
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