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O nosso ponto de partida
O discurso de ódio online tem sido, já há algum tempo,
um tópico abordado pela Europa tanto no discurso
público como a nível político e institucional. Com a
implementação do Código de Conduta desde maio de
2016, muitas plataformas importantes comprometeramse a lutar contra a difusão desse tipo de conteúdo. A 3ª
avaliação do Código de Conduta sobre o combate ao
discurso de ódio ilegal realizado por ONGs e organismos
públicos divulgada a 19 de janeiro de 2018 (https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
IP_18_261) mostrou que o empenho das plataformas em
abordar esta questão levou a progressos significativos.
Contudo, os resultados do “2º exercício de controlo
da implementação do Código de Conduta” (Ficha
informativa “Código de Conduta de combate ao
discurso de ódio em linha. Um ano após” junho 2017)
mostrou que as notificações de discurso de ódio online
quadruplicaram. A xenofobia (17,8%), que inclui o ódio
anti-migrante e o ódio anti-muçulmano (17,7%) foram
os motivos mais recorrentes para o discurso de ódio,
seguidos da origem étnica (15,8).
Os videojogos, intrinsecamente ligados às redes sociais,
encontram-se ainda marginalmente estudados em
relação ao discurso de ódio. Atualmente, os videojogos
representam um dos meios de comunicação mais
influentes na cultura popular: a nível Europeu, 97% dos
adolescentes (12-17) (40% dos quais raparigas) jogam ou já
jogaram videojogos1 ; contanto apenas com o mercado
europeu, os 20 jogos mais vendidos ultrapassaram os 973
milhões de cópias e em 2018, este mercado atingiu novos
recordes a nível da dimensão das comunidades de jogo.
Dois exemplos relevantes são os jogos “Playerunknown’s
Battlegrounds” (PUBG) e “Fortnite”. PUBG foi o primeiro
jogo a popularizar o género “battle royale”, um género
de videojogo em que um grande número de jogadores
(geralmente 100) competem no mesmo mapa, ao mesmo
tempo, e onde apenas um sobrevive. Lançado em 2017,
regista constantemente mais de 500 milhões de horas
1

https://www.pewresearch.org/internet/2008/09/16/teens-video-games-andcivics/
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de jogo por mês e em janeiro de 2018 atingiu o pico de
3.236.000 jogadores a jogar em simultâneo no servidor. Do
mesmo género é o jogo “Fortnite”, muito discutido pelos
meios de comunicação social pela sua popularidade.
Este jogo acolhe mais de 40 milhões de jogadores todos
os meses. Jogável em praticamente qualquer dispositivo
– consola, PC, tablet, telemóvel – é atualmente um dos
mais relevantes videojogos do mundo. “Fortnite” e PUBG
estão definitivamente entre os títulos mais populares em
plataformas de streaming como o Youtube ou o Twitch
(plataforma de livestreaming focada nos videojogos),
onde os jogadores de topo têm milhões de seguidores e
subscritores (Ninja, é um dos jogadores mais famosos de
“Fortnite” e tem mais de 9 milhões de subscritores).
Apesar da importância da indústria dos videojogos e
do seu papel na vida dos adolescentes, as ferramentas
existentes ainda não são suficientes para enfrentar
completamente o problema do discurso de ódio online.
A dificuldade dos jovens em identificá-lo e enfrentá-lo
de forma construtiva pode ter repercussões negativas
no desenvolvimento de pensamento crítico. Ainda assim,
as comunidades de jogo são particularmente ativas
e podem ser locais de investigação do fenómeno e de
estudo de possíveis intervenções. Como Jane McGonical
sugere no seu livro Reality is Broken: “Vivemos numa
sociedade onde uma parte substancial da população
dedica a sua melhor energia ao jogo, cria as suas
melhores memórias em ambientes de jogo e obtém os
maiores êxitos no mundo do jogo.” 2 .
Neste momento, a nível educativo e cultural, estas
comunidades não são geralmente supervisionadas
e carecem de ferramentas de intervenção capazes
de orientar os jovens jogadores para uma maior
consciencialização. Além disso, confrontar o mundo dos
videojogos, capaz de despertar uma paixão profunda
nos jogadores, de forma “escolástica”, pode resultar
ineficaz. Por outro lado, é necessário retirar do mundo

2

McGonical J., Reality Is Broken. Why Games Makes Us Better and How They
Can Change the World. The Penguin Press, New York, 2011
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dos videojogos o “grande desejo de um forte sentido de
comunidade, uma vida mais envolvente e significativa”3
(Jane Mcgonigal, Reality is Broken) que reduz o medo do
outro e retira a força do racismo e da violência como
meios de afirmação do eu.
O discurso de ódio nos videojogos pode ser encontrado
principalmente em três circunstâncias diferentes:
1. Jogabilidade offline
2. Jogabilidade online
3. Comunidades online
O primeiro aspeto – a jogabilidade offline – diz respeito
ao conteúdo e à experiência global do jogador. Alguns
jogos podem conter material relacionado com o discurso
de ódio ou encorajar o seu desenvolvimento sob a forma
de linguagem e/ou situações cruéis e violentas. Esta
questão é bem exemplificada pela identificação PEGI
(Pan European Game Information, um sistema europeu de
avaliar o conteúdo dos videojogos), com descrições do
conteúdo como Discriminação e Má linguagem, em jogos
como “Grand theft Auto”.
A jogabilidade online está relacionada com a dinâmica
de interação com outros jogadores durante as sessões
de jogo online. Muitas vezes sem moderação, atividades
como a construção de equipas ou clãs, a partilha de
estratégias e a utilização de chat por voz, podem resultar
em conflitos ou ser um meio para o discurso de ódio.
Ações em tempo real, que não podem ser consideradas
apenas como virtuais, pois implicam o jogador como
pessoal real, podem ter implicações e influências na vida
dos jogadores fora do jogo, como conflitos entre amigos
ou colegas4 . Por exemplo, o PewDiePie – celebridade do
YouTube do género “let’s play” – foi alvo de multas e perda
de patrocinadores por ter feito insultos antissemitas no
seu canal.
O terceiro aspeto diz respeito às comunidades online,
formadas em torno de videojogos específicos (como
PUBG, “Fortnite”, “League of Legends” e “Overwatch”) em
3.

Ibidem

4

https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/le-climat-de-classe-et-lesenvironnements-virtuels-de-%20socialisation.html
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plataformas como Twitch, Steam e Reddit, onde é fácil
encontrar comentários impregnados de violência verbal,
intolerância, ou mesmo “pedras virtuais”, que expressam
opiniões contraditórias. Infelizmente, nos últimos anos,
podem ser encontrados diversos exemplos deste tipo de
atitudes, como campanhas de assédio contra mulheres
na indústria dos videojogos ou grupos de ódio (https://
kotaku.com/valve-is-quietly-deleting-hate-groupsbut-it-isnt-solv-1823849767) defensores da supremacia
branca (https://kotaku.com/discord-shuts-down-whitesupremacist-servers-in-wake-of-1797835381). Episódios
mais graves podem passar do mundo digital para o
mundo físico, pondo em risco a privacidade e até a
segurança de personalidades proeminentes destas
comunidades (https://kotaku.com/after-shooting-at-drdisrespects-house-streamers-are-c-1829013016).
A este respeito, grandes empresas como a Ubisoft
decidiram implementar um Código de Conduta nas suas
comunidades e chats de jogo, proibindo os jogadores de
usar insultos racistas ou homofóbicos. O jogador pode
ser expulso por um determinado número de dias ou até
permanentemente, dependendo da gravidade da ofensa
(por exemplo, Tom Clancy’s Rainbow Siege). Mais difícil de
controlar é o que acontece nos chats: alguns utilizadores
relatam um ódio geral quando é falada outra língua que
não a sua, por exemplo, jogadores com sotaque do Médio
Oriente são muitas vezes alvo de ofensas e linguagem
imprópria5 . “Quando estás online sentes que podes dizer
qualquer coisa”, disse Larry Rosen, autor de The Distracted
Mind: Ancient Brains in a High-Tech World, acrescentando
“Muitos comportamentos antissociais acontecem quando
sentes liberdade para dizeres o que quiseres”.
Não obstante todos os aspetos anteriormente
mencionados, é também importante considerar os
aspetos positivos a nível das comunidades - clãs e
guildas atuam como estruturas sociais importantes para
criar e manter valores e virtudes. Um bom exemplo da
Alemanha é “Dein Spiel dein Leben” (O teu jogo, a tua vida),
uma abordagem comunitária que desenvolve diretrizes
5

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/05/14/business/tech/racial-ethnic-hatespeech-thrives-online-games/
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sociais para os clãs (http://dein-spiel-dein-leben.de/
kampagne/teams-clans-gilden/). Existem videojogos, quer
no mercado comercial, quer no mercado independente,
que propõem contra-narrativas, promovendo
comportamentos positivos.
Seguindo estas considerações, é necessário trabalhar
na educação e prevenção, ajudando os jovens a
compreender criticamente a natureza do discurso de
ódio online e o seu impacto nos indivíduos, propondo
em simultâneo contra-narrativas positivas.

Os itinerários pedagógicos:
15 formas de abordar o tema
Os itinerários pedagógicos para professores e
educadores permitem uma nova abordagem ao
tema, alterando a forma como os jovens pensam e
agem na sua vida quotidiana, estimulando o desejo
de se envolverem e estabelecerem ligações fortes e
significativas com o mundo que os rodeia. Os media,
tal como os videojogos e práticas relacionadas com
os jogos, são mundos complexos e interligados que
desempenham um papel importante na vida quotidiana
dos jovens e adultos, influenciando significativamente a
construção de conceitos sobre o outro, os padrões de
comportamento e a gestão de conflitos. Esta influência
tem sido abordada principalmente através da ligação
negativa com o comportamento violento, a radicalização
violenta (como “ferramentas de propaganda” ISIS e
na sua ligação a meios de comunicação como os
videojogos6), ou atividades de lazer, menos preocupantes,
mas problemáticas dos estudantes. Tem sido desprezado
o potencial positivo dos videojogos, como ferramentas
capazes de proporcionar zonas seguras de aprendizagem
e de confronto, reforçando e recompensando
comportamentos positivos, através da abordagem lúdica
6

https://www.theguardian.com/world/2016/jan/29/how-isis-hijacked-pop-culturefrom-hollywood-to-video-games
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de temas sérios e debates com uma linguagem que fala
diretamente aos mais jovens.
A Literacia dos Media desempenha aqui um papel
crucial no fornecimento de ferramentas para o
desenvolvimento de pensamento crítico e utilização dos
media, mas também no reforço de abordagens mais
sensíveis em torno da criatividade. A Literacia dos Media
é entendida aqui como “todas as capacidades técnicas,
cognitivas, sociais, cívicas e criativas que nos permitem
aceder e ter uma compreensão crítica sobre os meios
de comunicação tradicionais e as novas formas de
comunicação social (...). Está intimamente relacionada
com o envolvimento ativo na vida democrática, com
a cidadania e com a capacidade de exercer um juízo
crítico e independente, bem como a capacidade de
refletir sobre as próprias ações, podendo assim aumentar
a resiliência dos jovens face às mensagens extremistas e
à desinformação” (definição retirada das conclusões do
Conselho sobre o desenvolvimento da literacia mediática
e do pensamento crítico através da educação e da
formação adotadas a 30 de Maio de 2016).
Este dossiê é composto por 15 itinerários pedagógicos
escritos pelos parceiros do projeto e provêm de diferentes
experiências pedagógicas e contextos culturais europeus.
Existem 15 propostas didáticas, também muito distintas
umas das outras, que abordam o tema de variados
pontos de vista, concentrando-se em diferentes
aspetos: despertar empatia, reforçar comportamentos
responsáveis, refletir sobre estereótipos e preconceitos,
conceber aplicações para combater o ódio online,
são algumas das propostas encontradas dentro deste
conjunto de ferramentas.
Esta ferramenta pedagógica pretende reforçar o papel
da gamificação na criação de zonas seguras para o
diálogo, debate e consciência sobre o discurso de ódio
online, a partir de uma das atividades preferidas dos
jovens, os jogos. Além disso, visa também fomentar
o potencial pedagógico dos videojogos através da
criação de novos materiais educativos que professores
e educadores poderão aplicar no seu trabalho diário.
PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT - DOSSIÊ PEDAGÓGICO
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O projeto propõe aprender a combater o discurso
de ódio online começando pela exploração dos
videojogos, transformando um grupo de estranhos numa
comunidade: descobrindo o outro, ativando a empatia,
confiando nas ligações criadas, desenvolvendo interesses
comuns e meios de interação, criando algo em conjunto.

Principais objetivos
•

Conter o discurso de ódio online, através dos
videojogos e da gamificação, enquanto ferramentas
capazes de reforçar os comportamentos positivos nas
crianças e adolescentes;

•

Promover a sensibilização e a compreensão do
discurso xenófobo e racista de ódio online, através da
exploração de videojogos que consolidem a empatia
e o pensamento crítico.

Público-alvo
Professores, educadores, animadores de jovens, jovens
com idades entre os 11 - 19 anos.
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Quem somos
“Play Your Role” é um projeto europeu financiado pelo
programa “Direitos, Igualdade e Cidadania” da União
Europeia (2014-2020).
A equipa é constituída por 7 parceiros - 6 organizações
e 1 universidade de 6 países europeus. O Centro Zaffiria,
coordenador do projeto, atua no campo da Educação
dos Media, organiza e desenvolve formação para
professores e workshops em escolas, e desenvolve
aplicações e jogos educativos. COSPE, organização
sem fins lucrativos, trabalha em Itália, Europa e em 30
países do mundo. Uma das suas principais atividades
é trabalhar nas escolas com crianças e adolescentes
na promoção de educação intercultural e no combate
ao discurso de ódio online. VsI EDUKACINIAI PROJEKTAI
(EDUPRO) é um organização sem fins lucrativos que se
dedica à investigação, desenvolvimento, organização
fornecimento, coordenação e supervisão de formações
no campo da educação não formal para vários
grupos-alvo, bem como para profissionais e voluntários,
lidando com grupos vulneráveis, educação mediática
e integração social. UAlg: A Universidade do Algarve é a
instituição anfitriã do CIAC - Centro de Investigação em
Artes e Comunicação, uma unidade de investigação
avaliada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia que
se dedica à investigação nas áreas da comunicação, das
artes e das literacias. Modern Poland Foundation apoia
os media e a educação digital, promove o livre acesso
à cultura digital e luta por uma melhor legislação na
internet. Savoir*Devenir, associação sem fins-lucrativos,
apoiada pela cátedra da Unesco “Savoir-Devenir”
localizada na Universidade Sorbonne Nouvelle em Paris,
tem como objetivo apoiar a transição digital através
de ações a favor da mesma: literacia mediática e da
informação; literacia digital e governação da internet. JFF
- Institute for media research and education tem vindo
a analisar como as gerações mais jovens lidam com os
media através da investigação e experiência prática.
Os autores deste Kit de ferramentas são:
Centro Zaffiria, Cospe (IT), Modern Poland Foundation (PL),
JFF - Institute for media research and education (DE).
PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT - DOSSIÊ PEDAGÓGICO
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Quadro Europeu de Competência
Digital para Cidadãos

ÁREA DE COMPETÊNCIA 1
Literacia de informação e de dados
1.1
1.2
1.3

Navegação, procura e filtragem de dados,
informação e conteúdo digital
Avaliação de dados, informação e conteúdo
digital
Gestão de dados, informação e conteúdo
digital

ÁREA DE COMPETÊNCIA 2
Comunicação e colaboração
2.1 Interação através de tecnologias digitais
2.2 Partilha através de tecnologias digitais
2.3 Envolvimento na cidadania através de
tecnologias digitais
2.4 Colaboração através de tecnologias digitais
2.5 Netiqueta
2.6 Gestão da identidade digital
ÁREA DE COMPETÊNCIA 3
Criação de conteúdo digital
3.1 Desenvolvimento de conteúdo digital
3.2 Integração e reelaboração de
conteúdo digital
3.3 Direitos de autor e licenças
3.4 Programação
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ÁREA DE COMPETÊNCIA 4
Segurança
4.1
4.2
4.3
4.4

Proteção de dispositivos
Proteção de dados pessoais e privacidade
Proteção da saúde e do bem-estar
Proteção do meio ambiente

ÁREA DE COMPETÊNCIA 5
Resolução de problemas
5.1 Resolução de problemas técnicos
5.2 Identificação de necessidades e de
respostas tecnológicas
5.3 Utilização criativa das tecnologias digitais
5.4 Identificação de lacunas na
competência digital
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Itinerário #1

Invasão dos Cyber Trolls

Competências

1.1

Navegação,
procura e
filtragem
de dados,
informação
e conteúdo
digital

1.2 Avaliação
de dados,
informação
e conteúdo
digital

2.1 Interação
através de
tecnologias
digitais

4.3 Proteção da
saúde e do
bem-estar

2.2 Partilha
através de
tecnologias
digitais
2.3 Envolvimento
na cidadania
através de
tecnologias
digitais

5.3 Utilização
criativa das
tecnologias
digitais

2.4 Colaboração
através de
tecnologias
digitais
2.5 Netiqueta
2.6 Gestão da
identidade
digital

Palavras-Chave
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duração

"Trolls"
2 - 8 horas
Discurso de ódio
Jogo de tabuleiro digital
Cultura de discussão na internet
Resistência à provocação
Reconhecimento de outras
opiniões
Empatia
Trabalho em equipa
Desenvolvimento de estratégia
PLAY YOUR ROLE ― ITINERÁRIO #1

Público-Alvo
•
•

Jovens entre 12 e 21 anos de
idade
6 - 24 participantes (3 - 4
jovens por grupo)
+ 1 líder de jogo
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Resumo

Contexto

A oficina utiliza métodos baseados
no jogo. O componente central é um
jogo de tabuleiro digital ("Invasion of
the Cyber Trolls") direcionado para
jovens, que aborda a identificação e
prevenção do discurso do ódio e seu
tratamento adequado. Hate Speech
online é um grande desafio na vida
digital. Os jovens podem sofrer com
este tipo de comportamento destrutivo:
primeiro porque uma parte considerável
de suas vidas ocorre na internet e
segundo, porque podem enfrentar
muitas incertezas no seu processo de
desenvolvimento. Por conseguinte, os
educadores dos média são chamados
para tomar medidas preventivas e de
apoio.
O jogo de tabuleiro digital "Invasion
of the Cyber Trolls" faz uma grande
contribuição: este jogo pretende livrar as
redes sociais dos "trolls", que simbolizam
pessoas que fazem afirmações
depreciativas e provocadoras na internet.
Assim, " Invasion of the Cyber Trolls "
contribui de forma lúdico-metafórica para
a identificação do discurso do ódio e para
a reação responsável ao mesmo.
O jogo de tabuleiro digital pode ser
jogado em tablets ou em computadores.
Uma vez terminado o jogo, os
participantes discutem que solução
encontraram para lidar com os "trolls".

"Invasion of the Cyber Trolls" é adequado
à sala de aula, e pode ser utilizado com
crianças e jovens. O workshop tem valor
especial para adolescentes e jovens
adultos que estão atualmente envolvidos
no tema do Discurso do Ódio. No entanto,
é necessário algum cuidado e empatia,
pois experiências negativas que tenham
ocorrido neste contexto podem ser
novamente desencadeadas.
Os materiais da oficina contêm textos,
tais como:
"Cuidado, este "troll" sabe o que está
a fazer! Ele espalha deliberadamente
mentiras e faz com que as outras pessoas
se sintam mal. Ele até vai além dos limites
da internet para isso e pode tornar-se um
perigo real."
Além disso, na avaliação serão
encontradas perguntas sobre experiências
pessoais:
• Insultos pessoais de pessoas
conhecidas;
• Divulgação intencional de rumores /
mentiras;
• Insultos feitos a grupos de pessoas /
sociedade.
O workshop "Invasion of the Cyber Trolls"
foi originalmente desenvolvido pela Open
Knowledge Foundation, mas adaptado
para o projeto “Play Your Role”. Salvo
indicação em contrário, todos os materiais
podem ser utilizados sob a licença
Creative Commons CC-BY 4.0, OKF DE. A
Open Knowledge Foundation compilou
todas as informações necessárias
para que o educador possa conduzir o
workshop. Uma visão geral de todos os
materiais, um calendário detalhado, bem
como vídeos promocionais e material
informativo pronto para impressão pode
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ser encontrado em playyourrole.eu (inglês).
O componente central é o jogo de
tabuleiro digital com o mesmo nome,
disponível em código aberto em alemão. A
versão em inglês está em desenvolvimento.
A menos que outras versões fiquem
disponíveis, recomendamos o uso do jogo
apenas com alunos que tenham um nível
suficiente de proficiência em alemão ou
inglês.

Objectivo
O objetivo do jogo "Invasion of the
Cyber Trolls" é libertar a rede social dos
"trolls". Para isso, os membros da equipa
têm de resolver tarefas e confrontar os
adversários desagradáveis. Ao invés
das lutas clássicas, estes só podem
ser derrotadas por comportamentos
apropriados. Para isso, é preciso primeiro
reconhecer e aprender a lidar com
os "trolls" da internet, entendo como
argumentar num debate e como evitar o
discurso de ódio.
O sistema do jogo de tabuleiro
é suficientemente simples para ser
aprendido e compreendido muito
rapidamente, sendo capaz de fornecer
incentivos e uma estrutura para as
ações dos jogadores. Uma aplicação
para tablet guia os jogadores através
do jogo apresentando várias estratégias
como solução (por exemplo, discutir, ser
simpático, reportar, ignorar). Os jogadores
devem apresentar as suas estratégias
uns aos outros após a conclusão do jogo,
examinando-as para ver se são eficazes
na vida real.
O trabalho preventivo é feito através
da sensibilização para o tema: os jovens
que olham de forma crítica para o
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discurso do ódio já não correm um
risco tão elevado de se expressarem
de forma inadequada. Além disso,
estes jovens aprendem estratégias de
defesa e de auto-protecção quando
provocados, adquirindo conhecimentos
sobre comportamentos adequados,
aprendendo a reconhecer outras
opiniões, trabalho em equipa e
desenvolvimento de estratégias.

Recursos necessários
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Local:
1 sala pequena por cada grupo de 4
alunos ou áreas separadas numa sala
grande.
Mesas e cadeiras, projetor.
Bebidas, aperitivos.
Material de apresentação (papel,
canetas, marcadores, fita-cola, postits, etc.)
Tablets/Computadores + WebApp
"Invasion of the Cyber Trolls".
Quadro para anotar os valores dos
grupos e os resultados da atividade.
Materiais/Média:
Um tablet, telemóvel ou portátil por
grupo.
Jogo de tabuleiro e aplicativo.
Folheto Ninja.
Folha de apoio ao alvo.
Material de jogo.
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Métodos de Trabalho
SEGMENTO 1: Introdução e visão geral
•
•

•

Introdução: Despertar o interesse por
jogar
Aquecimento: Trabalho em equipa,
mudança de perspetiva e formação
de grupos
Preparação do jogo: Conhecer o
material do jogo e dividir funções

Métodos:
• Conhecerem-se uns aos outros
• Aquecimento/”quebra-gelo” sobre o
tema - Super-heróis em vez de ninjas
Primeiro, o líder do jogo explica
brevemente do que se trata
(dramatização para salvar um reino de
"trolls"), dando uma visão geral ao grupo
por meio das seguintes perguntas:
• Quem está frequentemente online/
offline?
• Quem assume diferentes identidades
online?
• Quem está ativo em fóruns, chats e
comunidades de jogo?
• Quem sabe o que é um "troll"?
"Na gíria da Internet, um "troll" é uma
pessoa que começa uma guerra ou que
intencionalmente perturba as pessoas
na Internet, enviando mensagens
inflamatórias e/ou agressivas, estranhas
ou fora de contexto numa comunidade
online (como um grupo de jogo, fórum,
chat ou blog) com a intenção de
provocar os outros utilizadores, seja para

divertimento do "troll" ou para alcançar
um objetivo específico. ”
"Troll" da Internet. Wikipédia, A
Enciclopédia Livre. Retirado a 22 de julho
de 2020, https://en.wikipedia.org/w/index.
php?title=Internet_troll&oldid=966031376
•

Quem já encontrou "trolls"?

É explicado, então, que hoje se trata de
como lidar com os "trolls" e salvar um
reino inteiro no processo.
Depois - como aquecimento e "quebragelo" - joga-se o jogo do movimento
"Ninja", que é muito utilizado entre
os jovens. Em vez de ninjas, todos se
inserem nos papéis dos seus superheróis favoritos. O líder do jogo apoia a
dramatização dos papeis.
De seguida, os participantes reúnem-se
em grupos de 4 pessoas. Cada grupo
senta-se numa mesa com o jogo de
tabuleiro e todos os seus elementos,
incluindo a aplicação (de preferência
num tablet - PC ou telemóvel também
são possíveis). Ao clicar no botão iniciar,
a aplicação guia os participantes
através do jogo: primeiro, é pedido
aos participantes que cheguem a um
acordo sobre os papéis a desempenhar
e preparem as figuras e as fichas das
personagens correspondentes.
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SEGMENTO 2: Jogo

SEGMENTO 3: Avaliação

•

•
•
•

•

A aplicação apresenta o jogo: História
e regras
Jogo principal: Experiência prática,
coesão do grupo, reconhecimento de
"trolls" e lidar com eles

Métodos:
• Aplicação
• Jogo de tabuleiro digital
Na aplicação, é apresentada aos
jogadores a seguinte situação: "O Cyber
Empire é invadido por ódio e "trolls" rudes
e tem de ser salvo."
O jogo começa e a aplicação explica o
que o jogador pode fazer.
Básico: O meio do quadro deve ser
mantido limpo. Pequenos "trolls" surgem
de quatro quartos próximos e movemse em direção ao meio. Se o jogador os
encontrar, tem que tomar decisões as
situações explicadas pela aplicação.
Se os jogadores entrarem nos quartos,
podem tentar libertá-los do "troll chefe".
Para isso, podem usar as suas habilidades
para recolher informações e depois
decidir sobre diferentes padrões de
comportamento. O jogo termina quando
todos os quartos estiverem livres de “trolls”.

Avaliação do jogo: Reflexão lúdica
Referência à vida não virtual: Reflexão
Avaliação do Workshop: Ronda final

Métodos:
• Reflexão baseada no jogo
• Transferência: Transferir a experiência
de jogo para a vida real
• Fase final
No terceiro segmento do workshop, as
folhas de carácter são avaliadas. Os
jogadores notaram previamente quais
comportamentos foram testados contra
"trolls" pequenos e grandes e quais foram
bem-sucedidos quantas vezes. Estes
comportamentos são então somados
por pessoa, por grupo e finalmente para
todos os participantes.
As seguintes questões básicas são
discutidas:
• Como decidiste?
• Que comportamentos achas que
funcionam bem e porquê?
• As tuas ações simuladas também
funcionariam na vida real?
• O que farias de diferente na vida real?
• Conheces outras espécies de "trolls"?
• Como podes reconhecer o
comportamento deles?
• Existem outras formas de agir?
Depois disso, são distribuídos alvos sobre
os temas do jogo para cada grupo.
Estes são marcados com pontos-chave,
tais como "Experiência direta // Eu sei //
Eu tinha no ambiente // Eu acho muito/
pouco mal". Todos os participantes são

PLAY YOUR ROLE ― ITINERÁRIO #1

21

convidados a colocarem uma cruz em
cada alvo para a sua resposta.
De seguida, cada grupo avalia o seu
alvo com a ajuda das seguintes
perguntas orientadoras:
• Porque é que o resultado deste
workshop é este?
• Qual seria o resultado estimado em
Portugal todo?
Finalmente, os grupos apresentam
brevemente os seus resultados com base
no seu próprio alvo. As perguntas são lidas
e o resultado da discussão é resumido.
Segue-se uma breve discussão e reflexão
conjunta:
• O que retiras desta experiência?
• Que questões permanecem em
aberto?
• O que foi bom / não tão bom?

Em suma
"Invasion of the Cyber Trolls" é um
workshop baseado num jogo digital,
direcionando grupos de jovens para a
identificação e prevenção do discurso do
ódio. O componente central é o jogo de
tabuleiro digital com o mesmo nome.
Para apoiar a transferência de
conhecimentos do jogo para a vida
quotidiana, são também utilizados
métodos pedagógicos clássicos, tais
como discussões em grupo guiadas e
outros métodos de reflexão.

Fontes/Hiperligações
Faça o download do material e da
aplicação
• "Invasion of the Cyber Trolls" (versão
original em alemão): https://
demokratielabore.de/workshops/
invasion-der-cybertrolle/
• Versão em inglês: https://www.
playyourrole.eu/
• Ninja: http://ultimateninjacombat.com/
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Manual de Intruções
do Jogo
Invasão dos Cyber Trolls

MATERIAIS ESSENCIAIS

Introdução
Conhecemos bem os "trolls" da internet. Neste jogo tens de trabalhar
em equipa, e com alguma reflexão e sorte, impedir os "cybertrolls" de
invadir toda a internet. Protege o teu espaço e torna a internet um lugar
onde ganha a cooperação!

Preparação
Junta as canetas, os quadros, as personagens, o "Guia do troll" e
as folhas de personagem e prepara-te para jogar! E não te esqueças
da aplicação: demokratielabore.com/workshops/downloads/
invasiondercyberrolle/app
É acessível em qualquer dispositivo capaz de exibir páginas web. Em
telemóveis, tablets e também funciona off-line, se for salvo como uma
aplicação no ecrã inicial.

Começa o jogo
Seleciona uma personagem e a folha correspondente, escreve o teu
nome ou alcunha, como preferires. O educador deve seguir o “Guia do
troll”, garantindo que tudo está pronto para a batalha. Quando iniciares
a aplicação, adiciona os teus próprios palavrões e desativa a opção de
leitura em voz alta (configurações). Pressiona “Start” para receberes a
informação detalhada de como montar o tabuleiro de jogo e mover o
teu personagem.

Objetivo do jogo
A tua tarefa é proteger o teu espaço e ao mesmo tempo que
defendes as salas das redes sociais dos "trolls" roxos, os líderes. Ao longo
do jogo, vais lutar contra pequenos "trolls" verdes e receber mensagens
positivas e negativas.
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Procedimento
A pessoa que tiver postado algo nas redes sociais há menos tempo
inicia o jogo, e assim sucessivamente. Uma jogada funciona assim:
• Toca na tua personagem na aplicação
• Anda até dois campos
• Fica ou pousa num campo com um "troll": luta com o "troll"
• Fica ou pousa à porta de uma sala de rede social onde está outra
pessoa: abre a sala
• Pronto? Toca novamente no teu personagem. Já todos os jodagores
jogaram? É a vez do "troll"!

Movimentos
Podes andar 0, 1 ou 2 quadrados, mas apenas horizontal ou
verticalmente, não na diagonal. Podes mover-te para qualquer quadrado
mesmo os que estão ocupados por outros jogadores. O teu espaço
seguro conta como o campo grande. Ações (mensagem, luta com o
"troll", abrir uma sala) podem ser acionadas antes ou depois de andares.
Exemplo: luta com o "troll" - anda um campo para trás - mensagem anda um campo para trás - abre uma sala

Mensagem
Se houver um bloco de mensagem no teu campo, podes abri-la com
no botão de mensagem. Pode acontecer algo bom ou mau. Por vezes é
pedido que coloques o bloco de mensagem na barra inferior da ficha de
personagem para não te esqueceres da tua função. Depois, a posição
de um novo azulejo é sempre cortada digitalmente. Se já houver um
azulejo em campo, joga o dado novamente. Se todas as fichas já tiverem
desaparecido, não podem ser colocadas mais.

Luta com o "troll" verde
Se estiver um "troll" verde no teu campo, a luta começa
imediatamente. Pressiona o botão “Troll fight” e decide como reagir ao
ataque. A tua equipa pode ajudar-te, mas tu é que decides.
IMPORTANTE: regista todas as vitórias e derrotas na tua folha de
personagem, utilizando os símbolos correspondentes! isso é essencial
para a avaliação.
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Abre uma sala
Quando duas figuras estiverem à porta de uma sala de rede social,
a luta contra o "troll" líder começa. Pressiona o botão “open room” e
seleciona as duas figuras (clica nas figuras) e a sala (clica na sala) –
lutem todos juntos!
Usa as tuas habilidades especiais para:
Abrir o menu do lado esquerdo, selecionar uma das tuas duas
habilidades para saberes mais sobre o "troll". Quanto mais souberes
sobre o "troll" líder, mais facilmente conseguirás encontrá-lo no “Guia do
troll” para saber como lidar com ele. Depois é só escolheres uma das
quatro maneiras de lidar com ele e aceitar as consequências.
IMPORTANTE: regista todas as vitórias e derrotas na tua folha de
personagens, utilizando os símbolos correspondentes! isso é essencial
para a avaliação.

É a vez do "troll"!
Quando já tiverem jogado, todos os pequenos "trolls" (que não estão
em campo com uma peça do jogo) avançam pelo tabuleiro para o
espaço seguro. Eles não vão para os campos onde já existem "trolls" –
serão alinhados um a seguir ao outro. Os "trolls" líderes pedem reforços:
joga os dados duas vezes para ver de que espaço vão aparecer os
"trolls" pequenos. Se o "troll" líder de uma sala já tiver sido derrotado ou
se algum campo já estiver ocupado, não aparecerá nenhum novo "troll"
de lá!

Dicas
Faz sentido que dois jogadores se juntem em direção a uma sala
o mais rapidamente possível. As salas de redes sociais cujo "troll" líder
tiver sido derrotado não voltam a ter pequenos "trolls"!
• Durante a luta com o "troll" líder, lê atentamente o que o "troll" fez,
utiliza todas as tuas habilidades, tenta descobrir que tipo de "troll" é,
com a ajuda do guia e, sobretudo, trabalhem em equipa.
• Se já houver três "trolls" (verdes ou roxos) num local seguro, é melhor
guardar o último campo com uma figura para que outro "troll" não
salte por acaso – assim perdes o jogo!
• "Trolls" pequenos não podem passar por ti. Podes bloquear o seu
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•

caminho quando te moves, mas tem cuidado, até serem derrotados
também não podes fugir!
Pode haver mais do que uma figura de jogo no mesmo campo. A
vantagem de estar do lado dos bons é que podem jogar em equipa
para derrotar o "troll" juntos!

Nota sobre o jogo
O “Guia do troll” pode ou não ajudar com os "trolls" pequenos. Os
"trolls" são imprevisíveis. Nem sempre vão ser justos por isso mantém-te
sempre atento!

Fim do jogo
Ganhas o jogo quando as salas das redes sociais estiverem livres dos
quatro "trolls" roxos. Perdes o jogo se os "trolls" (verdes ou roxos) ocuparem
todos os quatro campos no espaço seguro.

Avaliação
Agora é hora de somar todos os dados das folhas de personagens, ou
seja, quantas vezes perdeste ou ganhaste com “ignorar”, “discutir” e “ser
simpático/denunciar”. No fim, a equipa pode discutir qual a melhor tática
para ganhar e se funcionaria ou não na realidade. Quais as conclusões
retiradas? Já se depararam com situações semelhantes? Como
reconhecer um "troll" através do seu comportamento?
Todos os materiais e aplicação (demokratielabore.de/work-shops/
invasion-der-cybertrolle) têm acesso aberto sob a licença Creative
Commons "CC-BY 4.0, OKF DE", e estão disponíveis livremente para
descarregar, imprimir, modificar e ampliar.
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Folha de Personagens

Médico

Caçador

Habilidade contra "troll" líder:
1. Perguntar a amigos
2. Perguntar aos pais

Habilidade contra "troll" líder:
1. Procurar o "troll" no google
2. Ver a página dele

Desenha os símbolos nos círculos
para contar quantos "trolls"
encontraste e como reagiste:
• Ignorar
• Ser simpático/informar
• Denunciar

Desenha os símbolos nos círculos
para contar quantos "trolls"
encontraste e como reagiste:
• Ignorar
• Ser simpático/informar
• Denunciar

"Trolls" derrotados:
+1 mensagem + 1 corrida
+2 corridas - 1 "troll" verde

"Trolls" derrotados:
+1 mensagem + 1 corrida
+ 2 corridas - 1 "troll" verde

Os "trolls" vencem:
+ 1 mensagem - 1 corrida
- 2 corridas + 1 "troll" verde

Os "trolls" vencem:
+ 1 mensagem - 1 corrida
- 2 corridas + 1 "troll" verde

Coloca os blocos aqui se tiveres
uma mensagem correspondente:
• Suspende a próxima ronda
• Anda três passos na
próxima ronda
• Anda apenas um passo na
próxima ronda
• Paralisa um "troll" no fim
da ronda
• Imunidade contra
consequência negativas

Coloca os blocos aqui se tiveres
uma mensagem correspondente:
• Suspende a próxima ronda
• Anda três passos na
próxima ronda
• Anda apenas um passo na
próxima ronda
• Paralisa um "troll" no fim
da ronda
• Imune contra
comentários negativos
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Lutador

Intelectual

Habilidade contra "troll" líder:
1. Confrontar o "troll"
2. Perguntar amigavelmente ao
"troll"

Habilidade contra "troll" líder:
1. Procurar artigos
2. Procurar um site na internet

Desenha os símbolos nos círculos
para contar quantos "trolls"
encontraste e como reagiste:
• Ignorar
• Ser simpático/informar
• Denunciar
"Trolls" derrotados:
+1 mensagem + 1 corrida
+2 corridas - 1 troll verde
Os "trolls" vencem:
+ 1 mensagem - 1 corrida
- 2 corridas + 1 "troll" verde
Coloca os blocos aqui se tiveres
uma mensagem correspondente:
• Suspende a próxima ronda
• Anda três passos na próxima
ronda
• Anda apenas um passo na
próxima ronda
• Paralisa um "troll" no fim da
ronda
• Imunidade contra
consequência negativas

Desenha os símbolos nos círculos
para contar quantos "trolls"
encontraste e como reagiste:
• Ignorar
• Ser simpático/informar
• Denunciar
"Trolls" derrotados:
+1 mensagem + 1 corrida
+2 corridas - 1 "troll" verde
Os "trolls" vencem:
+ 1 mensagem - 1 corrida
- 2 corridas + 1 "troll" verde
Coloca os blocos aqui se tiveres
uma mensagem correspondente:
• Suspende a próxima ronda
• Anda três passos na
próxima ronda
• Anda apenas um passo na
próxima ronda
• Paralisa um "troll" no fim
da ronda
• Imunidade contra
consequência negativas
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Guia do Troll

Com este registo podes descobrir em que nível está o "troll" líder e
assim decidir qual a melhor forma de o combater! Se souberes o nível,
podes eliminar as más decisões logo de início!
Nível 1		
Os que pregam partidas e insultam – estes "trolls" vivem da
tua reação e querem deixar-te mesmo aborrecido. Estes "trolls" gostam
de causar problemas sem nenhum objetivo. Ser amigo e simpático
raramente resulta, eles vão pensar que és uma presa fácil!
Nível 2
Este "troll" vai fingir que leva o tema muito a sério, mas na
verdade não vai querer ouvir nada. Normalmente faz tudo para estar
certo. Embora nunca vá admitir, é um sabichão.
Discutir com ele raramente ajuda, ele gosta de ignorar os factos.
Nível 3
Este "troll" é maldoso! Começa por ser brincalhão, mas
depois evolui. Ele pode atacar-te diretamente e disfarça-se de alguém
que só quer dizer a verdade. O seu único objetivo é magoar as pessoas.
Ignorá-lo completamente pode não ser uma boa ideia. Normalmente,
ele não para sozinho.

Nível 4
Este "troll" gosta de partir coisas. Ele quer causar o máximo
de estragos possíveis na comunidade e nos jogadores capazes de o
confrontar. Por vezes, eles nem repara no que está a fazer e raramente
ouve bons argumentos. Apenas alguns permitem que fales com eles. Se
fores apenas simpático, ele vai pensar que está certo.

Nível 5
Cuidado, este "troll" sabe o que faz! Ele espalha mentiras
deliberadamente e faz com que os todos se sintam mal. Ele é capaz de
passar as barreiras da internet e tornar-se um perigo real.
Nunca confrontes este "troll" se estiveres sozinho, discutir com ele só vai
tornar a situação pior!

Licença para os materiais da oficina dos laboratórios da democracia.
Os Laboratórios de Democracia são um projecto modelo da Open Knowledge Foundation
Germany, financiado pelo Ministério para a Família, os Idosos, as Mulheres e os Jovens
no âmbito do programa "Living Democracy" e pela Agência para a Educação Cívica.
Obrigado por descarregar a pasta de material para a nossa oficina. Todos os ficheiros
podem ser utilizados sob a seguinte licença Creative Commons, salvo indicação em
contrário: CC-BY 4.0 | OKF DEcreativecommons.org/licenças/by/4.0/legalcode

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT - DOSSIÊ PEDAGÓGICO

30

MATERIAIS ESSENCIAIS

Círculos Alvo

Indica em cada questão o quanto concordas com as afirmações
Insultos pessoais de estranhos
Já me aconteceu
Já aconteceu no meu ambiente
Acho que é terrível
Eu sei como lidar
Insultos pessoais de pessoas conhecidas
Já me aconteceu
Já aconteceu no meu ambiente
Acho que é terrível
Sei como lidar com isso
Rejeitar outras opiniões/ não se envolver em discussões
Já me aconteceu
Já aconteceu no meu ambiente
Acho que é terrível
Sei como lidar com isso
Insultar pessoas/grupos sociais
Já me aconteceu
Já aconteceu no meu ambiente
Acho que é terrível
Sei como lidar com isso
Difusão não intencional e ingénua de rumores
Já me aconteceu
Já aconteceu no meu ambiente
Acho que é terrível
Sei como lidar com isso
Difusão intencional de rumores e mentiras
Já me aconteceu
Já aconteceu no meu ambiente
Acho que é terrível
Sei como lidar com isso
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Regras Ninja

Os jogadores formam um círculo, à distância de um braço
um dos outros.
Depois da contagem “3…2…1…NINJA”, todos os jogadores saltam em
posições ninja – escolhe a tua pose sabiamente!
Aleatoriamente escolhe um ninja para começar.
Na sua vez, cada jogador é autorizado a fazer um ataque ninja
rápido – KAPOW! Podes usar todo o corpo, HAYA! Eliminas os outros
jogadores ao tocar-lhes na mão – o pulso não conta! É importante
que mantenhas a posição com que acabas o ataque.
O jogador seguinte pode mover-se assim que acabares
o teu ataque.
Se fores atacado por outro jogador, só podes utilizar os braços
para te defender.
Quando só restarem dois jogadores, começa o duelo final. O dois
ultimo ninjas param de lutar, fazem uma vénia e recuam. Depois
da contagem “3…2…1…NINJA!”, saltam para as poses. O ninja com a
melhor pose começa e o jogo segue normalmente. O jogo acaba
quando só restar um ninja!

			
O Código Ninja
1.
2.
3.
4.
5.

Sê ridículo. O vencedor não é necessariamente o mais elogiado,
jogar com estilo é mais importante!
Nada de recuar. Tens de manter a posição com que acabaste
o ataque.
Ninjas verdadeiros lutam com honra. Se a tua mão for atingida,
estás fora do jogo.
O único árbitro é o público. Impressiona o público e ele vai torcer
por ti no jogo!
Diverte-te. Haverá sempre outro jogo do Ninja!
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Itinerário #2

Oficina de Newsgames

Competências

1.1

Navegação,
procura e
filtragem
de dados,
informação
e conteúdo
digital

1.2 Avaliação
de dados,
informação
e conteúdo
digital
1.3

Gestão
de dados,
informação
e conteúdo
digital

2.1

Interação
através de
tecnologias
digitais

5.4 Identificação
de lacunas na
competência
digital

2.2 Partilha
através de
tecnologias
digitais
2.5 Netiqueta
2.6 Gestão da
identidade
digital

Palavras-chave

Duração

Público-alvo

•
•
•
•

5 horas

Adequado para adolescentes
mais maduros dos 14 aos 19

•
•

Liberdade de expressão
Design de jogo
Notícias
protótipo em suporte
de papel
Teste
Discussão
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Resumo
Newsgames são videojogos que lidam
com questões atuais da vida real ou com
conteúdo de notícias. Ao jogar, os jogadores
experimentam as condições sistemáticas
de um problema - neste caso, o problema
do discurso de ódio. Ao contrário da
maioria dos videojogos convencionais, os
newsgames são relativamente breves, não
requerem muito tempo, habilidades de jogo
ou equipamento técnico sofisticado. Isso
torna-os bastante adequados para fins
educativos.
Este itinerário descreve um método
pedagógico para lidar com o discurso de
ódio de uma forma lúdica. Proporciona a
oportunidade de experimentar os efeitos
negativos do discurso de ódio e fomenta a
discussão do tema entre os jovens. O design
de protótipos em suporte de papel para
newsgames fornece percepções sobre
as condições sistemáticas de problemas
como o discurso de ódio.

Objetivo
Os objetivos princiapis deste projeto de
newsgames são:
1. Fornecer uma introdução ao discurso
de ódio online em geral, informar sobre
estratégias e exemplos,
2. Encorajar discursos entre os
participantes sobre o seu
conhecimento, experiências, possíveis
respostas e reações ao discurso de
ódio;
3. Fomentar o pensamento crítico sobre
as condições sistemáticas do discurso
de ódio, criando os próprios protótipos
em suporte de papel para newsgames.

Os diferentes micro métodos aplicados
nesta atividade contribuem para que
os participantes se conheçam e para a
dinâmica de grupo. O trabalho criativo em
grupo fornece também uma plataforma
para a aquisição de competências
pessoais, de equipa, sociais e metódicas.

Contexto
Este método de newsgames foi
desenvolvido para trabalhar com
grandes ou pequenos grupos de
jovens. Está projetado para uma fase
de projeto compacta de cinco horas.
Pode ser implementado numa aula ou
num trabalho de grupo extracurricular.
As diferentes partes do itinerário estão
divididas em micrométodos que também
podem ser adaptados e aplicados aos
restantes itinerários propostos pela Play
Your Role. Idealmente, o grupo trabalho
no projeto continuamente, ao longo
de cinco horas, mas o projeto pode ser
dividido por dias diferentes.Uma vez que os
newsgames que são reproduzidos nesta
oficina trabalham o tema do discurso de
ódio, é importante que o educador procure
saber se há participantes que já tenham
vivenciado o discurso de ódio nas suas
atividades diárias online - especialmente
se o bullying tiver sido detetado como um
problema no grupo social. O educador
deve também jogar os newsgames para
estar bem preparado.

Recursos necessários
•

•

1 Smartphone ou tablet por cada
2 participantes (Tráz o teu próprio
dispositivo + dispositivos extra),
Ligação à internet
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Métodos de trabalho
Para fornecer uma visão geral mais detalhada, os segmentos encontram-se listados
na tabela abaixo.
TEMA

OBJETIVOS
EDUCATIVOS

MÉTODOS
Em geral, uma mistura
de contributos,
discussões, momentos
de jogo e partes
criativas

REQUISITOS
TÉCNICOS E
MATERIAL

SUPLEMENTOS/
ALTERNATIVAS
POSSÍVEIS

INÍCIO
15
min.

Conhecer
e saudar.

Apresentação dos
instrutores
Bingo de nomes para
conhecer os nomes.

Folhas de
nomes para
o bingo.

DISCURSO DE ÓDIO
25
min.

Introdução
ao tema do
discurso de
ódio.

Introdução ao tema do
discurso de ódio
Troll Factory: Jogar em
grupos de dois.

Smartphones
/ tablets
(trazem os
próprios
dispositivos,
mas ter
preparados
dispositivos
adicionais).

15
min.

Discurso de
ódio online: Em
que exemplos
podem
pensar os
participantes?

Definição de discurso de
ódio. Discussão aberta
com todo o grupo: Que
exemplos são familiares
para os participantes?
O que ouviram nas
notícias?
Onde se informaram?
Documentação num
padlet (quadro virtual)
ou um placar de parede.

Padlet
preparado
com a
definição
e questões
que
podem ser
preenchidas
com
exemplos
pelos
participantes.
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Outros
jogos que
apresentam
o tema do
discurso de
ódio: por
exemplo,
Moderate
Cuddlefish
(disponível
apenas em
alemão).
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15
min.

O que pode
ser feito contra
o discurso de
ódio?
Quais os riscos
ao reagir ao
discurso de
ódio?

Discussão aberta sobre
as diferentes opções
para reagir ao discurso
de ódio.

NEWSGAMES
10
min.

Introdução
ao tema dos
NEWSGAMES,
o método da
oficina.

Discussão aberta:
O que pensam os
participantes sobre o
jogo Troll Factory? Os
participantes conhecem
outros exemplos de
newsgames?

20
min.

Testar
newsgames,
perceber de
que forma as
notícias podem
ser trabalhadas
em jogos.

Apresenta vários jogos
para aprender sobre
diferentes mecânicas
e abordagens,
os participantes
jogam um ou vários
jogos e preenchem
questionários de teste
de jogo sobre eles.

20
min.

Discutir temas
dos jogos.

Breve discussão sobre
cada um dos jogos.
Aconselha-se cuidado
ao escolher os jogos:
alguns jogos precisam
ser discutidos para se
entender a relação
entre o jogo e o discurso
de ódio.

Questionário
de teste de
jogo;
Jogos:
E.G. Spent,
Brexit Bus,
3rd World
Farmer,
My Cotton
Picking Life,
September
12th.
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A criação de
"Let's Play" pode
ser uma forma
criativa para
substituir os
questionários,
mas levaria
muito mais
tempo a criar
do que o
questionário.
Tema Adicional:
Como
funcionam as
notícias?
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90
min.

Ação criativa:
Desenvolver
ideias para
newsgames.

Formar grupos (3
participantes por grupo)
Definir temas
Desenvolver protótipos
em suporte de papel.

Modelo do
design do
jogo.

Se houver
tempo
suficiente, pode
recorrer-se a
ferramentas de
design de jogos
como o MIT
Scratch para
criar os jogos,
além ou em vez
dos protótipos
em suporte de
papel.

Apresentação
do protótipo
em suporte
de papel:
Livre ou
recorrendo
a uma
câmara com
imagens de
documentos.

Um participante
de cada grupo
faz parte de um
júri misto que
avalia todas as
ideias.

APRESENTAÇÃO
25
min.

Breve
apresentação
dos protótipos
em suporte
de papel.

Apresentações
curtas (1 a 2 minutos)
por parte grupos
que desenvolveram
protótipos.

40
min.

Testar os
protótipos
desenvolvidos
em suporte de
papel.

Um dos criadores de
cada jogo permanece
na mesa do seu grupo
e apresenta a ideia a
membros dos restantes
grupos. Seguem-se 5
minutos de discussão
nos grupos sobre a
experiência.

10
min.

Reflexão: Discutir
as conclusões
das sessões de
teste.

O instrutor da oficina faz
perguntas-chave:
•
•

•

Alternadamente,
rotações fixas.

Como correram os
jogos que testaram?
Que sentiram ao
verem o vosso jogo a
ser jogado?
Aprendizagens?
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CONCLUSÃO
10
min.

Feedback.

Questionário escrito
anónimo sobre a
oficina, seguido da
possibilidade de dar
feedback verbal.

5 min.

Concluir a
Oficina.

Conclusão lúdica.

Para obter
feedback
mais genuíno:
questionário
ou perguntas
diretas
para serem
preenchidas
ou discutidas
após a oficina,
sem a presença
dos instrutores
e apenas entre
o professor e os
participantes.
WOOOORRRRK!
O Jogo.

Em suma

Fontes/Hiperligações

Refletir sobre o discurso de ódio online
jogando e criando newsgames.

Jogos:
• Troll Factory: https://trollfactory.yle.fi/
• Spent: http://playspent.org/
• Brexit Bus: https://advisa.se/en/
research/brexit-bus/
• September 12th: http://newsgaming.
com/games/index12.htm
• Cotton Picking Life: http://gamethenews.
net/index.php/my-cotton-picking-life/
• 3rd World Farmer:
https://3rdworldfarmer.org/
• Woooorrrrk!: https://timgarbos.itch.io/
woooorrrrk
•
Métodos:
• Padlet: https://padlet.com/

Opções/Variantes adicionais
Existem várias variantes para esta
oficina se houver mais tempo. Em vez
de analisar os newsgames com um
breve questionário, os participantes
poderiam criar Let's Plays. Além ou em
vez dos protótipos em suporte de papel,
os participantes poderiam criar as suas
ideias de jogos no MIT Scratch ou noutra
ferramenta de desenvolvimento de jogos
adequada às suas capacidades técnicas.
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Bingo de Nomes

MATERIAIS ESSENCIAIS

Encontra a pessoa do grupo a quem se aplica cada característica do
quadro. A pessoa deve assinar no local. Quando o quadro estiver todo
preenchido, ganhaste. Bingo!

é um bom jogador
de equipa

é dramático

é membro de
um clã

sabe o que é
um avatar

conhece bons jogos
para grupos grandes

conhece a equipa
do Faker

é um lutador

seria identificado
como jogador

sabe fazer batota
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Teste ao Jogo
Questionário

MATERIAIS ESSENCIAIS

Testa o jogo e responde às seguintes questões:
Gostaste do jogo?

Qual seria o título de uma notícia
ou tweet sobre essa mensagem?

Foi divertido jogar?

Gostaste da aparência do jogo?

Na tua opinião, qual a mensagem
principal do jogo?

Na tua opinião, o jogo representa
a realidade?

Aprendeste algo novo?
Se sim, o quê?
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Itinerário #3

Criador de Personagens
Os estereótipos e a diversidade
nos videojogos.

Competências

1.2 Avaliação
de dados,
informação
e conteúdo
digital

2.2 Partilha
através de
tecnologias
digitais

5.3 Utilização
criativa das
tecnologias
digitais

2.4 Colaboração
através de
tecnologias
digitais
2.5 Netiqueta
2.6 Gestão da
identidade
digital

Palavras-chave

Duração

Público-alvo

•
•
•
•
•
•

3.5 / 5 hours

Jovens de 14 - 21 anos
6 - 30 participantes

•
•
•
•
•

Jogos
Género
Personagem
Avatar
Não binário
Expectativas sobre papel a
desempenhar
Valores
Estereótipos
Diversidade
Equilíbrio entre os géneros
Interseccionalidade
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Resumo

Contexto

O tema deste workshop é a
representação estereotipada e binária
de personagens masculinas e femininas
nos videojogos populares. Ao longo das
atividades vamos analisar criticamente
essa realidade e criar avatares próprios e
criativos.
Este workshop procura desenvolver
uma visão crítica sobre o papel
atribuído a cada género nos videojogos.
Inicialmente, serão discutidos em conjunto
os videojogos atuais e proeminentes
(os chamados títulos "AAA") e depois,
os participantes poderão criar os seus
próprios avatares através de um editor
de personagens. Por fim, deverá ser
criada interação entre os personagens
em ambientes virtuais, assim como uma
reflexão conjunta sobre os resultados.
Com a ajuda de editores de
personagens digitais como o Character
Creator 3, os participantes serão capazes
de criar seus próprios personagens sem
ter que escolher um dos apresentados
pelo jogo. As características físicas podem
ser escolhidas livremente e combinadas
com poses e gestos. Desta forma, um
exame criativo do próprio género social e
identidade pode ser vivido e discutido.

A oficina pode ter um valor
acrescentado para adolescentes e jovens
adultos que lidam com a dualidade dos
papéis de género ou, de um modo mais
geral, com a questão da diversidade.
A experimentação lúdica de uma
identidade auto-criada pode criar um
espaço protegido para a reflexão sobre a
própria identidade. Contudo, a atenção e
uma abordagem sensível por parte dos
educadores também é importante, uma
vez que as experiências negativas podem
ser desencadeadas involuntariamente.
Durante a introdução ao workshop,
imagens de corpos com carga sexual,
embora abstratas, geradas digitalmente,
podem fazer parte da apresentação. Esta
circunstância deve ser assinalada com
antecedência e discutida, se necessário.
Durante as rondas de discussão e
reflexão aberta, os participantes devem
partilhar a sua experiência pessoal
com o jogo no que diz respeito aos
papéis de género. É importante que se
sintam seguros e compreendidos. Assim,
pode ser útil definir regras comuns de
conversação no início do workshop, a fim
de proporcionar um espaço seguro e
não discriminatório. Estas regras podem,
por exemplo, ser escritas num quadro e
colocadas numa posição em que sejam
claramente visíveis para todos durante a
atividade.
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Objetivo

Recursos necessários

A representação estereotipada
de pessoas "clássicas", femininas ou
masculinas, percorre toda a paisagem
mediática e está naturalmente presente
também nos videojogos. A representação
binária de género e dos comportamentos
associados está muito distante da
realidade social. Neste contexto, género
refere-se ao género social das pessoas,
ou seja, aspetos de género não vinculados
a características biológicas. As pessoas
que não se encontram dentro do quadro
estritamente definido de homens ou
mulheres estão frequentemente sujeitas
a discriminação e sub-representadas
na maioria das áreas da sociedade. Isso
também ocorre nos videojogos.
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•
•
•
•

•
•

•

•

Local:
1 sala grande.
Mesas e cadeiras, projetor.
Bebidas, aperitivos .
Material de apresentação (papel,
canetas, marcadores, tachas, fita
adesiva, etc.)
Papel adesivo e canetas para os
participantes.
Quadro para anotar as regras
acordadas da conversa.
Materiais/Média:
Um computador por grupo
(recomendamos um grupo de 2
pessoas) com o programa Character
Creator 3.
O programa Character Creator 3
da Reallusion Inc. pode ser usado
gratuitamente sem restrições por
30 dias. Alternativamente, ou após o
período experimental ter expirado, o
programa pode ser comprado online
em https://www.reallusion.com/store/
por US$ 199 atualmente (a partir de
agosto de 2020).

47

Métodos de Trabalho
SEGMENTO 1: Introdução e visão geral 		
•
•
•
•

Ronda de apresentações / excursão no
Youtube
Visão geral da estrutura e do conteúdo
do workshop
Inquéritos sobre as primeiras
experiências no âmbito do tema
Estabelecer regras para a conversa,
sensibilizar para um espaço seguro
(ver CONTEXTO)

Para iniciar a atividade deve ser feita uma
ronda de apresentações. Dependendo
do número de participantes e do
tempo disponível, o nível de detalhe
da apresentação deve ser escolhido
deliberadamente. Perguntas ou
declarações ligadas ao tema dos jogos
e/ou papéis de género podem ser feitas
durante a ronda de introdução. Estas
perguntas/declarações podem ser
usadas no início do workshop para obter
uma visão geral dos conhecimentos dos
participantes.
•
•
•
•

Aprox. 45 min.
Também será bom fazer uma pesquisa
conjunta no YouTube, procurar vídeos
para a criação de personagens femininas.
Os videos mais destacados (na
Alemanha, Agosto 2020) servem as
aracterísticas estereotipadas,
Exemplos:
• GTA V Online | Pretty Female
Character https://www.youtube.com/
watch?v=4SbDmsohkj0
• (783,000 visualizações)
• GTA 5 ONLINE | Alex's Female Character
Creation https://www.youtube.com/
watch?v=blaNHwfefWk&t
(1.3 milhões de visualizações)
As conclusões das apresentações e
primeiras discussões sobre o tema devem
ser apontadas no quadro, de forma a
servir de orientação durante a oficina.

Que videojogos costumas jogar?
Qual o teu videojogo preferido?
Qual foi a personagem de videojogos
que achaste mais fixe?
O que é tipicamente feminino para ti, e
o que é tipicamente masculino?
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Métodos de Trabalho
SEGMENTO 2: Entrada/apresentação 		

Aprox. 45 min.

Apresentação de introdução ao tema
Uma apresentação pelos educadores
para delinear o tema do workshop e
alertar para os pontos principais do
conteúdo. Imagens de personagens
estereotipadas femininas ou masculinas
de jogos conhecidos estimulam uma
discussão aberta. As seguintes perguntas
podem ser úteis:
• O que é a feminilidade, o que é a
masculinidade?
• Porque é que os videojogos
reproduzem características
estereotipadas e muitas vezes
exageradas do género?
• O que é visto como atraente?
• Quão importante é a atratividade dos
personagens do jogo?
• As personagens representadas servem
geralmente um modelo binário,
arcaico e misógino. As personagens
masculinas são dominantes, heroicas,
fortes, musculadas, retratadas como
indivíduos de ação e são, muitas
vezes, protagonistas do enredo do
jogo. As personagens femininas são
normalmente jovens, bonitas, emotivas,
fracas, submissas e apresentadas
de uma forma bastante passiva. Um
videojogo conhecido que pode ser
mencionado neste contexto é “League
of Legends". "LoL" é um dos grandes
nomes no mundo dos videojogos e, 10
anos após o seu lançamento, tem uma
grande base de fãs de 80 milhões de
jogadores ativos* (2019, fonte: https://
de.wikipedia.org/wiki/League_of_
Legends).
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Se compararmos as personagens
humanoides femininas com as
personagens humanoides masculinas,
verificamos que a diversidade de formas
corporais, vestuário e comportamento
é muito maior entre os personagens
masculinos. Isso pode ter algum impacto
sobre as pessoas que consomem estes
jogos. Tais efeitos podem ser discutidos
com os participantes. As perguntas
apropriadas são:
•

•
•

Como é que os ideais de beleza
representados e os padrões de
comportamento influenciam os
jogadores?
Consegues identificar-te com estas
personagens?
As raparigas podem identificarse com as personagens principais
maioritariamente masculinas?

Este é o caso na maioria dos títulos AAA,
embora em jogos mais recentes estes
estereótipos estejam a ser cada vez
mais quebrados. Como é o exemplo da
protagonista "Lara Croft" da série "Tomb
Raider", 1996. Enquanto os primeiros
videojogos ainda apresentavam
características sexuais femininas
exageradas, os atuais representantes
da série apresentam uma heroína muito
mais complexa, menos sexualizada e
acima de tudo autoconfiante. A evolução
para este tipo de personagem feminina
pode ser observada em toda a indústria.
Este é um bom ponto de discussão e de
análise critica sobre os jogos e as suas
narrativas.
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Métodos de Trabalho
SEGMENTO 3: Criação de personagens 		
•
•

Introdução ao funcionamento do editor
e tarefas
Criação dos personagens em
pequenos grupos

Os participantes são divididos em pequenos
grupos (recomenda-se 2 pessoas), cada
grupo deve ter um computador. Os
dispositivos devem ter o “Character Creator
3” instalado. Alternativamente, se houver
computadores suficientes, os participantes
também podem trabalhar sozinhos na
criação de personagens. A vantagem desta
variante é o toque pessoal mais forte que
os personagens adquirem desta forma. Na
versão em pequenos grupos, por outro lado,
o valor acrescentado reside nas discussões
e processos de negociação entre os
participantes. Também é aconselhável
organizar os pequenos grupos de forma a
que todos tenham conhecimentos técnicos
semelhantes (ou seja, combinar pessoas
tecnicamente experientes com pessoas
menos experientes). Antes do início da
criação prática dos avatares, é importante
que os educadores façam uma breve
introdução ao funcionamento do programa.
Em seguida, o procedimento seguinte é
discutido em conjunto. Perguntas úteis:
• Que personagens queremos criar?
• Serão humanoides ou não?
• Quão claramente deve ser
representado o género?
Alternativamente, podem ser atribuídas
tarefas fixas:
1. Criar um avatar
2. Qual o sexo biológico, qual o sexo da
personagem criada?
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Aprox. 60-120 min..
3. Pensar sobre isso e debater.
4. Criar uma pessoa não binária
(pergunta adicional: uma pessoa
não binária tem que parecer
completamente "normal"?)
Além disso, os participantes devem
apresentar os personagens criados aos
outros grupos. Os grupos devem também
criar uma pequena história sobre o seu
personagem durante o processo de
criação. O carácter, habilidades, pontos
fortes e fracos também podem ser tidos
em consideração. O educador deve estar
presente e disponível na sala para esta fase
da atividade, caso surjam dúvidas sobre o
funcionamento do sistema. As discussões
iniciais também podem ser tidas em
conta. Além de uma atitude interessada do
educador, uma certa contenção também é
importante. Os participantes não devem ser
obrigados a expressar as suas ideias, pois
isso poderá distorcer os resultados e, na pior
das hipóteses, impedir uma discussão livre.
No final desta fase, é imporante avisar os
participantes do tempo que resta para
concluir a atividade. É importante haver
tempo suficiente para fazer capturas de
ecrã. Nestas imagens, as personagens
devem aparecer em pelo menos uma
pose "típica" e uma pose "atípica". As
personagens finais podem ser guardadas
como um projeto dentro do programa.
Para a apresentação dos resultados,
pode ser útil transferir as capturas de
ecrã através de uma pen drive para o
computador. Desta forma, as personagens
podem ser apresentadas através do
projetor.
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Métodos de Trabalho
SEGMENTO 4: Apresentação dos personagens criados, avaliação e reflexão
•
•
•

Breve apresentação dos personagens
criados pelos pequenos grupos
Mesa redonda - discussão
Avaliação do Workshop: última ronda

Os pequenos grupos apresentam suas
criações, a sua história e outros detalhes (ver
acima). Perguntas do educador da oficina
e dos outros participantes são bem-vindas.
No final as poses "atípicas" podem também
ser mostradas. Em seguida, os pequenos
grupos são dissolvidos para uma reflexão
em conjunto. Perguntas orientadoras que
podem ser incluídas:
•
•
•
•
•
•

•

O que sentiste durante a criação da
personagem?
Foi tudo divertido?
Havia diferenças de opinião dentro do
teu grupo?
Como foram resolvidas essas
diferenças?
Quem desenharia um personagem
assim e porquê?
Gostarias de ter opções mais
complexas de criação de personagens
nos jogos favoritos?
O que deve mudar na indústria dos
videojogos?

60 min.

Finalmente, os resultados do workshop
devem ser refletidos em conjunto:
• O que levo comigo da oficina?
• O que é que gostei e não gostei?
• Que perguntas ainda tenho em aberto?

Em suma
A oficina centra-se nos papéis
estereotipados de género e na
diversidade nos videojogos. Personagens
de videojogos bem conhecidos
serão analisados e classificados. Em
seguida, personagens próprias serão
criadas digitalmente e discutidas pelos
participantes.
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Opções/variantes adicionais

Fontes/Hiperligações

•

•

•

•

A oficina também poderia acontecer
"virtualmente". O workshop poderia ser
transferido para os chamados Espaços
de Jogos Virtuais (por exemplo, Mozilla
Hubs/Spoke). Os personagens criados
poderiam ser importados e depois
interagir “espacialmente” uns com
os outros. Entretanto, no programa
“Character Creator 3” não é possível
transferir os modelos de personagens.
As personagens devem ser convertidas
em formatos de arquivo adequados.
Isto só é possível de forma limitada
carregando as personagens criadas
para a plataforma Sketchfab. Os
modelos Sketchfab podem então ser
importados para o Mozilla Spoke. Um
tutorial em vídeo pode ser encontrado
em https://www.youtube.com/
watch?v=WoKuRH7-JhE
Alternativamente, o workshop poderia
ser inteiramente realizado no Espaço
de Jogo Virtual RecRoom. No RecRoom
é possível personalizar o próprio avatar,
mesmo que as possibilidades sejam
menos diversas do que no Character
Creator 3.
Dentro do Espaço do Jogo Virtual,
podem ser criadas exposições com
as personagens que foram criadas.
Discussões emocionantes sobre
imagens corporais e papéis de género
podem ocorrer independentemente do
tempo e do local do workshop.
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•

•

•
•
•

•

Link para download da versão teste
do Character Creator 3: https://www.
reallusion.com/de/character-creator/
download.html
Link para comprar o “Character Creator
3”: https://www.reallusion.com/store/
product.html?l=1&p=cc
Gamegirls and Gameboys - jogos
de computador e o tema do género,
brochura Game Life sobre o tema:
https://games.jff.de/gamelife_
geschlecht/
Mozilla Hubs: https://hubs.mozilla.com
RecRoom: https://recroom.com/
"How to Rec Room - roupas
personalizadas!" https://www.youtube.
com/watch?v=ontD4IdaKJ4
Link de introdução: Representação de
homens e mulheres em jogos digitais
"In Street Fighter are all half-naked!
https://www.spieleratgeber-nrw.de/
Darstellung-von-Mannern-und-Frauenin-digitalen-Spielen.4817.de.1.html
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Itinerário #4

Experienciar Discriminação
com o Minetest

Competences

1.2 Avaliação
de dados,
informação
e conteúdo
digital

2.1 Interação
através de
tecnologias
digitais

4.3 Proteção da
saúde e do
bem-estar

5.3 Utilização
criativa das
tecnologias
digitais

2.3 Envolvimento
na cidadania
através de
tecnologias
digitais
2.4 Colaboração
através de
tecnologias
digitais
2.5 Netiqueta
2.6 Gestão da
identidade
digital

Palavras-chave

Duração

Público-Alvo

•
•
•
•
•
•

5 – 7 horas

Jovens de 12 – 18 anos
8 - 14 participantes

•

Minecraft
Minetest
Discriminação
Discurso de ódio
Empatia
Desenvolvimento de
estratégias
Trabalho em equipa
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Resumo

Contexto

O foco desta oficina são as
experiências de discriminação.
Recorrendo ao Minetest, os participantes
são deslocados no espaço e levados
a interagir no seu ambiente. Os
componentes principais são o
reconhecimento, a experiência simulada
e a reflexão sobre os vários tipos de
discriminação.
A discriminação ocorre diariamente
para muitas pessoas na nossa sociedade.
Isto significa que muitos jovens têm de
lidar com ela precocemente até no
mundo digital.
A manifestação frequente da
discriminação no espaço virtual é o
discurso de ódio online, que através do
Minetest é o tema central desta atividade.
Com este workshop, os jovens podem
aprender a identificar o discurso de ódio,
desenvolvendo estratégias para lidar com
ele. A atividade pode, opcionalmente,
ser conduzida de forma descentralizada
– exclusivamente no mundo virtual, ou
convencionalmente – com todos os
utilizadores num determinado local.
Minetest é uma versão gratuita de
código aberto do jogo Minecraft. A
atividade também podia funcionar
utilizando o Minecraft se o mapa fosse
reconstruído lá.

“Experienciar Discriminação com o
Minetest” é adequado para trabalho
em sala de aula ou fora dela. É
importante lidar com a discriminação
em grupos heterogéneos, contudo, em
grupos homogéneos, a experiência da
discriminação torna-se especialmente
valiosa. Em ambos os casos, é necessária
atenção e empatia, uma vez que
experiências negativas neste contexto
podem ser recuperadas.
É possível realizar o workshop em
formato exclusivamente digital e sem
necessidade de reunir os participantes no
mesmo local.

Objetivo
O objetivo do workshop é tornar
a discriminação, que por vezes leva
ao discurso de ódio, tangível. Os
participantes poderão experienciar como
é lidar com condições de desigualdade
nos videojogos, independentemente da
sua origem, género, orientação sexual
ou aparência. É importante identificar e
classificar o discurso de ódio ao longo da
atividade.
Por fim, deverá existir reflexão e
discussão sobre os paralelismos entre os
comportamentos no espaço virtual e não
virtual.
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Recursos necessários
•
•
•
•

•
•

•

•

Local:
1 sala grande.
Mesas e cadeiras, projetor.
Bebidas, aperitivos.
Material de apresentação (papel,
canetas, marcadores, tachas, fita
adesiva, etc.)
Papel adesivo e canetas para os
participantes.
Quadro para anotar as regras
acordadas da conversa.
Materiais/Média:
Um computador por pessoa ou grupo
(recomendamos um grupo de 2
pessoas) com o Minetest – disponível
para PCS Windows, Android, Mac,
Linux e FreeBSD, é gratuito e pode
ser descarregado aqui https://www.
minetest.net/downloads/

•

•

•

•

Ligação à internet.
Comunicação:
Se o workshop acontecer
presencialmente, os participantes
deverão ser separados em dois grupos
durante o segmento 2, de modo a que
não saibam o que o outro grupo está a
construir.
Se o workshop for realizado
virtualmente através da internet, é
necessário utilizar uma plataforma
de comunicação por voz (por
exemplo, Discord, Teamspeak, etc…) e
auscultadores com microfone. Durante
o segmento 2, os participantes devem
ser igualmente separados.
Mundo no Minestest preparado num
PC/Servidor.

Nota sobre a administração do mundo Minetest
•

•

•

O mundo “Play Your Role” deve
ser executado num servidor
ou computador local. Pode ser
descarregado em https://www.
playyourrole.eu/ ou em https://games.
jff.de/play-your-role/
Para que o workshop funcione como
planeado, os educadores devem
testá-lo previamente para conhecer os
princípios básicos do Minetest.
No servidor deverão existir dois
“papeis”: Os “administradores do
workshop” que têm a possibilidade de
se deslocar e construir em todo o lado;
Os “participantes” que só se podem
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•

•

•

mover ou contruir em determinadas
áreas. Os administradores podem
determinar o seu progresso no mundo
Minetest através de “portas protegidas”
que apenas eles podem abrir.
O “ponto de desova” deve ser definido
na “Cabana de Partida” – onde os
participantes devem começar. A porta
deve estar fechada até ao início do
workshop.
Outras configurações do servidor:
Modo de sobrevivência, PVP damage e
explosão devem ser desativados;
O mundo Minetest poderia ser recriado
em Minecraft .
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Métodos de Trabalho
SEGMENTO 0: Preparação
As salas virtuais estão em preparação:
• Servidor do Discord.
• Servidor do Minetest.

SEGMENTO 1: Início					
Visão Geral:
Dar as boas-vindas aos participantes
através do Discord – todos devem entrar
num canal de voz comum para que
possam comunicar. É recomendado que
não seja ligada a função de vídeo neste
momento, para que as diferenças físicas
permaneçam pouco claras.

Deve ser enviado aos participantes com
antecedência:
• Acesso à “sala” no Discord.
• Instruções para instalação do Minetest.

30 minutos
No “Armário”, os participantes podem
escolher a sua aparência de acordo com
as preferências pessoais.
Círculo de cadeiras na “Aula”: É explicado
o procedimentos geral do workshop e
os participantes devem fazer uma breve
apresentação.

Ao mesmo tempo, os participantes
devem ligar ao servidor do Minetest.
Encontrar-se-ão na “Cabana de Partida”,
que só podem abandonar quando os
responsáveis pela atividade abrirem as
portas.
É importante dar tempo suficiente para
que possíveis problemas técnicos dos
participantes possam ser resolvidos. (Ideal
que seja feito com antecedência)
Dever ser feita uma explicação dos
controlos básicos do Minestet (movimento:
WASD, rato: olhar à volta, Espaço: saltar).
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Métodos de Trabalho
SEGMENTO 2: Labirinto – Construção no Minetest 		
Visão geral:
(15 minutos) Simultaneamente, os
participantes correm pelo labirinto para
conhecerem o sistema de controlo.
Aqueles que atravessarem o labirinto
podem subir para o labirinto e apoiar os
outros através do telhado de vidro.
(15 minutos) No telhado de vidro, as
experiências Minecraft/Minetest são
questionadas e os participantes são
divididos em “Novo”, “Conhecimento
básico” e “Perito”. São criados dois grupos
equilibrados – equipa “Azul” e “Vermelha”.
Os participantes devem também alterar
a aparência do seu avatar Minetest.
Para isso, são fornecidas armaduras de
duas cores (azul e vermelho) em duas
salas diferentes – para vestir utilizar “i” e o
comando “armadura 3D”.
A tarefa seguinte é então explicada:
Ambas as equipas têm uma área prédefinida que não é visível para a outra
equipa. A tarefa é construir um labirinto
dentro de 40 minutos, pelo qual a outra
equipa terá de passa após o segmento
de construção. Só podem ser utilizados
os materiais fornecidos em caixas. A
corrida através do labirinto da equipa
contrária deve ser feita em apenas
10 minutos!
O que os responsáveis pela atividade
escondem das equipas: A equipa azul
receberá mais e melhores materiais e
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130-150 minutos.

ferramentas. A equipa azul também pode
escavar cerca de 10 pedras no solo e criar
túneis. A equipa vermelha não tem esta
possibilidade, portanto as condições são
desiguais e a tarefa deliberadamente
injusta.
Os participantes podem notar estas
desigualdades quando passaram pelo
labirinto da equipa adversária. Talvez
reajam com frustração e raiva, contudo,
alguns poderão não se aperceber. É aqui
que a sensibilidade dos responsáveis pelo
workshop é necessária! Devem permitir
uma discussão controversa mas profícua.
Uma área por trás dos edifícios do
labirinto está preparada para a ronda
de reflexão – com zona para sentar, e a
possibilidade de organizar perguntas com
resposta de 0-10 e caixas para feedback.
Dependendo do estado de espírito dos
participantes:
• A ronda de feedback pode começar
diretamente por uma discussão aberta
ou
• Os participantes podem anotar as
suas experiências antes de partilharem
a sua opinião com o grupo.
• É provável que os participantes
reparem na injustiça das condições
de jogo desiguais. Caso contrário,
os educadores devem salientar as
diferenças.
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Os educadores devem estimular a troca
de pensamentos sobre discriminação e
privilégio – fazendo a ligação com a vida
“offline” (local de residência, educação,
condição económica, cor da pele).
Adições opcionais:
• Com cautela, pode ser pedido
aos participantes que partilhem
experiências pessoais com
desigualdade/justiça.
• Pode ser aplicado um questionário
sobre, por exemplo, a distribuição
desigual da riqueza, herança
educacional, igualdade de género.
Posteriormente discutido.
Depois das duas equipas terem sido
tratadas de forma tão desigual, devem
trabalhar em conjunto para se reconciliar.
Para unir o grupo, este segmento termina
com uma tarefa de cooperação (20 min.):
por exemplo, embelezar o local de desova,
o salão da assembleia ou o labirinto.
Para isso, os participantes devem obter o
privilégio de construção e alguns itens à
escolha. Este privilégio deve ser anulado
em seguida, caso contrário, podem
construir um pequeno projeto conjunto na
“área de construção livre”.
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Métodos de Trabalho
SEGMENTO 3: Um passo em frente 			
Visão geral:
Os participantes devem ser capazes de
compreender as suas próprias experiências
de discriminação. Para esse efeito, o conceito
de “Dar um passo em frente” é adaptado
no Minetest. O conceito é explicado
detalhadamente no capítulo “Fontes/
Hiperligações".
O grupo deve dirigir-se para a zona
“Take a step forward” – aqui, cada um
dos participantes tira um cartão (com
papel a desempenhar) ao acaso. Devem
manter o cartão secreto para os outros
jogadores. Para ajudar a entrar na
personagem, os educadores devem ler
em voz alta as seguintes perguntas. (Após
cada pergunta, é feita uma pausa para
que todos visualizem uma imagem de si
próprios e das suas vidas.)
• Como foi a tua infância?
• Em que tipo de casa vivias?
• Que tipo de jogos jogavas?
• Que emprego têm os teus pais?
• Como é o teu dia-a-dia?
• Onde te encontras com os teus amigos?
• O que fazes de manhã, à tarde e à noite?
• Como é o teu estilo de vida?
• Onde vives?
• Quanto ganhas por mês?
• O que fazes no teu tempo livre?
• O que fazes quando estás de férias?
• O que achas entusiasmante e do que é
que tens medo?
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60 minutos

Os participantes são convidados a
alinhar-se em fila perto da escadaria no
local designado.
Posteriormente, devem ser lidas situações
e perguntas – os participantes que
reponderem “sim” a uma pergunta sobem
um nível, caso contrário, não se movem.
No final, os participantes podem olhar em
redor e observar a situação.
Depois do jogo, deverá existir discussão dos
resultados (15 min.) e reflexão sobre as ações
dos indivíduos. Os participantes podem
parar no ser lugar de forma a enfatizar as
diferenças, ou seguir diretamente para a
área seguinte e conduzir a discussão numa
atmosfera mais agradável.
Dependendo da composição do grupo, o
conceito pode ser adaptado de forma tornálo mais realista para todos.
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Métodos de Trabalho
SEGMENTO 4 : Isto é discurso de ódio? 		
Visão geral:
Os participantes entram na “Gruta do
Discurso de ódio” de modo a familiarizarse com o temaA entrada da caverna está
escondida debaixo de uma grade no chão
de vidro perto da entrada da área de
esconderijos.
Na gruta, os participantes poderão aprender
a definição de “discurso de ódio”. Ao passar
a gruta, regressarão novamente à superfície
SEGMENTO 5: Feedback e encerramento
15 minutos: Os participantes devem escrever
o seu feedback em cartões, mantendo-os
secretos para o resto do grupo. Depois as
opiniões serão discutidas entre todos.
10 minutos: Por fim, os participantes jogarão
“às escondidas” na “Área de esconderijos”.
Um dos participantes fica a procurar
enquanto todos os outros se escondem e
tentam voltar à entrada da área sem serem
vistos porque aquele que procura.

30 minutos
para a “Arena das perguntas”, onde
encontrarão uma escala de 0-100 no chão.
Aqui, os educadores devem apresentar as
situações/declarações e os participantes
devem responder de acordo com o nível
de discurso de ódio (até 100) ou neutro/não
problemático (0).
Após cada exemplo, as (diferentes)
avaliações devem ser discutidas e alvo de
reflexão.
30 minutes
5 minutos: Imagem de grupo e despedida
– se ainda houver tempo, os participantes
podem construir algo juntos na “área
de construção livre” ao lado da “área de
esconderijos”. Quando o tempo acabar, os
responsáveis pelo workshop deverão trazêlos de volta à área de partida por uma porta
secreta e dizer adeus.
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Em suma

Fontes/Hiperligações

“Experienciar Discriminação no
Minetest” é um workshop baseado num
videojogo com o objetivo de ajudar os
jovens na identificação e prevenção
da discriminação e do discurso de
ódio online, ensinando-os a lidar
adequadamente com essas situações.
A componente central é o jogo de
computador Minetest e o seu ambiente
3D.
Com o objetivo de apoiar a
transferência de conhecimentos do jogo
para o dia-a-dia, são utilizados métodos
pedagógicos clássicos como discussões
de grupo, reflexões guiadas e o método
“Take A Step Foward”.

•

Opções/variantes adicionais

•
•

•

•
•

O mundo Minetest pode ser
descarregado em www.playyourrole.
eu or games.jff.de/play-your-role
Download do Minetest: http://www.
minetest.net/downloads/
Minetestbildung pode ajudar com o
Minetest e providenciar acesso ao
"The Corona Education Server" (website
alemão): https://blogs.rpi-virtuell.de/
minetest/
Take A Step Forward:
Português: https://rm.coe.int/compass2016-portugues/16809ebe40
Inglês: https://www.coe.int/en/web/
compass/take-a-step-forward
Outras línguas: https://www.coe.int/en/
web/compass/other-languages

Este workshop oferece a possibilidade
de ser implementado exclusivamente de
forma digital. Se o workshop for realizado
num local, o segmento 3 também pode
ser realizado offline.
Depois de descarregar o mundo
Minetest, a atividade pode ser realizada
num servidor dedicado ao Minetest.
Também é possível realizá-lo no “The
Corona Educational Server”. Neste caso,
os responsáveis pelo workshop devem
comunicar com os administradores de
servidor ou com a equipa “Play Your Role”
no JFF – Institute for Media Education para
adquirirem todos os direitos necessários.
Neste servidor, o workshop pode ser
encontrado no Ponto de Interesse “Play
Your Role”.
Se necessário, com tempo de
preparação suficiente, o mundo Minetest
pode ser recriado no Minecraft e o
workshop ser realizado lá.
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Itinerário #5

Rebobinar

Competências

2.1 Interação
através de
tecnologias
digitais

4.3 Proteção da
saúde e do
bem-estar

2.4 Colaboração
através de
tecnologias
digitais
2.5 Netiqueta

Palavras-chave

Duração

Público-Alvo

•
•
•
•
•

6 – 7 horas

Jovens a partir dos 16 anos

Erros
Discurso de Ódio
Bullying
Resolução de problemas
Fotografia
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Resumo
No seu livro "Grammatica della
Fantasia" (Gramática da Fantasia), Gianni
Rodari escreveu "Em cada erro reside o
potencial para uma história".
O erro é uma parte fundamental do
crescimento: a vida continua através de
tentativas e, se nunca cometemos erros,
não evoluímos.
É particularmente importante
reconhecer esta ideia durante a
adolescência, principalmente no que
diz respeito aos aspectos relacionais.
O processo de reconhecer os seus
próprios erros, entender a sua escala e
consequências e tentar remediá-los é
fundamental para o desenvolvimento de
relacionamentos interpessoais saudáveis.
Este itinerário pedagógico visa abordar
a questão do erro em relação ao discurso
de ódio online.
Especialmente entre os jovens, o
discurso de ódio online pode surgir muitas
vezes como uma reação emocional a
uma determinada situação: por exemplo,
durante os videojogos, é comum
os jogadores descarregarem a sua
frustração relativamente a uma derrota
com declarações que, normalmente,
não fariam, subestimando o seu alcance.
Todavia, na nossa vida online, o que
escrevemos ou fazemos assume uma
dimensão "permanente": é praticamente
impossível remover conteúdo,
mesmo quando nos arrependemos
ou mudamos de ideias. Isso cria a
percepção de que, após produzirmos
um conteúdo com consequências
negativas, não poderemos fazer nada
a respeito. É importante refletir sobre as
consequências das nossas palavras e
identificar estratégias as para remediar.

Todos cometem erros e gostariam
de poder voltar atrás no tempo, ou ter a
oportunidade de fazer tudo de novo. Isso
é o que acontece com Maxine Caulfield,
a protagonista de "Life is Strange" ["A Vida
é Estranha"], o videojogo episódico que
está na base deste itinerário pedagógico.
A Max é uma estudante de fotografia com
18 anos de idade. Ela descobre que tem
o poder de retroceder no tempo, sempre
que o desejar, então, a sua escolha leva
a um conjunto diferente de eventos. No
início do jogo, a Max prevê a chegada de
uma tempestade terrível e terá de usar o
seu poder para salvar a cidade.
As ações do jogador influenciam,
assim, o rumo da história, que pode ser
reescrita sempre que decidam voltar
atrás no tempo. Na vida real, isso é
impossível, mas podemos aprender com
os nossos erros.
Tal como a Max, os participantes
também analisam a realidade através
de fotografias, que será a ferramenta
utilizada para reconstruírem a história
dos seus erros e identificarem estratégias
para os remediar.

Contexto
A atividade pode ser realizada na
escola ou num espaço informal. É
necessário ser possível tirar fotografias
e movimentar-se num espaço amplo
(várias salas de aula, áreas exteriores.)
•

CUIDADOS A TER
O jogo "Life is Strange" contém temas
sensíveis, como o bullying, homicídio e
consumo de drogas. Isso deve ser tido
em consideração ao apresentar o jogo a
adolescentes.
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Objetivo
O objetivo da atividade é incentivar
os participantes a refletirem sobre o seu
comportamento online. Questionar-se a
si mesmo, admitir os seus próprios erros
e tentar corrigir erros comportamentais
são elementos essenciais para
desenvolver a capacidade para
comunicar corretamente online.
O videojogo "Life is Strange" centrase na possibilidade de voltar atrás no
tempo e no recurso ao registo fotográfico.
Através dele e do seu potencial narrativo,
os participantes analisam a sua forma
de estar online e, ao mesmo tempo,
investigam como aprender a partir dos
seus erros e como tentar corrigi-los.

Recursos necessários
•

"Life is Strange" - episódio 1 "Chrisalis".
"Life is Strange" é um vídeojogo
multiplataforma desenvolvido pela
DONTNOD Entertainment e produzido
pela Square Enix. O jogo pode ser
descarregado a partir da Play Store e da
Apple Store e pode ser jogado num tablet
ou num telemóvel.
O primeiro episódio é gratuito,
enquanto os seguintes têm de ser pagos.
O enredo do jogo - A Max Caulfield
conquistou um lugar na Academia
Blackwell, uma escola de fotografia de
muito prestígio, onde poderá concluir
o seu último ano de ensino secundário
e continuar os seus estudos. A escola
localiza-se em Arcadia Bay, a vila
costeira onde cresceu, que ela havia
deixado há cinco anos. Quando as aulas
começam, a meio do outono, a Max
tem um pesadelo terrível que anuncia a
chegada de um tornado que irá destruir
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a cidade. Ela também descobre que
tem o poder de voltar atrás no tempo.
Graças a esse poder, a Max salva a sua
amiga de infância Chloe, que estava
prestes a ser morta por um rapaz que a
andava a ameaçar. Juntas irão dar início
a uma investigação em busca de uma
rapariga desaparecida, a Rachel Amber,
a melhor amiga de Chloe, mas nada é o
que parece. No final do episódio, a Max
descobre que o tornado com que sonhou
irá atingir a cidade dentro de quatro dias.
No jogo, existem também quebracabeças e diálogos de escolha múltipla,
em que o jogador decide a forma
como Max deve interagir com os outros
personagens. Muitas vezes, tratam-se de
escolhas "morais": A Max dá por si a ter de
decidir entre contar a verdade ou mentir,
fazer troça de alguém que fizera dela
uma vítima de bullying ou confortar essa
pessoa, assumir ou não a culpa por um
amigo.
"Life is Strange" também lida com
um conceito conhecido como "efeito
Borboleta" 1 : quando Max usa os seus
poderes para modificar a mais pequena
coisa, pode causar consequências
macroscópicas. Este efeito é destacado
no jogo através de uma borboleta que
aparece na tela quando o jogador está a
tomar decisões que terão repercussões.

1.

O efeito borboleta é parte de um ramo da
matemática chamado Teoria do Caos, que se
centra na imprevisibilidade dos acontecimentos.
O termo deriva de um artigo científico escrito
pelo meteorologista Edward Lorenz, intitulado:
"O Bater de Asas de uma Borboleta no Brasil
Desencadeia um Tornado no Texas?".
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Métodos de Trabalho
O tema central desta actividade são os
erros. Acreditamos ser contraproducente
a adoção de uma postura exclusivamente
punitiva em relação àqueles que
cometem erros, manifestando-os,
talvez, através de comportamentos
violentos na internet. Gostaríamos que
quem participe nesta atividade tenha a
oportunidade de analisar e questionar
os seus comportamentos de uma
forma construtiva, investigando as
consequências que a sua própria má
conduta possa ter sobre outras pessoas
e identificando estratégias para as
remediar.
Para trabalhar este tema de forma
eficaz, os participantes devem sentir-se
bem-vindos e à vontade para falarem
abertamente sobre os seus erros num
ambiente descontraído e sem juízos de
valor.
Para isso, é necessário prestar muita
atenção ao local em que as atividades
decorrem. Disponibilizar tempo para uma
recepção inicial e um momento final para
as despedidas ajuda a criar a percepção
de um espaço protegido, em que os
SEGMENTO 1						
• Resumo
Através de atividades de movimento,
entrevistas e a apresentação do jogo "Life
is Strange", os participantes trabalham o
tema da relação entre as ações e as suas
consequências.
• Recursos áudiovisuais
Videojogo Life is Strange episódio 1
Chrysalis.

participantes se sintam à vontade para se
expressarem: no início e no final de cada
sessão, o mediador da atividade convida
os participantes a se disporem em círculo
e propõe uma atividade introdutória ou
final. O uso de técnicas físicas também
contribui para aumentar o ambiente de
confiança entre os participantes.
O recurso à fotografia permite aos
participantes concentrarem-se no efeito
que a sua ação exerce sobre quem
a vê, permitindo-lhes desenvolver a
capacidade de descentralizar o seu ponto
de vista.
O trabalho de equipa desempenha
um papel central na atividade. Jogar
o videojogo em grupo torna possível o
aprimoramento das habilidades dialéticas
e uma reflexão metacognitiva sobre os
temas introduzidos pelo jogo.
Partilhar responsabilidades e desenvolver
estratégias e escolhas em conjunto, num
contexto aberto e sem juízos de valor,
fomenta a criatividade dos participantes
e a identificação de estratégias mais
eficazes.

2 horas.
Equipamento:
• Uma sala onde os participantes se
possam mover livremente.
• Fotocópias com as orientações para a
discussão em pares.
• Telemóveis com câmaras - dos
participantes ou fornecidos.
• Quadro branco ou flipchart para
registar as discussões em plenário.
• Tablets ou telemóveis para jogar Life is
Strange.
• Folhas de papel, canetas.
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Métodos de Trabalho
Apresentação:
os participantes dispõem-se em círculo.
A primeira pessoa faz um gesto para
o companheiro à sua esquerda, que
recebe o gesto e o replica, modificando-o
ligeiramente, voltando-se para o
companheiro seguinte, até atingir o fim
do círculo, em que o primeiro participante
recebe o gesto final, "transformado".
Neste momento, esse participante
enviará o gesto de volta na outra direção,
produzindo o efeito de "rebobinar", até
receber o gesto inicial novamente.
Primeira discussão: o ato de rebobinar.
O mediador da atividade pergunta aos
participantes se alguma vez desejaram
voltar atrás no tempo e introduz o tema
do efeito borboleta.
Os participantes, divididos em pares,
discutem esta questão.
O responsável pela atividade pode
distribuir uma grelha para facilitar a
discussão:
• Já alguma vez desejaste voltar atrás
no tempo?
• Em que ocasião?
• Achas que seria bom ter esse poder?
• Que erros evitarias repetir?
No final desta atividade, os participantes
conversam livremente sobre o tema,
enquanto o mediador da atividade regista
no quadro as ideias que forem surgindo.
"Life is Strange", o jogo:
Os participantes dividem-se em grupos
de 4 e jogam o jogo Life is Strange durante
cerca de 30 minutos.
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Dentro do grupo, os participantes
possuem papéis definidos:
• Um é responsável por fazer com que o
protagonista se mova;
• Outro tomará a decisão final,
intervindo se houver desacordo entre
os restentes jogadores;
• Outro é responsável pela gestão do
tempo;
• Outro tem a função de registar a
memória do grupo, registando tudo o
que acontece.
Passados os 30 minutos, o mediador da
atividade pergunta aos participantes
onde eles chegaram e o que aconteceu.
Os responsáveis pela memória do grupo
têm a palavra.
Diretriz para a discussão:
• Até onde chegaram no jogo?
• Foi fácil tomar decisões? Quantas
vezes interveio o tomador de decisão
final?
• Dentro do jogo, há também questões
"éticas" sobre como se comportar com
os outros, que expressões devemos
escolher. Como as resolveram? Na
vossa opinião, que respostas foram
mais eficazes? Porquê?
• E nas vossas relações online, já se
comportaram de maneira diferente
daquela que consideram "certa",
sofreram ou testemunharam
comentários odiosos? Como se
comportaram? Como reagiram?
Como regiu a pessoa que recebeu
esses comentários?
• Se estavam errados, aperceberamse de imediato? O que fez com que
se apercebessem que estavam a
cometer um erro?
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O mediador da atividade explica em que
consiste o discurso de ódio online:
• Já se depararam com violência online?
O que fizeram?
O mediador da atividade pergunta aos
participantes se, na sua vida online,
surgiram situações em que gostariam
de voltar atrás e mudar o rumo dos
acontecimentos. Distribuem-se folhas aos
participantes para descreverem esses
eventos. Os participantes dispõem-se
em círculo e o mediador da atividade lê

as situações acima mencionadas em
voz alta. Sempre que um participante
se identificar ou reconhecer uma das
situações propostas como familiar, dá um
passo à frente dentro do círculo.
No final, o mediador da atividade pede
aos participantes que observem como a
posição deles dentro do círculo se alterou
e tira uma fotografia.
As folhas onde foram registados os
relatos das situações ficam na posse do
mediador da atividade.
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Métodos de Trabalho
SEGMENTO 2						
• Resumo
Aravés do uso da fotografia como
ferramenta narrativa, os participantes
exploram o conceito de erro.
• Recursos áudiovisuais
Páginas de fotografia (consultar
webgrafia)
Equipamento:
• Projetor e computador com acesso à
Internet.
• Poderá ser útil criar uma pasta
online para armazenar os materiais
produzidos pelos participantes.
• Máquinas fotográficas ou telemóveis
com câmara.
• Possibilidade de ir a locais fora da sala
onde a atividade está a decorrer para
tirar fotografias.
• Apresentação com a transcrição
das situações da sessão anterior,
subdividida por temas pelo mediador
da atividade. Alguns exemplos de
temas podem ser: insultos racistas,
comentários depreciativos sobre
corpo, comentários homotransfóbicos,
comentários sexistas.
Procede-se à apresentação da segunda
sessão. Os participantes são dispostos em
círculo, para a saudação inicial.
Tal como a Max, a protagonista do
videojogo que faz selfies regularamente,
cada um dos participantes posa como se
estivesse a tirar uma selfie que represente
o seu estado de espírito.
O mediador da atividade mostra aos
participantes a lista de situações que
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2 horas.
surgiram na sessão anterior, juntamente
com a foto final, e pergunta aos
participantes se concordam com a
divisão temática. São realizados todos os
ajustes considerados necessários.
O mediador da atividade mostra aos
participantes algumas galerias de
fotografias: existem muitas maneiras de
contar histórias através da fotografia uma única pode ser suficiente ou pode
ser necessária uma sequência inteira;
pode ser adotado um estilo metafórico,
ou um mais descritivo; o foco pode estar
num detalhe ou numa perspectiva mais
ampla...
Histórias de erros:
Formam-se grupos de trabalho. O
mediador pede aos participantes que
formem grupos com base nos temas em
que as histórias das diferentes situações
foram organizadas. Os participantes
escolhem livremente o tema a trabalhar,
mas os grupos não devem ser compostos
por um grande número de elementos:
se necessário, vários grupos podem
trabalhar com o mesmo tema.
Cada grupo trabalhará na construção de
uma narrativa fotográfica sobre o tema
escolhido. Os grupos podem optar por
procurar inspiração no tema de forma
geral, contar uma história partindo "do
zero" ou voltar a contar um dos episódios
nas folhas distribuídas.
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Os membros de cada grupo escolhem o
que vão contar e dividem-se, cada um com
a sua máquina fotográfica/telemóvel, para
tirar fotografias alusivas ao tema. Passados
cerca de 20 minutos, os grupos reúnemse novamente e cada membro mostra as
suas fotografias aos restantes elementos do
grupo. Essas são as fotografias com que os
grupos vão criar a sua história fotográfica.
Uma vez reunidos os grupos,
os participantes trabalham no
desenvolvimento da sua ideia:

•
•

•

Que "estilo" decidem adotar?
Querem contar uma história através
metáforas? Ou optar por uma forma
mais realista?
Usarão uma imagem só ou uma
sequência?

De novo em círculo, os participantes
revezam-se para posar para uma nova
selfie que ilustre o seu humor no final da
atividade.
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Métodos de Trabalho
SEGMENTO 3 						
• Resumo
É verdade que, na vida real, não há como
voltar atrás e mudar as nossas ações ou
o rumo dos acontecimentos. No entanto, é
importante aprender com os nossos erros
e procurar uma forma de corrigir certas
situções.
Equipamento:
• Folha de papel A3.
• Um marcador da mesma cor para
cada participante.
• Espaço para trabalhar em grupo.
• Máquinas fotográficas ou telemóveis
com câmara.
• Projetor ligado ao computador com
acesso à Internet.
Saudação inicial:
Os participantes dispõem-se em círculo,
desta vez sentando-se no chão, com as
pernas cruzadas. O educador distribui
um marcador da mesma cor a cada
participante e coloca uma folha A3 à
frente do primeiro participante. Este
participante desenha um traço na folha
e passa-o para a pessoa à sua direita,
que adiciona um novo traço ao anterior.
A folha passa por todos os participantes,
cada um acrescenta um novo traço,
dando continuidade ao anterior e criando,
assim, um desenho coletivo.
Os participantes atribuem-lhe um título.
Breve discussão sobre o poder
transformador do esforço coletivo.
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2 horas.
O mediador da atividade mostra aos
participantes as histórias dos erros.
Divididos nos mesmos grupos do encontro
anterior, os participantes observam
as fotografias tiradas pelos restantes
nos seus próprios telemóveis e tentam
reconstruir a história que contam.
Segue-se um momento de discussão
em plenário, em que cada fotografia é
analisada e os subgrupos apresentam as
suas interpretações das histórias.
O mediador pergunta aos participantes
como poderiam agir para tentar remediar
os erros relatados, uma vez que não é
possível voltar atrás no tempo.
Cada grupo trabalha na sua história
e, procurando inspirar-se nas "leituras"
propostas durante a discussão em
plenário, faz um brainstorming de
estratégias de reparação, que serão
contadas através de novas fotografias.
Os grupos carregam as fotografias para a
pasta partilhada.
Segue-se um último momento de partilha
em plenário, em que se projetam todas
as histórias fotográficas e respetivas
conclusões, para que todo o grupo possa
comentar.
Os participantes sentam-se em círculo, a
folha com o desenho coletivo passa de
novo por todos e cada um escreve uma
palavra ou frase que resuma a atividade
para si.
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Em suma

Fontes/Hiperligações

Todos cometemos erros e adotamos
uma atitude errada de vez em quando,
especialmente em interações online: de
facto, neste contexto, é difícil perceber
imediatamente as consequências do
nosso comportamento para com os
outros. Contudo, temos de aprender com
os nossos erros, analisá-los e encontrar
estratégias para os remediar.

•

Opções/variantes adicionais
Durante o segundo segmento, pode
sugerir-se aos participantes que atribuam
um título às histórias fotográficas em
plenário. Tal permitirá enfatizar o valor
intercultural das propostas artísticas.
Uma imagem que tem um determinado
significado para uma pessoa pode ter
um significado totalmente diferente para
outra e ambos são legítimos. Atribuir
legitimidade às percepções dos outros
é um elemento muito importante para
combater o discurso de ódio online.

•

•
•

•
•
•

•

‘Life is strange’ https://www.youtube.
com/watch?v=AURVxvIZrmU
Ideias para mostrar aos participantes
as diferentes formas de contar
histórias através da fotografia: https://
pt.wikipedia.org/wiki/Louis_Jacques_
Mand%C3%A9_Daguerre
Cartier Bresson https://www.
henricartierbresson.org/en/
Duane Michals https://www.
dcmooregallery.com/artists/duanemichals/series/sequences
Gillian Wearing http://www.artnet.com/
artists/gillian-wearing/
Diane Arbus http://www.artnet.com/
artists/diane-arbus/
Elliot Erwitt https://www.
magnumphotos.com/photographer/
elliott-erwitt/
Anna Boyiazis https://www.
annaboyiazis.com/
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MATERIAIS ESSENCIAIS

Cartão de Trabalho N.º3
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Itinerário #6

Aplicação Antiódio
Cria um mundo melhor.

Competências

3.1Desenvolvimento
de conteúdo
digital

4.2 Proteção
de dados
pessoais e
privacidade

3.2 Integração e
reelaboração
de conteúdo
digital

5.2 Identificação
de
necessidades
e de respostas
tecnológicas
5.3 Utilização
criativa das
tecnologias
digitais
5.4 Identificação
de lacunas na
competência
digital

Palavras-chave

Duração

Público-alvo

•
•
•
•
•

6 – 7 horas

Adolescentes entre os 15
e os 18 anos.

Design thinking
Empatia
Ódio
Resolução de problemas
Videojogos
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Resumo

Recursos necessários

O workshop é dedicado à criação
de uma aplicação, cujo objetivo
consiste em viabilizar a prevenção de
comportamentos relacionados com o
sentimento de ódio na comunicação
entre os jogadores. O processo geral
de conceção da aplicação baseiase no método Design Thinking (DT). Os
participantes passam por todas as
etapas do DT, o que significa que têm a
oportunidade de refletir sobre quem são
os odientos, que problemas têm, como
podem esses problemas ser resolvidos
e que ferramentas pode facilitar a
resolução desses problemas. O protótipo
final da aplicação antiódio dá aos alunos
a sensação de autorregulação das suas
ações e incentiva-os a desenvolver a sua
própria inovação.

•

Aplicação Marvel.

Métodos de trabalho
•
•
•
•
•
•

Design Thinking
Enigmas de detetives
Brainstorming
Discussão
Apresentação
Análise comportamental

Cuidados a ter
•

•

Poderão surgir palavras comumente
consideradas ofensivas entre as
citações selecionadas para análise.
Dependendo do nível do grupo, alguns
segmentos podem ser encurtados
e outros alongados. O tempo
despendido em cada uma das etapas
individuais permitirá que os alunos
realizem as tarefas na totalidade, mas
isso não os pode aborrecer.

Objetivo
Criar uma aplicação que ajudará a
resolver de forma eficaz o problema dos
odientos e que contribuirá para reduzir
o fenómeno do discurso de ódio na
comunidade dos jogos.
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Métodos de Trabalho
SEGMENTO 1						
•
•
•
•

Boas-vindas.
Atividades organizacionais.
Programa do workshop.
Descrever o objetivo do programa.

30 minutos.
•

•
•

SEGMENTO 2						
•

•
•

•

30 minutos.

Introdução ao método Design Thinking.
Discutir as etapas do processo criativo.
Explicar o objetivo do workshop.
Breve exposição, conversação.
Entrega das cópias do Apêndice n.º 1
(a todos os participantes)

O instrutor expõe aos participantes o
método Design Thinking. O instrutor
indica várias formas como o método
é usado pelos gigantes das TI. Permite
a cooperação entre especialistas de
vários campos da científicos durante o
planeamento de soluções tecnológicas
(mas não apenas isso). Em última análise,
garante que as ideias implementadas
dessa forma se adequem de forma
perfeita às necessidades (ou caprichos)
do público. O instrutor diz que o método
Design Thinking consiste em cinco fases:
empatizar, definição, ideação, protótipo e
teste. O instrutor explica todas as fases de
forma breve.
Empatizar: Aqui é onde o velho
ditado prova o seu valor: Se algo é
para todos, não é para ninguém.
Independentemente do setor em que
projetamos um produto ou serviço,
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Uma apresentação multimédia
intitulada "GAMIFICAÇÃO CONTRA O
DISCURSO DE ÓDIO".
Conversação.
Projetor, tela/quadro.

eles devem ser rigorosamente
adaptados ao público que os irá usar.
Assim, antes de dar início a atividades
estritamente dedicadas ao design, é
necessário conhecer o público-alvo.
Apenas assim, as nossas soluções
serão úteis e valiosas para o público a
que se destinam, o que geralmente se
traduz na popularidade dessa solução.
Devido à duração do workshop, não é
possível realizar testes a longo prazo.
Os alunos precisarão, por isso, de
basear as suas soluções em processos
de análise, dedução, intuição e, por
vezes, nos seus próprios palpites e
imaginação. Será descrito um odiento,
para que seja considerado como um
representante típico do público-alvo.
•

Definição do problema: É impossível,
ou muito difícil, criar uma solução
que responda a muitos problemas
que diferentes pessoas possam ter.
Portanto, é importante refletir sobre
qual será o problema específico que
o nosso público-alvo tem e a que o
nosso design poderá responder.
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Naturalmente, mais tarde, quando
a aplicação criada der provas no
mercado, é possível pensar em formas
para a melhorar e acrescentar mais
funcionalidades para responder a
outros problemas dos seus utilizadores.
No entanto, essas ações de melhoria
devem ser realizadas durante a fase de
teste.
•

Pensar numa ideia: É raro ter-se uma
ideia brilhante de imediato. Às vezes,
demora-se algum tempo para a
encontrar. Daí que seja preferível
desenvolver esse trabalho em
equipas distintas. Se os membros da
equipa tiverem percursos educativos
diferentes ou passatempos diferentes,
as suas chances aumentam,
pois poderão criar um tipo de
conhecimento que resulta da sua
colaboração e que os poderá ajudar
a inventar algo novo. Por favor tenha
o seguinte em consideração! Lembrese de que estamos a viver numa
época em que quase tudo já foi
inventado ou criado. Vamos usar as
soluções oferecidas pela herança da
nossa civilização. Isso não significa
que devemos copiar as soluções
dos outros. As ideias devem ser
desenvolvidas de maneira inovadora,
dando, assim, um novo contributo para
o desenvolvimento da civilização. Quer
um exemplo? A Uber – é uma variante
de uma invenção que está connosco
há muitos anos – o táxi. No entanto,
não é uma cópia direta do sistema
de transporte pago, em vigor até o
momento.

•

Protótipo: Para que as ideias não
fiquem apenas nas mentes dos
designers, vale a pena procurar
investidores. Para fazer isso, é
necessário ter um protótipo pronto.
Tal permitirá mostrar como a
aplicação funciona e quais as suas
funcionalidades. É importante salientar
que ter um protótipo não só nos
deixará mais próximos da conclusão
do projeto, mas também nos irá
permitir iniciar a fase de teste, ou seja,
verificar se a ideia faz sentido.

•

Teste: Antes de o produto ser
apresentado a um investidor, é uma
boa ideia testá-lo numa amostra de
teste ou pelo menos entre um grupo
de amigos. Nesse caso, para ir de
encontro aos propósitos do workshop,
limitar-nos-emos à apresentação
e partilha de comentários sobre as
aplicações criadas.
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Métodos de Trabalho
SEGMENTO 3						
•

•
•
•
•

Determinar as características de
um odiento com base num dos
comentários publicados por ele.
Apêndice N.º 2.
Cartão de Trabalho N.º 1.
Características com base num
comentário com discurso de ódio.
Material de escrita, computadores
(tablets, smartphones) com acesso
à Internet.

O instrutor divide os participantes em 4
grupos. Trabalharão nesses grupos até
ao final do workshop. O instrutor distribui
entre os participantes um texto de uma
publicação com discurso de ódio ou um
excerto de uma declaração proferida
durante um videojogo com múltiplos
jogadores [Apêndice N.º 2] ou permite
que usem uma encontrada ou criada;
fornece-lhes ainda um questionário
pessoal com campos para preencherem
as particularidades do jogador odiento
que recorreu a discurso de ódio e que se
encontra em análise [Cartão de Trabalho
N.º 1]. A tarefa das equipas consiste
em analisar cuidadosamente o texto
publicado pelo odiento e refletir (como se
de uma investigação policial se tratasse)
quem poderá ser a pessoa que fez essa
publicação negativa na vida real. Os
alunos devem registar as conclusões
que resultaram da análise do cartão de
trabalho modelo, para que cheguem a
um esboço da personalidade do odiento.
Os alunos podem usar computadores
(tablets, smartphones) com acesso à
Internet durante a tarefa.
Por favor, tenha o seguinte em
consideração:
PLAY YOUR ROLE ― ITINERÁRIO #6

45 minutos.
Se as equipas considerarem difícil definir
as características e tirar conclusões a
respeito do odiento em análise, tudo o que
necessitam para o fazer é um certo nível
de intuição cultural; para isso, o instrutor
pede-lhes que tentem supor quem será o
autor da publicação analisada.
Questões que poderão ajudar a analisar a
publicação:
• Que tipo de vocabulário usa o autor
da publicação?
• Cometem erros de linguagem? Em
caso afirmativo, que tipo de erros?
• Cometem erros de estilo? Em caso
afirmativo, que tipo de erros?
• São fluentes no idioma utilizado na
comunicação?
• Conhecem a gíria dos jogos?
• A publicação com discurso de
ódio diz respeito às regras do jogo
(por exemplo, estratégia) ou é um
argumento ad personam?
• Qual é o ponto de partida do ataque
de ódio para o autor da publicação?
• Que conclusões podemos retirar do
seu pseudónimo/apelido?
• O pseudónimo/apelido utilizado jogo
aparece noutros locais online? Em
caso afirmativo, onde?
Após a conclusão da tarefa, os
representantes de cada grupo
apresentam as conclusões da sua
investigação à turma e descrevem a
pessoa que poderia escrever esse tipo
de publicação. Após cada apresentação,
os alunos dos outros grupos devem ser
autorizados a comentar e refletir.
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Métodos de Trabalho
SEGMENTO 4						
•
•
•

Tentar entender e “empatizar” com
o odiento.
Cartão de Trabalho N.º 2.
Empatizar (fase do Design Thinking).

Trabalho contínuo nos mesmos grupos.
Depois dos alunos terem preparado os
esboços dos odientos, o instrutor pedelhes que tentem compreendê-los, com
base nas suas conclusões. É importante
que reflitam sobre o tipo de vida dos
autores de publicações com discurso de
ódio, o que fazem, como se comportam,
o que é importante para eles, qual é a
sua atitude perante a vida, que paixões
podem ter, que tipo de pessoas poderão
ser. Eles escrevem as suas suposições
no Cartão de Trabalho N.º 2. Quando os
alunos concluírem o seu formulário sobre
o jogador em análise, apresentam as suas
conclusões à turma, desenvolvendo a
história do odiento.
SEGMENTO 5						
•

•
•

Definir o problema do odiento. A
identificação do problema tornará
possível a criação de uma solução
personalizada.
Definição do problema
(fase do Design Thinking).
Folhas de papel, material de escrita.

Nesta fase, os alunos continuam a
trabalhar nos mesmos grupos e a
sua tarefa consiste em definir qual é o
problema do odiento. O instrutor distribui
folhas de papel, pede aos alunos para
registarem pelo menos cinco problemas

30 minutos.
Por favor, tenha o seguinte em
consideração: Esta parte da tarefa requer
um certo nível de intuição psicossocial
por parte dos participantes. Se os alunos
não conseguirem criar uma biografia,
eles podem usar a sua imaginação. Após
a conclusão desta etapa, o instrutor
pede aos participantes que empatizem
com o papel do odiento, cuja biografia
acabaram de criar. Durante cerca de
5 a 7 minutos, devem tentar sentir e
pensar como se fossem essa pessoa. Tal
permitir-lhes-á entender melhor a pessoa
que irá usar a solução projetada pelos
participantes.

30 horas.
e, de seguida, pede-lhes que selecionem
aquele que acreditam ser o mais
importante. Esse será o problema a
solucionar pela aplicação que os alunos
vão criar. Ao escolher o problema, os
alunos devem ter em consideração se é
possível resolvê-lo usando uma aplicação.
Ao fornecer as indicações, o instrutor deve
enfatizar que o problema tem de estar
obviamente relacionado com o tópico do
workshop, que é o ódio.
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Métodos de Trabalho
SEGMENTO 6						
•
•
•

Criar ideias para resolver o problema
do odiento.
Ideação (fase do Design Thinking).
Folhas de papel, material de escrita.

O instrutor explica que quase todos
problemas começam com um pedaço
de papel em branco e um lápis ou
uma caneta. Assim como os escritores
registam ideias em guardanapos
quando estão num café, os inventores,
antes de se envolverem no processo
de design, esboçam um diagrama do
funcionamento da sua ideia.
SEGMENTO 7						
•

•
•

Projetar suposições e mecanismos
que exemplifiquem a forma como a
aplicação funcionaria para resolver o
problema selecionado.
Desenho conceitual, brainstorming.
Folhas de papel, material de escrita.

O instrutor pede aos alunos que
esbocem um diagrama para mostrar
o funcionamento da aplicação na
resolução do problema selecionado.
Não devem ser ilustrações de telas
de aplicações (isso acontecerá na
próxima fase), mas o mecanismo de
operacionalização, relações mútuas,
funcionalidades e a sequência de ações. É
importante que os participantes pensem
no mecanismo de funcionamento da
aplicação. Quanto mais detalhada for a
sua análise, mais fácil será para o grupo
trabalhar nas seguintes etapas do projeto.

PLAY YOUR ROLE ― ITINERÁRIO #6

30 minutos.
Seria bom reunir várias ideias em cada
grupo, para que os alunos possam
selecionar a que tem mais potencial para
ser desenvolvida.
O instrutor explica que nenhuma ideia
é má, mesmo que pareça louca e
difícil de concluir. Por vezes, tudo o que
é necessário para discutir uma ideia
é encontrar o caminho para torná-la
realidade.

30 minutos.
O instrutor deve explicar que, caso
tenham dificuldades em esboçar a
sua ideia na forma de um diagrama,
devem tentar descrevê-la da maneira
mais precisa possível e, apenas então,
transformar as suas palavras num
esboço.
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Métodos de Trabalho
SEGMENTO 8 						
•
•
•
•
•

Protótipo.
Smartphones com a aplicação Marvel
(Android/iOS).
Desenho conceitual, brainstorming.
Cartão de Trabalho N.º 3.
Apêndice N.º 3.

O instrutor entrega o Apêndice N.º 3
(as instruções para prototipagem na
aplicação Marvel) aos alunos (que se
mantêm nos mesmos grupos) e três
cópias do Cartão de Trabalho N.º 3
(modelos de smartphones). O instrutor
pede aos alunos para desenharem
as telas seguintes da aplicação em
funcionamento – da tela inicial até à
tela final, passando pelas diferentes
funcionalidades.

60 minutos.
O instrutor recorda aos participantes que
se concentrem apenas no problema do
odiento.
O protótipo serve para mostrar um
caminho que o utilizador pode seguir.
Também é necessário projetar os botões
(aprovação, passar para a próxima tela,
etc.). Ao criar o protótipo, é bom usar cores
para que as ilustrações fiquem mais
legíveis. Quando os alunos completarem
as suas ilustrações para as diferentes
telas, o instrutor pede-lhes que iniciem
a aplicação Marvel nos seus tablets ou
smartphones e que sigam as instruções
do Apêndice N.º 3 para criar um protótipo
clicável da sua aplicação.

SEGMENTO 9 						
•

•
•
•

Apresentação e discussão das
aplicações criadas pelos diferentes
grupos, recorrendo a um discurso
de vendas, que tenha como objetivo
incentivar potenciais investidores a
investir no projeto.
Smartphones com a aplicação Marvel
(Android/iOS).
Elementos de retórica, discussão,
apresentação.
Folhas de papel, material de escrita.

Neste segmento do workshop, os
alunos têm como tarefa planear um
discurso de vendas, que apresentarão
a um investidor. É importante definir de
forma clara a duração do discurso (por
exemplo, 3 minutos). Pode ser um discurso
espontâneo ou um discurso de vendas

45 minutos.
planeado de acordo com um modelo
específico. Deverá conter os seguintes
elementos:
•
•
•
•

•
•
•

Descrição do problema do odiento.
A forma como o grupo descobriu o
problema.
A forma como a aplicação resolve o
problema.
Discussão sobre a forma como a
aplicação contribuirá para o bemestar mental dos jogadores.
Descrição do funcionamento da
aplicação.
Oportunidades de lucro para o
investidor da aplicação.
Potencial desenvolvimento da
aplicação, através da adição de
novos recursos.
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Após a conclusão desta parte da
tarefa, os representantes do grupo
apresentam as suas aplicações em
frente à turma, discutindo as orientações
individuais. Para facilitar a sua tarefa,
o instrutor pode desempenhar o papel
de investidor. Durante a apresentação
do discurso comercial, recomenda-se
que os representantes de cada grupo
demonstrem o funcionamento da
aplicação recorrendo ao protótipo.

No final de cada apresentação, o instrutor
reserva um momento para discussão,
dando ao restantes participantes a
oportunidade de comentar a aplicação
apresentada e considerar recursos
adicionais ou formas para melhorar o seu
funcionamento.

SEGMENTO 10 					
•
•

Fim do workshop.
Resumo.

30 minutos.
•
•

Atividades organizacionais.
Conversação.

Em suma

Fontes

Este workshop consiste em criar
uma aplicação que visa impedir o ódio
na comunidade de jogos. Durante o
workshop, os alunos irão recorrer ao
método Design Thinking para projetar o
protótipo da sua própria aplicação, de
acordo com os tópicos do projeto.

•
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Hestad Monika, The Little Booklet
on Design Thinking, Brand Valley
Publications, 2013.
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Apêndice N.º1
Design Thinking

MATERIAIS ESSENCIAIS

Empatizar
Para melhor compreender a pessoa para quem concebemos o produto,
o melhor é tornarmo-nos tal pessoa durante algum tempo. É a melhor
maneira de compreender a forma como funcionam e agem. Se
pensarmos como deles, podemos compreender o que precisam.

Definição do problema
É impossível resolver todos os problemas do público-alvo com um único
projeto. É necessário seleccionar um - o principal - e concentrar os
nossos esforços nele.

Pensar numa ideia
Para resolver qualquer problema, é preciso ter uma ideia.
E, para ter uma ideia, é melhor trabalhar em equipa. Duas cabeças
pensam sempre melhor do que uma!

Protótipo
Para que as ideias sejam mais do que sonhos, é bom criar protótipos
dos produtos que possam ser comercializados no futuro. Não só
resolverá os problemas do público-alvo, como poderás ganhar algum
lucro com o projeto.

Teste
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Apêndice N.º2

MATERIAIS ESSENCIAIS

Uma seleção de comentários odientos feita por moderadores da
subreddit r/games.

Grupo 1
Jogador Profissional Neozelandês de CS: GO Jogador Crazyarab assassinado no ataque
à Mesquita de Christchurch

~
11,3 k

+

há 14 dias por [excluído]

+ 2054 comentários (1039 novos) compartilhar salvar ocultar spam remover denunciar bloquear nsfw spoiler flair crosspost relatórios ignorar
relatórios (1) ocultar todos

ordenado por: topo

definir como tipo sugerido

habilitar modo de concurso

anunciar

está a ver a discussão de um único comentário.
ver os restantes comentários "
~

[ - ] XXXXXXXXXXXXX XxX

R M N H -32 pontos

há 13 dias

Em primeiro lugar, quero declarar que não concordo nem apoio de forma alguma o que este homem fez, é um crime terrível
e perverso. Serei o primeiro a condenar esse tipo. Mas é como eu disse noutro lugar qualquer: Este é o resultado do
multiculturalismo. E não é apenas a extrema direita.. também a esquerda, com sua política de porta aberta para a imigração e
importando muçulmanos aos milhões, é responsável por este enorme aumento na atividade da extrema direita etc.. à esquerda,
eu pergunto, foram assim tão ingénuos, tão burros ou loucos? achavam verdadeiramente que trazer milhões de muçulmanos
indefinidamente iria acabar bem??... Para ser sincero, é desconcertante que as pessoas não consigam ver a ameaça que o Islão
representa ao nosso modo de vida, família, cultura, herança. As pessoas estão fartas, os nossos líderes não estão a ouvir e
continuam a ajudar e querem um futuro islâmico. Bem, como vimos, a invasão islâmica do Ocidente está a encontar resistência. A
civilização ocidental ainda não morreu. Para ser sincero, aqueles que seguem uma religião violenta que os incita ao assassinato
não podem ficar surpreendidos quando alguém se rege pelas suas palavras e responde na mesma moeda. Sim, é uma pena que
tenha chegado a este ponto... mas quem está no poder tinha de saber que isto iria eventualmente acontecer. O Islão e o Ocidente
são como azeire e a água... eles não se misturam e nunca o farão.

Grupo 2
~

[ - ] XXXXXXXXXXXXXX XxX

R M N H -10 pontos

há 2 dias* (editado ple aúltima vez há dois dias)

Este sub está cheio de barbudos desmazelados com micropénis
permalink fonte incorporar salvar salvar-RES relatório atribuir prémio responder aprovar [ removido por xxxxxxxxxxxxxxx (remover não é spam)] ocultar reações aos
comentários

~

[ - ] XXXXXXXXXXXXXX XxX

R M N H 5 pontos

há 2 dias* (editado pela última vez há 2 dias)

Os fãs da Nintendo deliram, se te convenceste uma e outra vez se vem para o teu sistema, agora acreditas totalmente nisso, quando
sabes que é apenas um boato que vocês criaram.
permalink fonte incorporar salvar salvar-RES relatório atribuir prémio responder aprovar [ removido por xxxxxxxxxxxxxxx (remover não é spam)] ocultar
reações aos comentários

[ - ] XXXXXXXXXXXXXX XxX

R M N H 1 pinto

há 1 dia

Bem, eu que me foda por ter algumas informações más. Todos os outros sites ou blogs de merda especularam que o Persona 5 S
ou R ou o lá o que lhe quiserem chamar vai ser uma Switch port. O que faria sentido, visto que a Sony deixou de suportar a Vita e
a Atlus lançou sempre um remake ou algum tipo de versão alguns anos após um lançamento da Persona. Como adulto, tenho um
trabalho e uma vida além de ficar com tesão ao pensar que alguém pode dizer algo que não seja 100% factualmente correto no
/ r / games . Mas aí estás tu, na cave dos teus pais, a mão direita a masturbar a tua pila minúscula enquanto cagas publicações
sobre fanboyismo. Posso imaginar-te agora a pesquisar o termo "switch" e a passar para algum subreddit de futebol. "Portanto,
os Chiefs estão a pssar para um 4-3 depois das lutas defensivas do ano passado", leste tu. Com o teu micropénis na mão, digitas
em maiúsculas, "Vai-TE FODER, FÃ DA NINTENDO !" e ejaculas pelo ecrã todo.
Sinceramente, não tenho um produto da Nintendo desde a Wii. Eu praticamente jogo exclusivamente na PS4 ou no PC. Não que
faça a puta da diferença. Quem é que se importa com que caralho de sistema em as pessoas jogam?
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MATERIAIS ESSENCIAIS

Grupo 3
[ - ] XXXXXXXXXXXXXX XxX

R M XXXXXXXXXXXXXX H 14 pontos

há 1 ano

Que se foda isto. Estão a dar-lhes atenção, que é exatamente o que eles querem.
A Vice está a descer ao nível das tretas da Kotaku.
permalink fonte incorporar salvar salvar-RES relatório atribuir prémio responder aprovar [ removido por xxxxxxxxxxxxxxx (remover não é spam)] ocultar reações aos
comentários

[ - ] XXXXXXXXXXXXXX XxX [ S ] R M XXXXXXXXXXXXXX H -17 pontos

há 1 ano* (editado pela última vez há 1 ano)

Parece que um gamer floco de neve raivoso quer o seu espaço seguro para rapazes apenas como ele. /r/gatekeeping 101
EDITAR
TANTOS GAMERS FLOCOS DE NEVE ENGATILHADOS!!! deixem-me adivinhar #nomorenazi hashtag de Wolfenstein 2 realmente deixou
as vossas camisas castanhas num monte?
permalink fonte incorporar salvar salvar-RES relatório atribuir prémio responder aprovar [ removido por xxxxxxxxxxxxxxx (remover não é spam)] ocultar reações aos
comentários

[ - ] XXXXXXXXXXXXXX XxX

R M XXXXXXXXXXXXXX H 0 points

há 1 ano

É uma peça editorial caça-cliques que dá atenção ao que de outra forma não seria um problema. És muito estúpidos se pensas que
isto tem alguma coisa a ver com jogos. Isto não tem nada a ver com espaços seguros. Mata-te, sua máquina de alimentação ultrajante.
permalink fonte incorporar salvar salvar-RES relatório atribuir prémio responder aprovar [ removido por xxxxxxxxxxxxxxx (remover não é spam) ]

Grupo 4
[ - ] XXXXXXXXXXXXXX XxX

R M N H 1 point

há 1 mês

Como é que podes olhar para a tua própria publicação sem ficar com um aneurisma cerebral por causa das tretas que
vomitaste? O KH3 tem o melhor desing de exploração e de mundos da série, talvez perdendo apenas para o KH1. Tem
também um sistema de combate extremamente bem tonificado que é um bocado inútil porque os inimigos não são fortes
o suficiente para teres de puxar todos os registos. Tem um dos melhores conteúdos secundários do mundo, porém,
infelizmente não tem nenhum post game. Tem muito mais alma do que o KH2 imo e é definitivamente melhor do que
qualquer sequela, exceto talvez o 385/2. És uma alma desdenhosa com um tesão de ódio contra a Nomura. Vai-te foder
paneleiro.
(Esclarecimento: Ainda não terminei o KH3, mas estou no final do jogo. Diria que é provavelmente o meu terceiro Kh
favorito pois a exploração e os mundos bons são extremamente importantes para mim, mas continua a mudar do segundo
lugar para o quarto, o que não é mau num franchise com tantos jogos bons.
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MATERIAIS ESSENCIAIS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Apêndice N.º2
Instruções Marvel

Seleciona o dispositivo onde queres exibir a tua aplicação.
Adiciona um título ao teu deisgn - pode ser o nome da aplicação.
Clica em "Done".
Clica no símbolo "+" no fim do ecrã.
Seleciona a opção "Câmara".
Fotografa a maquete daquela que será a primeira página a
aparecer na aplicação.
Ajusta o tamanho da fotografia, corta as margens.
Repete estes passos para as seguintes páginas. Tenta manter a
ordem certa.
Seleciona a página que irá apresentar a aplicação.
No botão confirmar no ecrã, adiconar os campos com o link.
Seleciona outra página da aplicação para onde o link anterior leva
o utilizador.
Repete este processo nas seguintes páginas.
Quando acabares, clica em "Transition".
Clica no "Play" e verifica se o teu protótipo está a funcionar!

Google Play			

App Store
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Cartão de Trabalho N.º1

MATERIAIS ESSENCIAIS

Odioso
IDADE
• 3-11 anos
• 12-18 anos
• 18-30 anos
• 31-45 anos
• 46-65 anos
• 65+

ESTADO CIVIL
• Solteiro/a
• Casado/a
• Divorciado/a
• Viúvo /a

LOCAL DE RESIDÊNCIA
• Aldeia
• Cidade até 50 mil
habitantes
• Cidade até 100 mil
habitantes
• Cidade até 250 mil
habitantes
• Cidade com
mais de 250 mil
habitantes

GÉNERO
• Feminino
• Masculino

EDUCAÇÃO
• Primária
• Profissional
• Secundária
• Universitária
(BA)
• Universitária
(Ma)
• Grau científico

SITUAÇÃO
PROFISSIONAL
• Estudante
• Estudante
universitário
• Trabalhador
• Desempregado
• Reformado
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MATERIAIS ESSENCIAIS

Cartão de Trabalho N.º2

Odioso
DESAFIOS DA VIDA
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
SONHOS E DESEJOS
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
FRAQUEZAS
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
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SITUAÇÃO ESCOLAR/PROFISSIONAL
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
SITUAÇÃO EM CASA
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
ESTATUTO SOCIAL
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
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MATERIAIS ESSENCIAIS

Apêndice N.º1
Bode Expiatório

Bode
Expiatório
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Itinerário #7

O Mecanismo do Bode Expiatório
na natureza, na cultura e... na
comunidade de jogos.

Competências

1.1

Navegação,
procura e
filtragem
de dados,
informação
e conteúdo
digital

2.3 Envolvimento
na cidadania
através de
tecnologias
digitais

4.2 Proteção
de dados
pessoais e
privacidade

5.3 Utilização
criativa das
tecnologias
digitais

2.5 Netiqueta

1.2 Avaliação
de dados,
informação
e conteúdo
digital

Palavras-chave

Duração

Público-alvo

•
•
•
•
•

6 – 7 horas

Adolescentes entre os 15
e os 18 anos.

Racismo
Nacionalismo
Preconceito
Estereótipos
Bode expiatório

PLAY YOUR ROLE ― ITINERÁRIO #7

93

Resumo

Objetivo

O workshop é dedicado a estudar o
mecanismo do bode expiatório descrito
por René Girard e a ver como ele se
relaciona com os comportamentos
presentes na comunidade de jogos
online. O mecanismo do bode expiatório
pode explicar as razões por trás de
alguns comportamentos dos utilizadores
da Internet. Geralmente, um bode
expiatório é escolhido com base nas
suas características distintivas; portanto,
os comportamentos mais frequentes
relacionados com violência dizem respeito
à estigmatização estereotipada com
base na origem. Aprender sobre esses
mecanismos facilita a compreensão da
sua presença na comunidade de jogos,
ajudando, assim, a evitá-los (é claro
que a tão desejada eliminação total é
praticamente impossível).

Aprender sobre o mecanismo que
governa a criação de estereótipos
nacionais e a forma como se transferem
para os jogos de computador, bem
como entender o mecanismo de bode
expiatório na cultura e nos jogos de
computador.

Recursos necessários
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Breve exposição
Conversação
Projeção
Projetar um cartaz antiódio
Análise de textos originais
Brainstorming
Jogo,
Projeção da aula
Análise de textos culturai

Cuidados a ter
•

•

•

Ao discutir questões relacionadas
com estereótipos, podem ser usadas
palavras que são comumente
consideradas ofensivas ou
politicamente incorretas. Poderá
também surgir conteúdo relacionado
com várias formas de sexo.
Na palestra do professor Philip
Zimbardo, aparecem algumas
imagens drásticas.
A análise de textos culturais deve
reportar-se ao contexto cultural do
país onde o cenário é utilizado.
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Métodos de Trabalho
SEGMENTO 1						
•

•

Boas-vindas.Atividades
organizacionais. Programa do
workshop. Descrever o objetivo do
programa.
Uma apresentação multimédia
intitulada "GAMIFICAÇÃO CONTRA O
DISCURSO DE ÓDIO".

SEGMENTO 2						
•
•
•

Breve exposição sobre o conceito de
bode expiatório de René Girard.
Breve exposição, conversação,
projeção, construção de associações.
Apêndice N.º 1, computador com
acesso à Internet, projetor, artigos de
papelaria.

O instrutor entrega o Apêndice N.º 1 aos
alunos (uma cópia para cada pessoa) e
pede-lhes que completem o diagrama
com associações ao termo “bode
expiatório”.
Na primeira órbita, os participantes
criam associações gerais; na segunda
órbita, o instrutor pede-lhes que insiram
as associações, mas em relação
à comunidade de jogadores (às
associações gerais). Se os participantes
não conhecerem essa comunidade,
poderão usar a referência, por exemplo, a
um fórum online ou às redes sociais.

30 minutos.
•
•

Conversação.
Projetor, tela/quadro.

25 minutos.
e pendura-a num local visível. O instrutor
explica que, durante o workshop, o
mecanismo do bode expiatório descrito
por René Girard será muito explorado. Se
o instrutor tiver algum conhecimento de
antropologia, poderá realizar uma breve
exposição sobre o assunto.
Caso contrário, o instrutor pode mostrar
a palestra Beyond scapegoating de
Arthur Colman, dada na conferência
TEDxPrinceAlbert: https://www.youtube.
com/watch?v=cjBBhYCpLk0. O instrutor
explica que o workshop concentrarse-á no mecanismo do bode expiatório,
para entender melhor as razões do ódio
motivadas por origem e nacionalidade,
nas comunidades de jogos online.

Assim que os participantes concluírem a
tarefa, o instrutor pede a um voluntário
para ler as suas propostas do diagrama e
às restantes pessoas para completarem
os seus diagramas. O instrutor regista
todas as propostas numa folha de papel
PLAY YOUR ROLE ― ITINERÁRIO #7
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SEGMENTO 6						
•

•
•
•

Formação de comunidades de jogos.
Papéis dos jogadores. Desempenhar
um papel.
Canva.
Projetar um cartaz antiódio.
Folhas de papel, marcadores ou
tablets com a aplicação Canva.

O instrutor divide os alunos em grupos.
Os grupos terão como tarefa criar um
póster relacionado com o jogo que
selecionaram, para se tornar parte da
campanha antiódio. Os alunos podem
usar a aplicação Canva ou folhas de
papel. Por favor tenha o seguinte em
consideração! Projetar um póster é
apenas uma atividade sugerida; o
instrutor pode usar qualquer exercício
nesta parte, em que ocorra o processo
de formação de um grupo, com funções
específicas atribuídas aos seus membros.
Quando os alunos concluírem a tarefa,
o instrutor pede aos representantes
SEGMENTO 4						
•
•
•
•
•

Crise mimética.
Análise de textos originais.
Brainstorming.
Apêndice N.º 2.
Artigos de papelaria.

O instrutor distribui o Apêndice N.º 2 a
todos os participantes e pede-lhes que
o leiam com atenção. De seguida, o
instrutor discute o artigo, concentrandose em explicar o que é uma “crise
mimética” (ocorre num grupo em que
todos os membros desejam a mesma

30 minutos.
individuais de cada grupo para falarem
sobre as suas ideias. De seguida, o
instrutor pede aos participantes que
reflitam sobre as regras de formação
de grupos (isto é, como foi formada
uma micro-comunidade). As seguintes
questões poderão ser úteis: Como foi
formado o teu grupo? De que forma
foram selecionados os membros do
grupo? O líder foi selecionado de forma
democrática, de forma autónoma, ou
impôs o seu papel aos outros? Quem
ficou responsável pelos elementos
individuais do design? Esses papéis
foram impostos? Qual foi o critério para
a atribuição dessas funções? O instrutor
explica que mecanismos análogos
estão constantemente a ocorrer quando
uma comunidade se forma. O mesmo
acontece com os jogadores online, que
formam um grupo com um certo objetivo
a alcançar, durante o jogo.

35 minutos.
coisa; enquanto se esforçam para a
alcançar, começam a interferir entre si
e, assim, desenvolve-se uma crise). Após
esta parte introdutória, o instrutor divide
os participantes em grupos de várias
pessoas. Os grupos terão a tarefa de
definir se é possível/se as circunstâncias
permitem que ocorra uma “crise
mimética” nas comunidades criadas para
jogos com multijogadores:
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•

Grupo 1 – jogo desportivo para
multijogadores (por exemplo, o Fifa).

•

Grupo 2 – jogo de tiro em primeira
pessoa (por exemplo, o Counter Strike).

•
•

Grupo 3 – RTS – jogo de estratégia em
tempo real (por exemplo, o League of
Legends).

SEGMENTO 5						
•
•
•

Selecionar um bode expiatório.
Análise autorreflexiva de textos
originais.
Apêndice N.º 3, Apêndice N.º 4.

O instrutor entrega aos participantes o
Apêndice N.º 3 e pede-lhes que leiam o
texto em silêncio. O instrutor coloca-lhes
as seguintes questões: Que características
tens, que podem fazer de ti um bode
expiatório? Essa reflexão pode assumir a
forma de um exercício de reflexão puro,
mas também pode ser realizada com o
apoio do Apêndice N.º 4.
Quando os participantes terminarem a
tarefa, o instrutor pede-lhes que dividam
os estereótipos em dois grupos:

•

Grupo 4 – MMORPG – jogo de
interpretação de personagens online
e em massa para multijogadores (por
exemplo, o World of Warcraft).

Quando os alunos concluírem a tarefa,
o instrutor pede aos representantes
de grupos para apresentarem as suas
conclusões.

25 minutos.
O instrutor pede aos alunos selecionados
que apresentem as conclusões
que retiraram a partir do exercício.
Observação: devido à natureza sensível
deste tópico, estes alunos devem ser
voluntários e não pessoas selecionadas
pelo instrutor.
Durante a conversa, o grupo deve tentar
concluir que, nos jogos online, é mais
fácil referir-se a estereótipos sobre
nacionalidade ou origem.

Grupo 1 – estereótipos criados por pessoas
das comunidades que te conhecem bem.
Grupo 2 – estereótipos criados apenas
com base em várias coisas que as
pessoas podem ler sobre ti como jogador
(bandeira, nome, etc.).
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SEGMENTO 6						
•
•
•

Selecionar um bode expiatório para os
estereótipos nacionais.
Associações, brainstorming, conversas
que educam.
Post-its, artigos de papelaria.

Os alunos trabalham em grupos de várias
pessoas. Os grupos têm como tarefa
criar o maior número de estereótipos ou
descrições estereotipadas de raça ou
origem e registá-las em post-its (uma
nota é para a nacionalidade, a outra
para o estereótipo). Exemplos: um polaco
– suíno; um italiano – bola de gordura;
um francês – comedor de rãs; um árabe
– terrorista, preguiçoso; um alemão
– nazi, metódico, luterano. Quando os
participantes terminarem a tarefa, o
instrutor pede-lhes que colem os post-its
num local visível.
SEGMENTO 7						
•
•
•

Ataque ao bode expiatório.
Jogo, análise textual, conversação.
Apêndice N.º 5, consoante a escolha
do jogo: ou artigos de papelaria
ou equipamento desportivo (itens
necessários para jogar).

O instrutor pede aos participantes que
se dividam em vários pequenos grupos.
O número de membros deve ser par,
para que os participantes possam ser
agrupados em pares e, posteriormente,
competir no jogo.
Depois, peça aos grupos que joguem
um jogo. Pode ser um dos jogos mais
populares entre as crianças, chamado

40 minutos.
O instrutor deve tentar organizar
os estereótipos em grupos, por
nacionalidade. Quando terminar, o
instrutor discute com os alunos sobre
a veracidade desses estereótipos. A
próxima etapa consiste em procurar
fontes de estereótipos. O instrutor escreve
no quadro ou pendura categorias prépreparadas: estereótipos relacionados
com comida, comportamento, aparência,
história, sexualidade. Em conjunto,
reflitam sobre que tipos de estereótipos
referentes à nacionalidade são mais
frequentemente escolhidos pelos
odientos? E porquê?

50 minutos.
Nomes-Países-Cidades [City-CountryRiver], podem ser charadas, pode ser
qualquer tipo de rivalidade desportiva.
Para criar uma situação mais
emocionante, o instrutor atribui um limite
de tempo para o jogo e estabelece um
prémio. O instrutor pede aos grupos que
continuem a jogar até que um deles
perca. Terminado o tempo estipulado,
o instrutor diz que a equipa vencedora
não deve dizer nada, enquanto a equipa
perdedora é incumbida de falar sobre
a sua perda, trocar comentários, tirar
conclusões sobre quem e em que medida
é responsável pela derrota.
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A tarefa do instrutor é controlar a situação
e ouvir os alunos dos grupos perdedores.
Se a situação estiver calma, o instrutor dá
como terminado o exercício após alguns
minutos, quando acreditar que o tópico
foi discutido minuciosamente por todos os
grupos. Se a situação for mais dinâmica,
por exemplo, se os alunos começarem
a culpar alguém pela derrota, o instrutor
interrompe o exercício de imediato e
passa para a próxima etapa.
O instrutor entrega aos alunos o Apêndice
N.º 5. O instrutor pede aos alunos que o
leiam. Após alguns minutos, o instrutor
discute o exercício. O instrutor explica o
que é um “ataque ao bode expiatório” e
por que razão um grupo precisa de uma
vítima – o bode expiatório. O instrutor
chama a atenção para o facto de que
culpar alguém por uma falha traz alívio
para o grupo.
O instrutor explica que algo semelhante
acontece nos jogos de computador.
Quando uma situação se encontra
tensa porque uma equipa perdeu,
frequentemente culpa-se alguém. Então,
SEGMENTO 8						
•
•
•
•

Usar a violência contra os fracos.
Filme/apresentação multimédia.
Projeção da aula.
Computador com acesso à Internet,
projetor.

Prepare uma apresentação sobre O efeito
Lúcifer, de Philip Zimbardo, ou projete a
sua palestra na conferência Ted: https://
www.youtube.com/watch?v=OsFEV35tWsg.
Depois de assistir à palestra, converse
com os participantes sobre como o Efeito
Lúcifer funciona na comunidade de jogos.
PLAY YOUR ROLE ― ITINERÁRIO #7

todos os membros do grupo despejam o
seu ódio sobre uma pessoa, acreditando
que a pessoa é responsável pela
situação. Assiste-se, frequentemente, ao
recurso a palavrões, palavras ofensivas,
estereótipos, etc.
O instrutor escreve esses elementos que
promovem o ódio no quadro/flipchart:
o jogo dura uma certa quantidade de
tempo e os jogadores investem muita
força e esforço nele e é por isso que
a derrota é percecionada como uma
injustiça, algo que não é justo; o jogo é
para um prémio (um prémio maior, outro
tanque, a aquisição de um objeto mágico,
etc.), durante o jogo, muitas das atividades
executadas exigem pôr em prática
múltiplas habilidades em simultâneo, por
exemplo, observar o inimigo, disparar,
fugir, esconder-se, esquivar-se, etc. Todos
os participantes são orientados para o
sucesso.

35 minutos.
Reflita sobre os jogos de computador
que podem levar ao abuso de poder e,
como resultado, ao assédio dos mais
velhos. De que forma são estas temáticas
apresentadas nos jogos e de que forma
os papéis desempenhados no jogo se
traduzem nos comportamentos dos
jogadores?
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SEGMENTO 9 						
•
•

Afugentando o bode expiatório e
restaurando a ordem.
Conversação.

O instrutor volta ao segmento 7 com os
participantes. O instrutor recorda a última
frase do texto de Jarosław Kolczyński. O
instrutor diz que matar é uma palavra
muito dura, aqui.

10 minutos.
Nos jogos de computador, o grupo
seleciona o seu bode expiatório e, de
seguida, afugenta-o, elimina-o do jogo,
ou faz com que ele o abandone. É, sem
dúvida, um ato de violência.

SEGMENTO 10 						

•
•
•
•

Aprender sobre racismo e
nacionalismo.
Filmes/imagens (disponíveis online).
Análise e interpretação, conversação.
Computadores/tablets com acesso à
Internet, flipchart.

Os alunos trabalham em grupos. A sua
tarefa consiste em analisar vários textos
culturais que, apesar de aparentemente
inocentes, ensinam comportamentos
racistas ao público.
A tarefa dos grupos é analisar
textos culturais que apresentem as
características de “educar para ser
racista” (exemplos no Apêndice N.º 6).
Após terminado o tempo estipulado, o
instrutor conversa com as equipas sobre
as conclusões que surgiram.

30 minutos.

O instrutor coloca-lhes as seguintes
questões:
• Quem se está a tornar um difusor de
conteúdo racista nos dias de hoje?
• Onde teve origem?
• O que é mais perigoso nesse
conteúdo?
• De que forma essas mensagens,
aparentemente inocentes, afetam a
nossa consciência?
• O que deve ser feito para reduzir ao
mínimo o número dessas mensagens?
• Como devemos reagir a essas
mensagens quando elas aparecem
online?
O instrutor escreve todos os pensamentos
e conclusões no flipchart.
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SEGMENTO 11						
•
•
•
•

Quem nunca pecou que atire a
primeira pedra. Somos todos racistas.
Qualquer aplicação para criar memes.
Análise textual, conversação.
Apêndice N.º 7, telemóveis/tablets com
aplicações para criação de memes.

O instrutor coloca as seguintes questões
aos participantes do workshop:
• Em alguma circunstância, publicaste
um comentário racista, pesquisaste
conteúdo racista, etc. ou conheces
alguém que o tenha feito?
Esta deve ser uma pergunta retórica.
Se não houver ninguém que queira
responder a esta pergunta, o instrutor não
deve tentar obter respostas.
O instrutor pede aos alunos que leiam
um excerto do livro de Seth StephensDavidowitz, Everybody Lies. O Que A
Internet E Os Dados Dizem Sobre Quem
Realmente Somos (Apêndice N.º 6).

30 minutos.

Cada grupo deve preparar um meme que
goze com a hipocrisia das pessoas que
não só são racistas, mas que também
têm vergonha de o admitir.
Após a conclusão do exercício, o instrutor
pede que o apresentem. O instrutor
conversa com os participantes do
workshop sobre as causas das mentiras
no racismo online, em particular, na
comunidade de jogos online.
O instrutor deve prestar especial atenção
ao aparente anonimato que um jogador
tem, ao esconder-se atrás de um avatar,
um apelido ou um pseudónimo. O instrutor
diz que jogar não provoca racismo. Os
jogos são apenas uma ferramenta (de
diversão, de entretenimento). É o racismo
que emerge nos jogos. Infelizmente,
algumas pessoas com visões racistas
jogam jogos, em que deixam que suas
visões, que geralmente estão ocultas,
venham à superfície e se revelem no jogo.

O instrutor divide os participantes em
grupos.
SEGMENTO 12						
•
•

20 minutos.

Fim do workshop. Resumo. Atividades
organizacionais.
Conversação.
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Em suma

Fontes

O workshop tem como objetivo
entender de que forma o mecanismo do
bode expiatório funciona na cultura e na
comunidade de jogos online.

•

•

Seth Stephens-Davidowitz, Everybody
Lies. Big Data, New Data, and what the
Internet can tell us about who we really
are.
Rene Girard, Scapegoat.
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MATERIAIS ESSENCIAIS

Apêndice N.º2

Girard iniciou a sua exploração da natureza humana logo no seu
primeiro livro, intitulado Mentira romântica e verdade românica. Uma
das principais descobertas desse período, que se manteve válida
até ao final da sua carreira científica, foi perceber que nas relações
interpessoais o ser humano é motivado por um “desejo triangular”.
Pois os nossos desejos, ao contrário do que dizem os românticos, não
vêm de nós, mas são o resultado de mimetizar os desejos de outras
pessoas. A palavra désir, traduzida do francês como “desejo”, contém
uma ambiguidade que requer um esclarecimento. “Em primeiro lugar –
como disse Girard – precisamos distinguir desejo de apetite. Um apetite
por comida ou sexo ainda não é um desejo. É uma pulsão biológica que
se torna um desejo, graças à imitação de um modelo; e a presença
desse modelo é o elemento-chave da minha teoria”. A pessoa que
imitamos incentiva-nos não só à bondade, tal como fazem os pais e
os educadores no processo de criação das crianças, mas também à
“rivalidade mimética”, que é importante para a humanidade, e na qual o
pensador francês se concentra.
O desejo e a rivalidade encaixam-se no “mecanismo mimético”
definido, descoberto por Girard, que consiste numa série de fenómenos
que começam com o “desejo mimético”, focado num objeto que o
modelo possui ou deseja. O desejo leva à rivalidade mimética, pois
os outros desejam o que eu desejo. Por causa desses desejos que se
cruzam, a rivalidade culmina na crise “mimética” ou “sacrificial” [...]
Andrzej Gielarowski, Człowiek w świetle „kultury przemocy”. Próba
porównania koncepcji René Girarda i Emmanuela Lévinasa [Um homem
no contexto da “cultura da violência”. Uma tentativa de comparar os
conceitos de René Girard e Emmanuel Lévinas], Studia Philosophica
Wratislaviensia, vol. XI, fasc. 3 (2016).
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Apêndice N.º3

As minorias étnicas e religiosas tendem a polarizar as maiorias
contra si próprias. Nisso vemos um dos critérios de seleção das vítimas,
que, embora seja relativo à sociedade individual, é transcultural em
princípio. São muito poucas as sociedades que não subjugam as suas
minorias, todos os grupos mal integrados ou meramente distintos, a
certas formas de discriminação e mesmo de perseguição. Na Índia,
os muçulmanos são perseguidos, no Paquistão, os hindus. Existem,
portanto, signos universais para a seleção das vítimas e constituem o
nosso terceiro estereótipo.
Além de critérios culturais e religiosos, existem critérios puramente
físicos. Doença, loucura, deformidades genéticas, lesões acidentais e
até deficiências em geral tendem a polarizar os perseguidores. Basta
apenas olhar à nossa volta ou para dentro de nós para compreender
a universalidade. A própria palavra anormal, como a palavra praga
na Idade Média, é uma espécie de tabu; é simultaneamente nobre
e amaldiçoada, sacer em todos os sentidos da palavra. Em inglês, é
considerado mais adequado substituí-la pela palavra handicapped. Os
“deficientes” estão sujeitos a medidas discriminatórias que os tornam
vítimas, desproporcionalmente, de forma que a sua presença perturba
a naturalidade do intercâmbio social. Uma das grandes qualidades
da nossa sociedade é que agora se sente obrigada a tomar medidas
em seu benefício. A deficiência pertence a um grande grupo de sinais
banais de uma vítima, e entre certos grupos – num colégio interno,
por exemplo – todos os indivíduos que têm dificuldade de adaptação,
alguém de outro país ou estado, um órfão, um filho único, alguém
que não tem um tostão, ou mesmo simplesmente a última pessoa a
chegar, é mais ou menos equiparado a um aleijado. Se a deficiência
ou deformidade é real, tende a polarizar as pessoas “primitivas” contra
as pessoas afetadas. Da mesma forma, se um grupo de pessoas está
habituado a escolher as suas vítimas numa determinada categoria
social, étnica ou religiosa, tende a atribuir-lhes deficiências ou
deformidades que reforçariam a polarização contra a vítima, se fossem
reais. Esta tendência é claramente observável em desenhos animados
racistas.
Rene Girard, Scapegoat, 1986 The Johns Hopkins University Press,
traduzido por Yvonne Freccero.
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Apêndice N.º4
Estereótipos

Estereótipos
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Apêndice N.º5

Há duas pessoas no grupo que desejam a mesma coisa. O desejo
delas surge ao olharem para ti próprio no reflexo do outro. Essa outra
pessoa, devido ao seu desejo ou pelo facto de já ter adquirido uma
determinada coisa, torna-se um “modelo” a ser imitado e, ao mesmo
tempo, um “obstáculo”. A “rivalidade mimética” é um conflito crescente
que termina inevitavelmente em violência. Como cada indivíduo se
esforça para fazer a ponte entre ele e a outra pessoa, no final, todos são
antagonistas de todos. Como resultado, surge uma “crise mimética”, que
é uma escalada de ódio e violência, em que a razão original se perdeu.
O primeiro assassínio acidental alivia a crise e põe fim aos infindáveis
atos de violência. Um assassínio acidental, e o que também é típico,
um assassínio coletivo, porque foi cometido na azáfama da violência
habitual. O choque causado por esse evento é tão profundo que rompe
a teia de conflitos. Todo o ódio do grupo concentra-se agora naquela
vítima acidental e é nessa vítima que o grupo vê a causa do mal.
Um assassínio coletivo daquela vítima acidental reconcilia a própria
comunidade. O ato de matar acaba por ser um evento necessário.
Quanto às próprias vítimas, inicialmente parece que são apenas a
fonte do mal que odeiam, mas depois surge um outro pensamento de
que foram elas que se tornaram a fonte de reconciliação. Em última
análise, nasce a crença de que as vítimas manipularam com a sua
própria morte. A vítima sentiu-se culpada por desencadear uma espiral
de estupros e deixou-se matar. Portanto, a vítima evoca sentimentos
ambivalentes.
Jarosław Kolczyński, „Kozioł ofiarny” a etnologia. O teorii Rene Girarda
[Bode expiatório e etnologia. Sobre a teoria de Rene Girard], „Etnografia
polska” [Etnografia polaca], vol. XXXIX: 1995, b.1-2.
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Apêndice N.º6

Grupo 1

Grupo 3

Analisar as publicações de
stormfront.org forum

Em 1710, os judeus Sandomierz
foram acusados de matar uma
criança cristã para realização de
rituais. Na parte central do quadro
– os judeus deixam o sangue de
uma criança colocada num barril
cheio de pregas, por baixo, partes
do corpo de outra criança estão
a ser dadas a um cão. Em cima, à
esquerda, uma figura com uma
faca está inclinada sobre outra
criança. Em baixo, à direita, um
judeu tenta uma criança.

Grupo 2

K. de Prevot, um quadro na
Catedraç Sandomierz. retirado
da Wikimedia Commons, Public
Domain.

Fotografia: Ullischnulli (Ulrich Stelzner),
retirada da Wikimedia Commons,
Public Domain.
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Grupo 4

Macwol, CC BY-SA 3.0, form Wikimedia Commons.

Grupo 5

Grupo 6
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Apêndice N.º7
A verdade sobre o ódio
e o preconceito

MATERIAIS ESSENCIAIS

Sexo e romance serão, dificilmente, os únicos tópicos envoltos em
vergonha e, portanto, não são os únicos tópicos sobre os quais as
pessoas guardam segredos. Muitas pessoas sentem-se, por boas
razões, inclinadas a manter os seus preconceitos para si mesmas.
Suponho que poderia chamar-se de progresso o facto de muitas
pessoas nos dias de hoje sentirem que serão julgadas se admitirem
que julgam outras pessoas com base na sua etnia, orientação sexual
ou religião. Mas muitos americanos ainda o fazem. (Esta é uma outra
secção, advirto os leitores, que inclui material perturbador.)
Pode ver isso no Google, onde os utilizadores às vezes fazem
perguntas como “Por que razão os negros são mal-educados?” ou
"Por que razão os judeus são maus?” Abaixo, por ordem, estão as
cinco principais palavras negativas usadas em pesquisas sobre vários
grupos.

1

2

3

4

5

Afro-

mal-

racista

estúpido

feio

preguiçoso

americanos

educado

Judeus

mau

racista

feio

avarento

ganancioso

Muçulmanos

mau

terroristas

mau

violento

perigoso

Mexicanos

racista

estúpido

feio

preguiçoso

burro

Asiáticos

feio

racista

irritante

estúpido

avarento

Homossexuais

mau

errado

estúpido

irritante

egoísta

Cristãos

estúpido

louco

burro

delirante

errado

Destacam-se alguns padrões entre estes estereótipos. Por exemplo,
os afro-americanos são o único grupo que enfrenta o estereótipo da
“má-educação”. Quase todos os grupos são vítimas do estereótipo da
“estupidez”; os únicos dois que não são: os judeus e os muçulmanos. O
estereótipo do “mal” é aplicado a judeus, muçulmanos e homossexuais,
mas não a negros, mexicanos, asiáticos e cristãos.
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Os muçulmanos são o único grupo estereotipado como terrorista.
Quando um muçulmano americano põe em prática esse estereótipo, a
resposta pode ser instantânea e cruel. Os dados de pesquisa do Google
podem dar-nos uma visão dessas erupções de fúria alimentada pelo
ódio, minuto a minuto. [...]
Ou no singular ou no plural, a palavra “nigger” [negro] é incluída
em sete milhões de pesquisas americanas todos os anos. (Mais uma
vez, a palavra usada em canções de rap é quase sempre “nigga”, não
“nigger”, então não há impacto significativo das letras de hip-hop para
apresentar.) As pesquisas por “piadas sobre negros” são dezassete vezes
mais comuns do que as pesquisas por “piadas sobre judeus”, “piadas
sobre asiáticos”, “piadas sobre hispânicos”, “piadas sobre chinocas” e
“piadas sobre gays” em conjunto.
Quando é que as pesquisas por “negro(s)” – ou “piadas sobre
negros” – são mais comuns? Sempre que os afro-americanos estão
nas notícias. Entre os períodos em que essas pesquisas foram mais
frequentes, está o período imediatamente após o furacão Katrina,
quando a televisão e os jornais mostraram imagens de pessoas
negras desesperadas em Nova Orleães, a lutar pela sua sobrevivência.
Também dispararam durante a primeira eleição de Obama. E as
pesquisas por “piadas sobre negros” aumentam em média cerca de
30% no dia de Martin Luther King Jr.
A assustadora omnipresença desta difamação racial coloca em
dúvida algumas das perceções atuais sobre o racismo.
Qualquer teoria sobre racismo tem de explicar um grande enigma
na América. Por um lado, a esmagadora maioria dos americanos
negros acredita que é vítima de preconceito – e têm amplas evidências
de discriminação em operações policiais, entrevistas de emprego e
decisões judiciais. Por outro lado, muito poucos americanos brancos
admitirão ser racistas.
A explicação dominante entre os cientistas políticos recentemente
é que isso se deve, em grande parte, ao preconceito implícito
generalizado. Os americanos brancos podem ter boas intenções,
de acordo com esta teoria, mas eles têm uma predisposição
subconsciente, que influencia o tratamento que dão aos americanos
negros. [...]
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Há, porém, uma explicação alternativa para a discriminação que
os afro-americanos sentem e os brancos negam: o racismo explícito
oculto. Suponhamos que haja um racismo consciente razoavelmente
difundido, de que as pessoas estão muito conscientes, mas que não
assumem – certamente não numa sondagem. Isso é o que os dados
das pesquisas parecem estar a dizer. Não há nada implícito em
pesquisar “piadas sobre negros”. E é difícil imaginar que os americanos
estejam a pesquisar a palavra “negro” no Google com a mesma
frequência que “enxaqueca” e “economista”, sem que o racismo
explícito tenha um grande impacto sobre os afro-americanos. Antes
dos dados do Google, não tínhamos uma quantificação convincente
dessa animosidade virulenta. Agora temos. Estamos, portanto, na
posição de ver o que isso explica.
Seth Stephens-Davidowitz, Everybody Lies. Big Data, New Data, and
what the Internet can tell us about who we really are. Dey Street Books,
2017.
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Itinerário #8

Vamos "jogar" videojogos!
Teatralizar estereótipos
em videojogos

Competências

2.2 Partilha
através de
tecnologias
digitais
2.3 Envolvimento
na cidadania
através de
tecnologias
digitais

Palavras-chave

Duração

Público-Alvo

•
•
•
•
•

5 – 6 horas

Idade dos 11 aos 18

Estereótipos
Representações
Iconografia
Teatro
Fisicalidade
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Resumo
Esta atividade tem como objetivo
abordar o tópico dos estereótipos. A
palavra "estereótipo" é um termo com
origem na terminologia tipográfica.
Inicialmente, referia-se a uma invenção
de Monsieur Didot, que criou um sistema
para copiar placas tipográficas: graças a
esta invenção, tornou-se possível imprimir
a mesma página várias vezes. O termo foi
depois usado em psicologia e sociologia
para indicar uma ideia pré-concebida e
inflexível, em particular no que respeita
a um grupo de pessoas. É fácil imaginar
como um estereótipo referente a certas
categorias de pessoas pode ser a base
do discurso de ódio.
Muitas vezes, não temos sequer
consciência dos estereótipos a que
estamos expostos e que "absorvemos",
sem nos apercebermos, no nosso dia a
dia.
A atividade que propomos tem como
objetivo aumentar a consciencialização
e a capacidade crítica dos participantes,
através da análise dos estereótipos
presentes nas imagens dos videojogos.
A nossa intenção não é "censurar" os
videojogos ou acusá-los de promover
o desenvolvimento de estereótipos ou
preconceitos, mas sim incentivar um uso
mais consciente e crítico desses jogos
entre as gerações mais jovens.

de agir no mundo virtual, de acordo
com um modelo de comportamento
estereotipado.
O recurso a técnicas teatrais centradas
na caracterização dos personagens
retirados de videojogos ajuda a
realçar estereótipos e preconceitos,
extrapolando-os, simultaneamente, do
ambiente lúdico do jogo.
As técnicas teatrais são ideiais para
realçar uma maior complexidade na
criação dos personagens. Além disso,
através do jogo teatral, a fisicalidade
desempenha um papel significativo e
leva os participantes a "sentir através do
corpo".
Através de uma atividade que
requer uma participação física,
os participantes são chamados a
questionar os estereótipos presentes nas
representações gráficas associadas ao
contexto do videojogo.

Os personagens escolhidos pelos
jogadores (os seus avatares ) assumem
um papel central na atividade. Yee e
Bailenson (2007) cunharam o termo "o
efeito Proteu", para se referir ao fenómeno
através do qual as características de
um avatar influenciam a nossa maneira
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Contexto

Recursos necessários

Esta atividade pode ser usada em
contextos educativos formais e informais.

•

Requer o uso de um espaço em que
os participantes estejam livres para se
movimentarem.

•

Imagens de avatares dos videojogos
favoritos dos participantes.
Imagens das capas de alguns
videojogos escolhidos pelo
dinamizador da atividade (consulte as
hiperligações).

Objetivo
Incentivar os participantes a
questionar os estereótipos presentes no
nosso dia a dia e, em particular, os que se
encontram presentes nos videojogos.
Estimular um processo criativo que,
ao recorrer à participação física como
ponto de partida, questiona e desconstrói
estereótipos.

PLAY YOUR ROLE ― ITINERÁRIO #8

115

Métodos de Trabalho
Esta atividade tem como objetivo
passar de um jogo virtual para um jogo
de teatro, para desconstruir as imagens
estereotipadas dos personagens
dos videojogos. O treino teatral visa
desconstruir os padrões de movimento
que cada um de nós tende a reproduzir.
Em simultâneo, os participantes são
convidados a refletir e questionar as
imagens estereotipadas de alguns
videojogos. A dimensão performativa cria
um contexto em que os participantes
sabem que as suas ações estão a ser
observadas.
SEGMENTO 1						
• Resumo
A primeira parte do workshop consiste
em examinar mais profundamente o
conceito de "Estereótipo". Os participantes
investigam o significado desta palavra
e a existência de estereótipos no seu
quotidiano. De seguida, passa-se a uma
reflexão sobre os estereótipos presentes
nos videojogos.
• Recursos áudiovisuais
Videojogos que os participantes
conheçam capacidade de enviar
imagens para o PC/tablet/telemóvel do
dinamizador da atividade
Equipamento:
• Sala em que seja possível que o grupo
se disponha em círculo e se mova
livremente
• Flipcharts, marcadores
• Telemóveis com acesso à Internet
• Computador com acesso à Internete e
projetor

Este processo viabiliza o desenvolvimento
de uma "meta visão" que nos permite
observar e questionar as nossas ações e
comportamentos.
Os jogos de teatro promovem um
ambiente de confiança mútua, o
que permite que nos envolvamos e
experimentemos com mais facilidade,
promovendo, assim, o desenvolvimento de
soluções criativas.

2-3 horas.
Jogo introdutório: os participantes
dispõem-se em círculo. À vez, cada
participante diz o seu nome e, recorrendo
a mímica, imita uma característica que
o representa (por exemplo, se eu sou
estudioso, posso imitar o gesto de ler, se
pratico um desporto, imito o movimento
respetivo, se sou míope, posso imitar uns
'óculos' colocando os dedos em círculo
nos olhos, se eu tocar um instrumento,
eu imito-o, e assim sucessivamente.). Os
outros imitam o gesto.
A formação dos grupos: O dinamizador
pede aos participantes que andem
livremente pela sala, sem falar. Pede
também que se observem com atenção
enquanto estão a andar e indica um
elemento; os participantes criam grupos
homogéneos com base nesse elemento.
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Por exemplo: o dinamizador diz "cabelo" e
os participantes que considerem que têm
cabelos semelhantes agrupam-se, sem
falar. O dinamizador desloca-se a cada
grupo e questiona-os sobre o critério
para a formação do grupo: pode ser
comprimento, mas também cor, estilo...
Repete-se a atividade 4 a 5 vezes. O
dinamizador propõe uma nova subdivisão
com base em novas categorias,
escolhendo um nível de maior ou menor
profundidade, dependendo do grupo
(com base em vestuário ou calçado, por
exemplo...)
• Esboço para o balanço da atividade:
os grupos eram homogéneos?
Mantiveram-se sempre os mesmos?
Uma pessoa pode ser semelhante a
outra num aspecto e diferente noutro?
Os critérios para a formação dos
grupos foram sempre os mesmos?
• É introduzido o conceito de estereótipo:
o que é? Como o definiriam? Já
experienciaram algum tipo de
estereotipização? Em caso afirmativo,
que tipo? Como se sentiram? Já se
aperceberam, por outro lado, que
possuem uma imagem estereotipada
em relação a um grupo de pessoas?
Quando?
Jogo quebra-gelo: Um dois três "estátuas
de monstros"
Variante do jogo clássico "Estátuas", no
qual os participantes se aproximam do
objetivo, colocando-se em posições
"monstruosas" ao congelar.
• Eu sou o meu avatar: O dinamizador da
atividade pergunta aos participantes
que videojogos costumam jogar e que
tipo de avatares usam.
Os participantes enviam uma imagem
do seu avatar - ou, alternativamente, a
de um personagem de um videojogo
PLAY YOUR ROLE ― ITINERÁRIO #8

de que gostam especialmente - para
o líder da atividade, por telemóvel, sem
partilhar a imagem com o resto do grupo.
O dinamizador da atividade reúne as
imagens numa pasta no PC.
Os participantes andam pela sala,
esticando os músculos e fazendo os
movimentos que entenderem.
O dinamizador pede-lhes que comecem
a andar e a mover-se como o seu
avatar. Quando todos tiverem assumido
a postura e as atitudes do seu avatar,
o grupo é dividido em dois: atores e
espectadores. Os espectadores sentamse, enquanto os atores continuam a
mover-se no que é identificado como
uma área de palco. Entretando, o
líder projeta as imagens dos avatares
na parede. Quando os participantes
acharem que conseguiram fazer a
correspondência entre um determinado
ator e o seu avatar, dizem-no. Se a
associação estiver correta, o ator pára.
Assim que todos os avatares forem
identificados, os grupos trocam de papéis.
Segue-se um breve balanço:
perguntas possíveis para orientar a
discussão:
• Os avatares eram facilmente
reconhecíveis através da forma como
andavam?
• Como conseguiram melhorar a vossa
imitação?
• Agir de forma estereotipada, "como se
espera que um personagem se mova",
facilitou a identificação por parte do
grupo?
• De que forma se relacionam os
estereótipos com isto?
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Métodos de Trabalho
SEGMENTO 2						
• Resumo
nesta segunda parte, os participantes
trabalham com iconografia.
• Recursos áudiovisuais
Capas de videojogos.
Equipamento:
• Espaço amplo que ofereça a
possibilidade de se moverem
livremente.
• Tapetes para se deitarem no chão.
• Imagens de capas de videojogos
Abrir a sessão de forma breve, saudando
os participantes. Dispostos em círculo, os
participantes, à vez, dizem o seu nome e
imitam algo que os represente. Os outros
reagem, imitando-o.
O dinamizador pergunta se os
participantes fizeram a mesma imitação
que tinham feito na sessão anterior ou se
optaram por uma diferente e salienta que
ninguém pode ser representado através
de uma só característica.
Aquecimento para a atividade teatral:
Os participantes deitam-se nos tapetes
que se encontram dispostos no chão
e o dinamizador orienta o exercício de
relaxamento. Os participantes relaxam o
corpo, concentrando-se numa área de
cada vez, começando pelas pontas dos
pés e subindo até a cabeça.
De seguida, o dinamizador pede aos
participantes que comecem a mexer uma
parte do corpo de cada vez, tentando
fazer movimentos que não sejam
habituais para eles.
Os movimentos tornam-se cada vez
maiores, até que os participantes estejam

2-3 horas.
em pé, continuando a mover os seus
corpos pela sala como se estivessem
surpreendidos consigo mesmos. Enquanto
os participantes se movimentam pela
sala, o dinamizador diz "congelar" em
voz alta e os participantes "congelam",
mantendo-se na posição em que estão.
O líder convida os participantes a se
observarem nas posições em que se
encontram e a recomeçar. A sequência
repete-se algumas vezes. Lentamente, os
participantes diminuem cada vez mais
os seus movimentos, até começarem a
andar normalmente pela sala.
O dinamizador pede aos participantes
que formem pares. Jogo do espelho:
os elementos de cada par colocam-se
frente a frente e decidem quem vai liderar
e quem vai seguir. O líder de cada par
realiza movimentos, o seu companheiro
imita-os como se estivesse em frente
a um espelho. Após alguns minutos, os
participantes trocam de papéis. Os pares
separam-se e formam-se novos pares.
Desta vez, o jogo é o da estátua de argila.
O escultor "modela" o corpo do outro
como se fosse de barro. Após alguns
minutos, revertem-se os papéis.
Breve balanço: o que aconteceu? Foi mais
fácil liderar ou ser liderado?
O dinamizador fornece aos participantes
algumas imagens de capas de
videojogos.
Divididos em grupos, os participantes
escolhem uma imagem e recriam-na.
Por sua vez, um "escultor" modela os
corpos dos outros membros do grupo, a
fim de reproduzir a capa escolhida.
Quando o resultado for satisfatório, o
escultor fotografa a imagem obtida.
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Balanço:
• Que tipos de personagens são
representados?
• Em que posições se encontram os
personagens?
• Os diferentes tipos são representados
de maneiras diferentes?
• Conseguem identificar a presença de
estereótipos nestas representações?

Em suma

O líder pede que modifiquem as
esculturas vivas, de forma a desconstruir
os estereótipos. O resultado é muito vasto,
deixando muito espaço de manobra
para os participantes darem asas à sua
criatividade.
Numa sessão plenária, cada grupo
mostra a passagem da escultura original
para aquela em que os estereótipos são
desconstruídos.
Os outros participantes sugerem
alterações e intervêm até que todos
estejam satisfeitos com a imagem final.
É também tirada uma fotografia dessa
escultura.

Com base na proposta aqui
apresentada, os participantes podem
representar sequências de jogos reais que
podem ser filmadas e visualizadas.

Balanço:
• Como se sentiram?
• Como se sentiu o vosso corpo nas
diferentes posições?
• Existem relações de poder nas
imagens de capa dos videojogos?
• E enquanto jogamos videojogos?
• Que estereótipos encontramos?
• Conclusão:
Projeção na sessão plenária das imagens
de capa originais, da reprodução "fiel"
feita pelos participantes e do estereótipo
"desconstruídos".
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Através de exercícios de dramatização,
os participantes "jogam" e desconstroem
os estereótipos presentes nas imagens
dos videojogos, adquirindo maior
consciência e capacidade crítica.

Opções/variantes adicionais

Fontes/Hiperligações
Algumas imagens de capas
de videojogos:
Far Cry 4 , Yakuza 6, Fortnite, League of
Legends, GTA VI, SuperMario

Opções/variantes adicionais
Nick Yee & Jeremy Bailenson “The
Proteus Effect: The Effect of Transformed
Self-Representation on Behaviour”,
Department of Communication, Stanford
University, Stanford, CA 94305, 2007: http://
web.stanford.edu/~bailenso/papers/
proteus%20effect.pdf
Vídeos do YouTube sobre a
representação de pessoas negros em
videojogos (língua inglesa): https://www.
youtube.com/watch?v=1-xEABBIk_8
Codificado por cores: Raça, Género e
Representação em Videojogos: https://
www.youtube.com/watch?v=yGl4kWJWdI0
Os jogos são racistas? | Game/Show |
PBS Digital Studios: https://www.youtube.
com/watch?v=brnpRhjJl8w
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Itinerário #9

Escreve a tua viagem síria

Competências

1.1 Navegação,
procura e
filtragem
de dados,
informação
e conteúdo
digital

2.4 Colaboração
através de
tecnologias
digitais

3.1Desenvolvimento
de conteúdo
digital

5.2 Identificação
de
necessidades
e de respostas
tecnológicas

Palavras-chave

Duração

Público-Alvo

•
•
•
•

7 – 8 horas

Jovens a partir dos 16 anos

1.2 Avaliação
de dados,
informação
e conteúdo
digital

Cooperação
Estereótipos
Empatia
Escrita criativa
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Resumo
O itinerário pedagógico que propomos
baseia-se no pressuposto de que, para
combater o discurso de ódio entre os
adolescentes, é necessário trabalhar
tanto na frente cognitiva, educando sobre
a importância da procura de informação,
da verificação de fontes e da verificação
de factos, como na frente das emoções,
através de uma abordagem baseada
no reconhecimento dos nossos próprios
sentimentos e dos sentimentos dos outros.
O videojogo da BBC, "Syrian Journey",
desempenha um papel central neste
itinerário e constitui o ponto de partida
para uma tarefa de escrita coletiva.
O "Syrian Journey" é um projeto digital
da BBC que explora o êxodo do povo sírio.
Consiste em três partes: um "newsgame"
[videojogo baseado em jornalismo],
histórias de sobreviventes e uma proposta
de discussão baseada na apresentação
de uma série de objetos evocativos em
torno da questão "o que traria se tivesse
de deixar o seu país de origem?".
A base narrativa do jogo é muito
reduzida, podendo facilmente ser
enriquecida com detalhes.
Usando o jogo como um ponto
de partida para construir uma
história credível, os participantes
são incentivados, por um lado, a ler
sobre a situação na Síria e os eventos
relacionados com a guerra, e, por outro, a
humanizar os personagens, identificando
e, assim, desconstruindo os estereótipos
relacionados com os refugiados e as suas
jornadas.

O videojogo não é o único recurso
audiovisual utilizado neste itinerário. De
facto, é também usado o vídeo "Rentrez
chez-vous", da dupla de rap BigFlo &
Oli, propondo-se uma reversão da
perspectiva, em que os dois protagonistas
devem deixar uma Europa devastada
pela guerra para alcançar o outro lado do
Mediterrâneo.

Contexto
Esta atividade pode ser proposta em
contextos educativos formais e informais.
•

•

Dada a sensibilidade do tema e o
impacto emocional que os recursos
audiovisuais usados podem ter,
sugerimos que seja cauteloso ao
propor este itinerário a crianças
menores de 16 anos e que tenham
vivenciado experiências de migração
semelhantes às narradas.
Deve ser verificado o nível de
conhecimento dos participantes
relativamente aos idiomas em que os
materiais do projeto são fornecidos
(principalmente inglês e francês).
Poderá ser útil fornecer traduções.
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Objetivo
Este conjunto de atividades recorre a
um videojogo para estimular uma tarefa
de escrita criativa, tendo como objetivos:
• Estimular um processo de
descentralização do olhar;
• Estimular a identificação e a empatia;
• Aprender a pesquisar e adquirir
informações precisas;
• ativar uma meta-reflexão sobre a
forma como as técnicas narrativas
usadas alteram a maneira como
percecionamos uma história.

Recursos necessários
"Syrian Journey"é um projeto da BBC
que consiste em três partes:
• Um jogo interativo com o "efeito
borboleta", em que o protagonista, que
está a deixar a Síria com sua família
para chegar à Europa, faz escolhas
que determinam seu destino;
• Uma secção fotográfica, exibindo
imagens de objetos trazidos por alguns
refugiados sírios durante a viagem,
com o objetivo de estimular um
processo de identificação;
• Vídeos que contam histórias
verdadeiras de alguns dos que
sobreviveram à jornada que os trouxe
da Síria para a Europa.

Vídeo do rap "Rentrez chez vous" da
dupla de Toulouse, Bigflo & Oli.
No vídeo, em formato de animação,
vemos os próprios rappers como
protagonistas da história. Numa realidade
invertida, em que a França é atingida pela
destruição da guerra, os dois percorrem
diferentes itinerários para chegarem ao
outro lado do Mediterrâneo. Um falcerá
durante a viagem, enquanto o outro,
quando chegar ao seu destino, será
rejeitado à chegada por uma multidão
hostil com cartazes com as palavras
"rentrez chez vous!" [entrem na vossa casa]
ou "go home" [voltem para casa].
https://www.youtube.com/
watch?v=gm328Z0JKjA

https://www.bbc.com/news/world-middleeast-32057601

PLAY YOUR ROLE ― ITINERÁRIO #9

123

Métodos de Trabalho
O itinerário que propomos pretende
estabelecer uma ligação entre a esfera
racional e cognitiva e a esfera irracional
e emocional, acreditando que estes dois
planos estão intimamente interligados
e que ambos desempenham um papel
importante na luta contra o discurso de
ódio.
O acesso a informações corretas não
é, por si só, suficiente para desconstruir
o discurso de ódio online. As emoções
desempenham um papel central nas
partilhas online e na construção do
discurso de ódio. De facto, a pesquisa
neurocientífica revela como o
pensamento emocional e o racional se
sobrepõem e se influenciam. Essa é a
razão pela qual a verificação de factos
geralmente não é suficiente por si só
para desconstruir a crença em notícias
falsas que possuam um elevado impacto
emocional. A tarefa de criar uma história
e enriquecer os eventos ilustrados no jogo
com detalhes obriga os participantes a
ativar estes dois campos.
De facto, são convidados a criar uma
história que seja plausível. Portanto,
necessitam verificar a veracidade da
documentação e dos factos o mais
detalhadamente possível. Ao mesmo
tempo, o que torna uma história
interessante é sua personalização,
despertando um sentimento de
identificação no leitor. Ao fazer com que
os participantes imaginem as emoções
dos protagonistas, esta atividade leva-os
a ir além da neutralidade da história e a
questionar-se: como me sentiria se me
encontrasse na mesma situação?
O ato criativo de construir uma história
que será lida e apreciada por outra

pessoa obriga os participantes a adotar o
ponto de vista do leitor, descentralizando,
assim, a perspectiva.
As técnicas aqui usadas variam entre
a criação de narrativas, técnicas de
aprendizagem cooperativa (será usado,
em particular, o Windows), brainstorming e
discussão em grupo.
Dada a sensibilidade do tema, a atenção
dada ao participante assume um papel
central. A componente de trabalho em
equipa promove a assunção coletiva de
responsabilidade, enquanto as partes
em que os participantes são obrigados
a fazer uma contribuição mais pessoal,
será cumprido um acordo de anonimato,
através do qual todos os participantes
do grupo se comprometem a preservar o
anonimato dos outros, por exemplo, não
investigando quem fez uma determinada
contribuição.

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT - DOSSIÊ PEDAGÓGICO

124

Métodos de Trabalho
SEGMENTO 1						
• Resumo
O primeiro segmento tem como objetivo
apresentar o tema em análise (a
guerra e o êxodo das pessoas que dela
fogem), através da adoção de um olhar
descentralizado. A descentralização do
olhar será o fio condutor de todo este
itinerário educativo.
• Recursos áudiovisuais
Vídeo do rap "Rentrez chez vous" de
BigFlo & Oli.
Jogo "Viagem Síria", na seção "O trarias se
tivesses de deixar o teu país de origem".
• Métodos
Esta atividade é usada para entrar no
tema. Assistir ao vídeo permite ativar
um olhar descentralizado por parte dos
participantes. Os horrores da guerra
trazidos para um contexto europeu
"familiar" e a necessidade de deixar o país
de origem conduzam a uma reflexão: "... e
se isso acontecesse comigo"?
Nesta fase, o trabalho é, inicialmente,
individual e é realizado anonimamente.
A restituição coletiva ocorre através da
troca de materiais entre os participantes
e através da leitura em voz alta. Assim,
simbolicamente, cada participante
partilha as experiências dos outros
através da sua própria voz.
Equipamento
• Quadro interativo ou tela grande para
visualização, em plenário, do vídeo
e da página do jogo. Caso não seja
possível aceder à Internet, sugerimos
gravar o vídeo separadamente e
guardar os materiais fotográficos
numa pen, por exemplo
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2 horas.
•
•

•

•

Quadro ou flipcharts, marcadores;
Fotocópias com o texto e,
possivelmente, também a tradução do
rap "Rentrez chez vous" de BigFlo e Oli;
Folhas de cores diferentes com
perguntas para os participantes,
canetas/marcadores;
Recipiente para recolher as respostas
dos participantes.

O organizador da atividade apresenta-se,
apresenta a atividade e pede a cada um
dos participantes que diga o seu nome e
que indique um objeto que não deixaria
para trás, caso tivessem de sair de casa.
Após concluída a atividade, apresenta-se
aos a parte da "Syrian Journey" entitulada
"O que traria consigo?"
O organizador da atividade mostra aos
participantes o vídeo "Rentrez-chez vous"
e pergunta quais as primeiras palavras
que vêm à mente imediatamente após a
visualização. Nesta fase, não é necessário
fornecer uma tradução do texto. Procedese ao registo das palavras que vão
surgindo num quadro. O organizador
distribui a letra da música e, se necessário,
a sua tradução. Os participantes
assistem ao vídeo novamente (dado o
teor sensível deste material, esta etapa
pode ser ignorada, caso os participantes
se mostrem emocionalmente muito
abalados).
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Lançam-se algumas questões em
plenário, mas pede-se aos participantes
que não respondam de imediato:
• O que aconteceria se eclodisse uma
guerra onde estás a morar?
• O que farias se o lugar onde vives, de
repente, se tornasse inseguro para ti e
para a tua família?
• O que sentirias se passes por uma
experiência semelhante à que é
relatada na música?
• A experiência de confinamento após
o aparecimento da pandemia de
Covid-19 mudou a nossa existência
durante algum tempo. Na tua opinião,
isso deu-nos as ferramentas para
entendermos o que acontece quando
as nossas vidas diárias ficam viradas
de cabeça para baixo?

O organizador recolhe as respostas dos
participantes num recipiente e redistribuias de forma aleatória.
Cada participante lê, em voz alta, as
respostas de outra pessoa.
Segue-se uma discussão sobre a
atividade.
O primeiro segmento termina com uma
saudação em grupo. Os participantes
organizam-se em círculo e todos
encontram uma palavra ou uma frase
curta para cumprimentar a pessoa à sua
esquerda.

Distribui-se entre os participantes 4 folhas
de cores diferentes (cada pergunta
tem uma cor específica) e pede-se
aos participantes que respondam
individualmente e de forma anónima. O
acordo de anonimato estabelecido, dita
que todos os que se encontram presentes
não tentarão identificar os autores das
respostas.
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Métodos de Trabalho
SEGMENTO 2						
• Resumo
Com base na experiência do jogo, os
participantes iniciam o processo de
escrita coletiva. Divididos em grupos,
eles criam os retratos do perfil dos
personagens da sua história.
• Recursos áudiovisuais
Vídeojogo "Syrian Journey".
• Métodos
Narrativa; aprendizagem colaborativa.
Equipamento:
• Contextos para construir as histórias
(dependendo da idade e do nível
de envolvimento dos participantes,
poderão ser fornecidos contextos mais
detalhados ou dar-lhes mais liberdade
criativa).
• Um quadro interativo ou uma tela
grande com acesso à Internet. A sala
onde a atividade irá decorrer deve
ser preparada com antecedência,
com mesas grandes o suficiente para
permitir que grupos de quatro se
sentem ao seu redor. Cada grupo deve
ter à sua disposição um computador
ou tablet com ligação à Internet, a
partir do qual possam jogar "Syrian
Journey". Se for impossível obter essas
ferramentas, os participantes podem
usar os seus telemóveis.
• Materiais atualizados sobre a situação
atual na Síria.
• Folhas em branco para registar a
evolução da história.
• Folhas dos retratos do perfil do
protagonista do jogo.
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2-3 horas.
Saudação coletiva: em círculo, os
participantes dizem uma palavra sobre a
reunião anterior.
De seguida, são divididos em grupos de 4
e distribuídos pelas mesas.
É-lhes perguntado se têm alguma
informação sobre o contexto sírio.
Procede-se, então à distribuição de
materiais atualizados sobre a Síria antes
e após o início do conflito (materiais do
site da BBC, recortes de jornais, outros
materiais...).
Os participantes veem os vídeos na seção
"testemunhos" ["testimonials"] do site
"Syrian Journey".
Para estimular a discussão, o organizador
da atividade coloca algumas questões:
• As histórias a que assistiram
comoveram-vos? Elas mudaram a
vossa percepção da realidade de
alguma forma?
• Que papel desempenham as emoções
na percepção de uma determinada
situação?
• Uma história "interessante" pode ajudar
a espalhar informações precisas?
Porquê?
Apresenta-se o jogo "Syrian Journey".
Em grupos, os participantes jogam o
videojogo.
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A cada participante é atribuída uma
função:
• O gestor do tempo.
• O moderador, que garante que todos
possam expressar a sua opinião
• O gestor das escolhas (que devem
ser efetuadas após todos terem
sido consultados), que é também
responsável por carregar no botão da
opção escolhida pelos participantes.
• O gestor da memória do grupo (que
regista rota percorrida).
O organizador da atividade distribui a
folha do retrato do perfil dos personagens
com as seguintes perguntas:

SEGMENTO 3 						
• Resumo
Entramos no coração da escrita coletiva.
Cada grupo de participantes cria a sua
própria história.
• Recursos áudiovisuais
Vídeojogo "Syrian Journey".
• Métodos:
Escrita coletiva; aprendizagem
colaborativa; narrativa.
Equipamento
• Recorrer à configuração usada no
segmento anterior.
Saudação inicial em plenário. Cada
participante diz o seu nome e uma
palavra sobre o seu estado de espírito. Os
participantes recriam os mesmos grupos
do segmento anterior.
Cada grupo tem um esboço narrativo
muito breve da jornada do seu
protagonista e um retrato do perfil dos
personagens.

•
•
•
•
•
•
•

Quem é o protagonista?
Como se chamam?
Que idade têm?
O que fazem ou faziam antes do início
do conflito?
O jogo é sobre uma família. Por
quantas pessoas é composta?
Como se chamam os outros membros
da família?
Há crianças? Que idade têm?

Em plenário, cada grupo entrega
aos restantes o retrato do perfil dos
personagens da sua história.
Os materiais produzidos são recolhidos
pelo organizador da atividade para serem
redistribuídos na próxima sessão.
2-3 horas.
Partindo desses elementos e realizando
um trabalho de investigação, os
participantes irão enriquecer a
história com detalhes, para torná-la
convincente e estimulante. O que sentem
os personagens numa determinada
situação? Que raciocínio leva o
protagonista a tomar uma decisão em
vez de outra? E mesmo, que cores vê o
protagonista, que sabores experiencia?
Que estilo narrativo é mais eficaz para
contar a história dos protagonistas?
Os participantes recorrerão aos
dispositivos eletrónicos disponíveis para
encontrar informações elementares,
comparando as fontes e verificando sua
fiabilidade.
No final do programa de estudos, cada
grupo conta sua própria "jornada síria",
em plenário.
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Em suma

Fontes/Hiperligações

Para combater o discurso de ódio,
geralmente baseado em notícias falsas
e narrativas enganosas, não é suficiente
informar-se. É necessário ir às origens.
Por que razão a narrativa de ódio é tão
cativante? Que papel desempenham
as emoções na credibilidade de uma
história? Um caminho de escrita criativa,
que alie a procura de informações
precisas a uma abordagem empática,
parece-nos uma maneira possível
para construir um novo grau de
consciencialização.

A título de exemplo, listamos abaixo
algumas hiperligações para sites
em inglês, que podem ser úteis para
encontrar notícias e informações sobre a
situação na Síria:
https://www.unhcr.org/syria-emergency.
html

Opções/variantes adicionais
Este itinerário pode ser realizado em
várias sessões de 2 a 3 horas ou numa
única sessão, mais longa. Nesse caso, as
atividades de saudação e "despedida"
podem ser substituídas por jogos de
movimento, que reduzem a tensão.
As atividades propostas são em inglês
ou francês. Caso os participantes não
conheçam esses idiomas, é possível
fornecer-lhes traduções ou, no caso do
jogo em grupo, pode designar-se uma
pessoa para ficar responsável pelo
idioma, tendo esta de ajudar recorrendo a
ferramentas de tradução online.
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https://www.bbc.com/news/topics/
cg41ylwvggnt/syrian-civil-war
https://syriancivilwarmap.com/
Projeto "Syrian Journey": https://www.bbc.
com/news/world-middle-east-32057601
Vídeo “Rentrez chez-vous”: https://www.
youtube.com/watch?v=gm328Z0JKjA
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MATERIAIS ESSENCIAIS

Rentrez chez vous
Bigflo & Oli
Álbum: La vie de rêve, 2018

Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel
Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel
On pensait pas qu'ils oseraient mais le mal est fait
Comment on a pu en arriver là? Difficile à croire
La nuit a été calme, ils ont bombardé que trois fois
Je suis monté à Paris retrouver ma copine
La guerre nous a pris par le col, nous a sorti de la routine
Remplacé les fleurs par les pleurs, les murmurs par les cris
Son immeuble a été touché, j'l'ai pas trouvé sous les débris
Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train
Le départ est prévu pour demain matin
Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies
Ça fait quatre jours que j'ai pas d'nouvelles d'Oli
Putain c'est la guerre!
On a cassé nos tours d'ivoire
Moi qui l'ai connue qu'au travers des livres d'histoires
J'veille sur la famille, c'est vrai, nos parents s'font vieux
On entasse des bus, on bloque les routes, on s'protège comme on peut
Et la foule fuit ces fous sans camisole
Paraît qu'ils exécutent des gens place du capitole
Quatre billets pour un ferry, une chance de s'évader
Une nouvelle vie de l'autre côté de la Méditerranée
Les balles nous narguent, on a peur d'être au mauvais endroit
Mon frère m'a dit "si j'reviens pas, partez sans moi"
Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau
Ça fait bientôt quatre jours que j'ai pas d'nouvelles de Flo
Bien sûr les bruits des wagons bondés me rendent insomniaque
Certains ont mis toute leur maison au fond d'un petit sac
Le train s'arrête et redémarre, me donne des hauts-le-cœur
On a fait en deux jours ce qu'on faisait en six heures
J'dois rejoindre la famille au port de Marseille mais j'ai pris du retard
J'crois bien qu'ils vont partir sans moi, quel cauchemar!
Pas grave, j'les rejoindrais en barque
Pas de réseau, impossible de choper une barre
J'vois une enfant au sol, lui demande si elle est seule
Elle dit qu'elle a vu ses parents couchés sous des linceuls
Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies

PLAY YOUR ROLE ― ITINERÁRIO
TOOLKIT - DOSSIÊ
#5
PEDAGÓGICO

130

MATERIAIS ESSENCIAIS

Ça fait bientôt six jours que j'ai pas d'nouvelles d'Oli
Direction Marseille! Un tas d'tout dans la soute
On fait semblant d'pas voir tous les corps qui longent la route
Les villes ont changé, la vie et l'horreur aussi tôt
Les métros sont des dortoirs, les cinémas des hôpitaux
Sous le port, on s'bouscule, on s'entasse devant
D'un coup l'ferry apparaît, certains tueraient pour une place dedans
À bord, je pleure l'état de ce monde
On a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde
On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part
Enfin respirer comme le lendemain d'un cauchemar
Le bateau démarre, je fixe son sillage sur l'eau
Ça fait bientôt sept jours que j'ai pas d'nouvelles de Flo
Arrivé sur le port de Marseille avec la petite fille dans mes bras
Presque un jour de retard, ils sont tous partis sans moi
Mais j'ai les contacts d'un passeur, une plage et une heure
Plus de trente, entassés, bien sûre, on ne voyage pas seul
Il me dit "choisis la fille ou ton sac pour jeter du leste"
Puis je vide mes poches et lui donne tout ce qu'il me reste
Et me voilà parti, acteur d'une drôle de fable
À la conquête du paradis sur un bateau gonflable, on navigue loin d'ici
Et plus les vagues s'agrandissent, plus notre espoir rétrécit
Et ça tangue, et ça tangue, certains tombent dans le ventre de la bête
Nous voilà en pleine tempête
En une seconde, la fille m'échappe et plonge
J'entends ses cris emportés par la mer qui gronde
La pluie, le sel et les larmes se mélangent
Une femme s'agrippe à mes hanches et m'entraîne dans la danse
Le bateau se retourne, on se colle et on coule
Nos appels à l'aide sont perdu dans la houle
Dire qu'il n'y a pas longtemps j'étais avec mes amis
On allait de bar en bar pendant toute la nuit
Mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment
Mon âme éteint sa lanterne
Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies
Je n'aurais plus jamais de nouvelles d'Oli
Le bateau accoste, première vision, des barbelés
Ça, mon frère ne m'en avait pas parlé
Encore des armes et des pare-balles
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On nous fait signer des papiers dans une langue qu'on ne parle pas
On nous fouille, nous désinfecte comme des animaux
On nous sépare de mon père, pas le temps de lui dire un dernier mot
Dans des camps provisoires, des couvertures, un matelas
Un niçois me raconte qu'il est là depuis des mois
Toulouse me manque déjà, ma mère s'endort dans mes bras
Elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra
La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles
Dans le journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la Tour Eiffel
Le lendemain on nous entasse dans des bus
Les autres sur les uns, qui peut le moins peut le plus
Des centaines de fous accompagnent notre départ
Des poings brandis en l'air, des cris, des sales regards
Je croise celui d'un type qui scande avec ferveur
C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur
Je ne vois que lui au milieu de la foule
Sur sa pancarte il est écrit "rentrez chez vous"
Mais j'suis désolé, on ne peut pas accueillir tous les Français
On ne peut pas accueillir tous les Français
Ils arrivent par milliers
Si ils avaient un minimum d'honneur
Ils retourneraient dans leur pays et ils combattraient pour la France
Ils combattraient pour défendre leur famille et puis leur honneur
C'est comme ça, je suis désolé
On vient, on vient de Nantes là, et ils ont tout détruit
Tout détruit à Nantes, il reste plus rien
On avait, on avait tout, là-bas, on a perdu tout ce qu'on avait
Euh, je sais pas quoi faire, je sais même pas où aller
J'ai perdu des gens de ma famille
Aujourd'hui, la plupart des problèmes que notre pays connaît
C'est de la faute des Français
Je suis désolé, avant qu'ils arrivent chez nous tout allait bien
Donc, on ne peut pas non plus accueillir des gens
Qui viennent chez nous foutre le bordel
Tradução para italiano (por Lorenzo Masetti):
https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=59064&lang=it)
Tradução para inglês:
https://lyricstranslate.com/en/rentrez-chez-vous-go-back-home.html
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Itinerário #10

SCREEN FRIENDS
Histórias e comentários

Competências

2.1 Interação
através de
tecnologias
digitais

3.1 Desenvolvimento de conteúdo digital

2.2 Partilha
através de
tecnologias
digitais

3.2 Integração e
reelaboração
de conteúdo
digital

5.3 Utilização
criativa das
tecnologias
digitais

2.4 Colaboração
através de
tecnologias
digitais
2.5 Netiqueta

Palavras-chave

Duração

Público-alvo

•
•
•
•
•

4+ horas

Idade: dos 11 aos 17

Amizade
Adolescência
Rede social
Escolhas
Discurso de ódio
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Resumo
Este itinerário começa inspirado num
videojogo muito delicado e poético,
uma pequena obra-prima que vem do
mundo dos videojogos independentes:
Florence. Este videojogo (disponível para
descarregar como uma aplicação normal
em dispositivos móveis) assemelhase mais a uma história interativa, com
alguns pequenos quebra-cabeças para
resolver. Independentemente do uso
da aplicação no itinerário, não deixa
de ser interessante mostrar aos alunos
um exemplo de um videojogo “artístico”
para mostrar alternativas, exemplos
positivos. Inspirando-se num minijogo
integrado no jogo Florence, o itinerário
propõe que os alunos trabalhem
em algumas "publicações" próprias,
bastante semelhantes às das redes
sociais. A partilha destas publicações
e os comentários que serão solicitados
aos alunos fornecerão motivos para
refletir sobre o uso das palavras, sobre a
importância de ponderar as palavras.
Posteriormente, os alunos serão
envolvidos numa atividade em que
terão de lidar com alguns diálogos, que
ocorrem em diferentes situações. A partir
de alguns balões de diálogo existentes, os
alunos (sozinhos, em pares ou em grupos)
terão de dar continuidade aos diálogos,
escolhendo as palavras a dizer e, ao
mesmo tempo, escolhendo o caminho do
diálogo e da história. Assim, serão capazes
de conceber cenários e situações em que
dois personagens dialogam, escolhendo
palavras para dizer e também propondo
encruzilhadas e escolhas.
As encruzilhadas e as escolhas estão
no centro da terceira atividade: através
de uma plataforma online projetada
para criar histórias com encruzilhadas,

os alunos poderão compor uma história
partilhada, em que os seus personagens
se encontrarão perante escolhas
importantes.

Contexto
A primeira atividade, após jogar Florence,
envolve a composição de algumas
publicações e uma fase de comentários
posterior. Os alunos são chamados
a responder a publicações com
comentários realistas, e também a relatar
expressões lidas ou ouvidas na internet.
Esta possibilidade pode dar azo a atitudes
incorretas, principalmente se soubermos
da ocorrência prévia de episódios
relacionados com discurso de ódio na
turma ou se soubermos que há alunos
com tendência para provocar. Mas tenha
cuidado: também será pedido aos alunos
que teçam comentários desagradáveis
(inventados, plausíveis ou reproduzidos
sem alteração); o que é pedido aos alunos,
no entanto, é que o façam com seriedade
e não de maneira desagradável, apenas
para causar sensação na sala de aula. O
professor, que conhece bem seus alunos,
saberá equilibrar bem estes aspetos.
•

Cuidados a ter: uma sugestão consiste
em pedir aos alunos que assinem os
seus comentários: sem a proteção
do anonimato, talvez sejam evitados
comentários desagradáveis, escritos
apenas para impressionar.
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Objetivo

Recursos necessários

A atividade tem como objetivos:
• Incentivar os alunos a refletir sobre
impacto que um comentário negativo
pode ter.
• Reconhecer a importância de
compartilhar diferentes pontos de vista
e sensibilidades.
• Saber conduzir um diálogo construtivo,
sem desrespeitar o outro.
• Construir uma história coletiva sobre os
temas da adolescência e do discurso
de ódio, partilhando escolhas e
caminhos.

•
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Florence e Ehi, Tonino! são duas
aplicações disponíveis no Google Play
e na App Store: a primeira é paga e a
segunda é gratuita. São compatíveis
com smartphones e tablets. Em
contrapartida, THe iNCIPIT é uma
plataforma disponibilizada na internet,
em https://theincipit.com/. A aplicação
Ehi, Tonino! e a plataforma THe iNCIPIT
estão em italiano, enquanto Florence
está disponível em vários idiomas.
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Florence

O videojogo Florence é uma história interativa sobre os altos e baixos
sentimentais do primeiro amor verdadeiro de uma jovem. A Florence
Yeoh sente-se um pouco encurralada: a sua vida é uma rotina
constituída pelo tempo que passa a trabalhar, a dormir e a navegar
nas redes sociais. Até que um dia, ela conhece o Krish, um violoncelista,
que mudará a sua maneira de ver o mundo. Possui uma mecânica
simples e intuitiva, uma banda sonora e gráficos muito precisos. Os
quebra-cabeças são usados para reforçar partes da vida da Florence,
à medida que os jogadores progridem na sua história. O designer
principal, Ken Wong, queria criar jogos que evitassem a violência e
inspirou-se no trabalho que realizou em Monument Valley, para criar
uma experiência mais focada na narrativa, incluindo quebra-cabeças.
O jogo recebeu críticas favoráveis, que elogiaram o estilo artístico,
a música e a estrutura da narrativa do jogo. Durante o jogo, seguimos
a história, entre altos e baixos, através de uma série de minijogos. Os
minijogos refletem vários aspetos da vida quotidiana: a dificuldade
em comunicar, em reconhecer e se reconhecer, em aceitar o outro
plenamente.
Um dos minijogos é sobre o constrangimento de um primeiro
encontro, através de um quebra-cabeças, e esta parte serviu de
inspiração a uma das atividades deste itinerário. O jogo divide-se em
20 capítulos, distribuídos por 6 atos. Uma visualização única demora
aproximadamente 30 minutos. A aplicação encontra-se disponível no
Google Play e na App Store e é paga.
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Ehi, Tonino!

A aplicação Ehi, Tonino!, disponível gratuitamente na App Store e no
Google Play, é desenvolvida pelo Centro Zaffiria e é uma das principais
produções do projeto #NoDrugsToBeCool. É uma aplicação narrativa
em que o jogador acompanha os eventos de um ano letivo, interagindo
com alguns personagens, através da exibição de mensagens
instantâneas. A aplicação está disponível apenas em italiano.
Inspirada nos gamebooks, a aplicação menciona a sua estrutura
e transporta-a para o mundo digital: textos e animações conduzem
os rapazes e as raparigas pelas histórias de um pequeno grupo de
adolescentes que estão a aprender a complexidade inerente à gestão
(às vezes boa, outras vezes má) das pequenas e das grandes coisas da
vida, à compreensão de si mesmos e do que fazem. O final permanece
aberto para que qualquer pessoa que descarregue a aplicação possa
escrever a conclusão que preferir.
Visualmente, a aplicação assemelha-se a um chat de mensagens
instantâneas, inspirado nos chats mais usados atualmente. Os
personagens são contactos do jogador, que desempenha o papel de
um rapaz ou de uma rapariga e que inicia um novo ano letivo numa
nova escola. À medida que a história avança, o jogador fará novos
amigos e receberá mensagens às quais ele pode responder, fazendo
escolhas. Cada escolha terá várias consequências, os personagens
reagirão de maneira diferente e a história seguirá caminhos
alternativos. O jogador tornar-se-á o "centro" de um grupo de amigos
e colegas de turma que, durante um ano letivo, contarão com os seus
conselhos para resolver e superar algumas situações, às vezes simples,
outras vezes complexas.
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Com a aplicação Ehi, Tonino!, cada jogador pode viver uma
história diferente, descobrir novos diálogos e mudar as relações
entre os personagens. À medida que a atividade avança, todos os
vídeos criados pelos alunos durante o decorrer do projeto serão
"desbloqueados" e estarão disponíveis numa galeria dentro da
aplicação. A secção "diário" também permitirá que registe os seus
pensamentos livremente, anotando informações úteis sobre os
personagens, as suas reflexões, as ideias que surgiram durante o jogo.
A aplicação é, portanto, personalizável e possui um final aberto, que
convida à exploração e repetição, para experimentar as diferentes
possibilidades oferecidas.

THe iNCIPIT

THe iNCIPIT é uma plataforma online para contar histórias de forma
interativa; é uma página onde pode escrever ou participar no
desenvolvimento de histórias com encruzilhadas. Ao contrário de
outras plataformas de escrita coletiva - em que os utilizadores podem
contribuir escrevendo cada uma das partes da história - na plataforma
THe iNCIPIT, o escritor é sempre o mesmo, mas os utilizadores podem
decidir o caminho da história.
THe iNCIPIT é uma página onde se poderá registar gratuitamente,
para começar e para interagir como escritor ou leitor. Após uma breve
apresentação, temos a oportunidade de começar imediatamente a
escrever a nossa história ou participar em sondagens sobre outras
histórias. No primeiro caso, temos 5000 carateres para escrever o
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início da nossa história, uma espécie de "primeiro capítulo". Após
acrescentarmos várias informações (título, género, breve resumo),
podemos publicá-lo, mas não antes de oferecermos três respostas
possíveis. Cada um dos nove capítulos disponíveis (há dez no total,
mas o último não prevê nenhuma opção) deve de facto terminar com
três diferentes desenvolvimentos possíveis para história. É suficiente
indicar, por exemplo, três lugares diferentes onde o protagonista
pode ir, ou três maneiras diferentes de responder a um personagem;
cabe ao escritor decidir quão significativas são as escolhas para o
enredo e quanto escrever ou não escrever com antecedência sobre
possíveis desenvolvimentos. Os leitores poderão votar na escolha
preferida e, à semelhança de uma sondagem, será escolhida a que
receber mais votos. Nesse momento, o escritor pode continuar com
o próximo capítulo, começando pela escolha votada pela maioria
dos leitores. Além de votar, os leitores podem deixar comentários e
opiniões sobre os textos escritos. Temos também a oportunidade de
assumir o papel de leitor: podemos procurar as histórias que estão
ativas num determinado momento, lê-las e participar nas sondagens,
expressando o nosso voto e interagindo com o escritor.
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Estas metodologias de aplicação permitem-lhe criar experiências nas quais jovens e
adultos possam refletir sobre o discurso de ódio online, partindo da sua experiência
de vida, das suas vivências, mas também imaginando os anticorpos necessários para
enfrentá-lo no futuro. O trabalho de grupo, a discussão coletiva e a prática artística
e digital tornam-se ferramentas concretas para aumentar a consciencialização e
dotar os alunos de ferramentas para reagir. Neste itinerário, é-lhes passada a palavra,
para que se possam expressar através da criação de conteúdo que lhes é muito
familiar, tal como publicações em redes sociais. A possibilidade de trabalhar com a
narrativa também permite que os alunos se expressem e explorem situações, soluções
e estratégias para lidar com várias situações e contextos onde é possível enfrentar o
discurso de ódio. Este itinerário oferece-lhes muitas possibilidades criativas para contar
histórias, inventadas e pessoais
SEGMENTO 1						
•

•
•

•

Neste segmento, os alunos criam
publicações próprias, partilham-nas e
comentam-nas.
A aplicação Florence.
Nesta parte, os alunos serão
convidados a observar uma
aplicação/videojogo juntos e, de
seguida, inspirar-se nessa observação
para realizar a primeira atividade
prática. Durante a observação do
jogo, é bom levar os alunos a colocar
questões e a tecer comentários para
conhecer a forma como interpretam o
jogo que lhes propusemos. Durante a
fase em que os alunos de debruçam
sobre as publicações e comentários,
o professor deve ser um facilitador
que os estimule e os incentive a se
expressarem e se confrontarem.
Um smartphone/tablet para a
aplicação Florence; um projetor; as
imagens cortadas (anexadas); folhas
de papel brancas; tesoura e cola;
canetas, marcadores e lápis.

2 horas.
Podemos dar início à atividade,
mostrando a aplicação Florence.
Se possível, ligamos o tablet ou o
smartphone ao projetor, para que
todos os alunos possam acompanhar
o decorrer do jogo. Como alternativa,
podemos perguntar se os alunos
querem jogar à vez, para todos colegas
poderem assistir. Os alunos que estão a
observar podem tirar notas, enquanto
os seus colegas jogam. É sempre muito
interessante perguntar aos alunos o que
acham de uma aplicação que estamos
a propor, pois ajuda-nos a entender se a
mensagem que nós consideramos que
esse recurso transmite é percecionada
pelos alunos da mesma forma. Também
permite que desenvolvam uma visão
crítica do que o mundo dos videojogos,
das aplicações, dos filmes e dos livros
oferece, ajudando-os a discernir o
material de pouco valor (cujo o único
objetivo é vender) do material de
qualidade. Podemos dar-lhes post-its e
pedir que registem todos os pensamentos
e os pendurem na parede, num local
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claramente visível e acessível a todos.
A aplicação Florence tem uma
estrutura muito simples, e o jogo pode
ser concluído em pouco mais de meia
hora. O que é interessante, no entanto, é
debruçarmo-nos sobre cenas individuais,
sobre minijogos individuais, para refletir
com os alunos. Tal como descrito na
seção Recursos Necessários, a aplicação
Florence conta a história de uma jovem
imersa na sua rotina diária, que vive uma
intensa história de amor. Na primeira parte
do jogo, essa rotina monótona é bem
expressa a nível estético (a escolha das
cores, por exemplo) e com a repetitividade
das ações a serem executadas: escovar
os dentes, dar uma espreitadela nas redes
sociais, trabalhar. Quando a Florence usa
o smartphone, por exemplo, não vemos a
imagem inteira; vamos tentar perguntar
aos alunos se sabem a razão. O que
queriam os designers dizer-nos neste
caso? Por que escolheram estas cores?
Como acham que deveriam ser realizadas
estas ações?
Durante o terceiro capítulo, num
determinado momento, o smartphone da
Florence fica sem bateria, o que a "força" a
prestar atenção ao mundo em seu redor.
Apenas então acontece o encontro com
PLAY YOUR ROLE ― ITINERÁRIO #10

o Krish; como é esse momento expresso
pelos designers? O que muda agora,
em comparação com a representação
da vida da Florence até recentemente?
Podemos jogar até ao quinto capítulo,
onde haverá um pequeno minijogo
sobre a composição de alguns balões
de diálogo, uma ação que servirá de
inspiração para as atividades seguintes.
A primeira atividade inspirada na
aplicação Florence refere-se às cenas em
que a protagonista usa o seu smartphone.
Tal como foi possível ver no jogo, os
designers decidiram mostrar-nos apenas
uma parte das imagens, concentrando
a nossa ação apenas na repetitividade
de dois gestos simples: colocar um
coração ou mudar a imagem. Partindo
das reflexões feitas em conjunto com os
alunos sobre as escolhas dos designers,
propomos-lhes que reflitam precisamente
sobre a importância das imagens e as
reações às mesmas. Sabemos que é
muito importante decidir o que publicar
e como, especialmente na idade deles. O
jogo destaca a pouca importância dada
à imagem; queremos fazer com que os
alunos reflitam sobre isso.
Em anexo a este itinerário, encontramse seis imagens da aplicação Florence,
que consistem de publicações a que foi
retirada a parte superior da imagem.
Dividimos a turma em grupos, com
um número máximo de seis alunos, e
distribuímos as seis imagens por cada
grupo. Pedimos aos alunos que colem
as imagens numa folha e as completem:
a partir da pista, das falas, eles podem
continuar e compor a imagem, decidindo,
assim, a aparência dos personagens,
as suas expressões, o contexto. Quem
são estas pessoas? O que estão a
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fazer? Por que se fotografaram? O que
queriam transmitir? Para complementar
a fotografia, pedimos aos alunos que
escrevam algumas linhas e hashtags,
como se fosse uma publicação no
Instagram. O que poderia o autor
escrever? É uma boa altura para ele/
ela? É uma má recordação? Por baixo
(ou ao lado) da imagem, os alunos
podem escrever o que pretenderem,
tal como numa publicação. Sugerimos
que imaginem publicações realistas,
semelhantes às que veem diariamente.
Agora, pedimos aos alunos que
mostrem as suas publicações:
penduramo-las numa parede que se
encontre livre e que seja facilmente
acessível, como uma página de uma rede
social, que contém todas as publicações.
Podemos lê-las juntos e, eventualmente,
pedir esclarecimentos ou comentários
sobre o que vamos lendo. Damos post-its
aos alunos e pedimos-lhes agora para
comentarem as publicações. Para cada
publicação, eles terão de escrever pelo
menos um comentário num post-it e colálo por baixo. Pedimos, novamente, que
comentem como gostariam de comentar
na realidade, mas também que detetem
comentários semelhantes aos que veem
nas redes sociais que usam diariamente
(portanto, tal também inclui comentários
desagradáveis, caso se depararem com
algum). Eles também podem, se assim
o entenderem, indicar comentários
verdadeiros.
Após a fase dos comentários, podemos
começar a lê-los juntos. Vamos ler
alguns exemplos, pedindo ao autor
- se necessário - para aprofundar o
comentário ou perguntando aos alunos se
eles têm ideias que desejem compartilhar.

Após algumas observações livres,
pedimos aos autores das publicações que
recolham os post-its que se encontram
por baixo das suas publicações e que
os tragam para a sua mesa. Pedimoslhes agora que dividam os comentários
em duas "categorias": 1. comentários não
ofensivos; 2. comentários ofensivos.
Damos-lhes tempo para selecionar
e, em seguida, abrimos uma discussão
para comparar o trabalho realizado.
Perguntamos se alguém deseja começar,
explicando que devem descrever a
forma como dividiram os comentários
e perguntamos se gostariam de ler
alguns que sejam significativos. Vamos
tornar esta comparação construtiva,
perguntando aos colegas se concordam
ou não.
Em primeiro lugar, podemos pedir
para identificarem comentários
claramente ofensivos, com conteúdo
de ódio, racismo e violência, que
chamam a atenção imediatamente, e
podemos rotulá-los como tal. Portanto,
é importante que não nos esqueçamos
de transmitir aos alunos a ideia de que
alguns comentários são objetivamente
odiosos, independentemente de eventuais
interpretações e observações subjetivas.
Entre os comentários lidos, os
mais interessantes e debatidos
serão provavelmente os que podem
ser ofensivos, mas não de forma
evidente. Estes são os comentários
que aparentemente não contêm uma
agressão ou troça verbal óbvias, mas que,
quando lidos de uma certa maneira ou
por uma pessoa com uma determinada
sensibilidade, podem ser ofensivos. Estes
integram o tipo de comentários, de
intervenções, a que deve ser dada mais
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atenção, para evitar o uso de certos
termos e para ensinar a medir as palavras
de forma mais eficiente. Provavelmente,
serão ofensivos para alguns e não para
outros: é importante discutir este aspeto
com os alunos para comparar os vários
pontos de vista e para refletir sobre o
facto de que nunca devemos partir do
princípio que conhecemos plenamente
a pessoa que lê os nossos comentários.
Se quisermos, cada vez que um aluno
ler um comentário, podemos pedir para
colocá-lo na parede e criar dois grupos
de comentários.
Depois de ouvirmos as intervenções
individuais, é importante estabelecer
alguns tópicos orientadores.
SEGMENTO 2						
•

Os alunos constroem diálogos,
respondendo aos personagens e
escolhendo o caminho a seguir.
• Nesta parte, os alunos têm uma certa
liberdade de expressão: podem criar
diálogos inesperados, divergentes
da situação inicial e, acima de tudo,
podem correr o risco de desviar-se
do propósito da atividade. O professor
deve, portanto, esclarecer bem quais
são os tópicos a ser abordados e
manter as histórias no rumo certo.
Independentemente do modo
escolhido (ver abaixo), é importante
reservar um momento no final para
efetuar um balanço e para desenvolver
alternativas e propostas.
• Imagens iniciais; folhas de papel
brancas; tesoura e cola; canetas ou
marcadores.
Neste momento, podemos propor aos
alunos que joguem com encruzilhadas
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É essencial fazer com que os alunos
entendam que certas coisas não devem
ser ditas: até os comentários odiosos,
que, dependendo do contexto, podem
não causar danos, são, no entanto, uma
expressão de um padrão de pensamento
usado para agir, ou, por exemplo, mudar
relacionamentos. Mesmo nos casos
em que sabemos que a pessoa visada
pelos insultos é resistente (um amigo que
conhecemos não é ofendido), corremos o
risco de legitimar a violência e a primazia
de alguém sobre outra pessoa. Certas
intervenções devem ser evitadas e, de
facto, denunciadas, se necessário.
LEMBRE-SE DE COLOCAR TONINO COMO
UMA VARIANTE ITALIANA
2 horas.
e escolhas, tal como nas aplicações
propostas, mas de forma analógica. Em
anexo ao itinerário, encontram-se as
imagens criadas a partir das aplicações
Ehi, Tonino! e Florence, combinadas,
que constituem situações iniciais. Os
personagens estão num contexto que
pode sugerir um certo tipo de diálogo
ou discurso. Acima dos personagens,
existem também balões de diálogo,
que indicam o início de uma hipotética
conversa. Imprimimos estas imagens, no
maior formato possível. Esta atividade é
inspirada num dos minijogos da aplicação
Florence, mais precisamente aquele
em que o jogador deve compor um
diálogo arrastando balões. Esse minijogo
representa a dificuldade que por vezes
sentimos em encontrar as palavras
certas. É um facto que pouco peso é dado
às palavras escolhidas; tal acontece
frequentemente e principalmente nas
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redes sociais. Incorremos então no risco
de ofender o outro, ultrapassar o limite,
exagerar. De certa forma, essa atividade
pretende retardar esse processo, através
da prática manual, para criar tempo para
refletir sobre as palavras que dizemos, as
escolhas que fazemos e quanto tudo isso
afeta os outros.
Para esta atividade, podemos trabalhar
de diferentes maneiras: em pares, em
grupos, livremente, com guiões.
• Trabalho em pares:
Criamos pares e atribuímos a cada
um uma situação inicial impressa. Os
dois elementos do par interpretam os
dois personagens e, alternadamente,
respondem um ao outro, colocando
balões sobre a sua cabeça, à semelhança
dos balões usados no início. Os balões
de partida servem como incentivo e
estímulo para continuar o diálogo, mas
os alunos podem decidir o assunto a ser
abordado ou este pode surgir à medida
que a atividade decorre - eles poderão
simplesmente dar seguimento ao outro e
construir a cena juntos. Podemos dar-lhes
liberdade para experimentar ou indicar
um tópico ou um tema para discutir e
verificar como eles o desenvolvem.
• Trabalho em grupos:
O trabalho em grupo implica a
comparação entre os alunos, para
construir um diálogo coerente com
os balões, uma situação que leve à
discussão de um tópico escolhido por eles
ou eventualmente indicado por nós. Em
vez de darem continuidade ao diálogo a
dois, como no trabalho de pares, neste
caso, o grupo atua como uma equipa de
criativos, como se estivessem a escrever

as cenas de um filme, uma banda
desenhada, uma série. Neste caso, tratase, portanto, de um trabalho de criação
partilhado em grupo, com o objetivo de
estruturar um hipotético diálogo entre
duas pessoas.
• Trabalho livre:
Penduram-se as várias situações (e talvez
situações adicionais criadas por nós) nas
paredes da sala de aula, com espaço
suficiente para os alunos se poderem
mover livremente de uma folha para outra.
Recorrendo a canetas ou marcadores,
os alunos podem dar continuidade aos
diálogos, acrescentando livremente
balões acima dos personagens. Podem
acrescentar um balão a um diálogo e
avançar para trabalhar noutro e assim
sucessivamente. Desta forma, todos
podem trabalhar em todas as situações e
a turma, em conjunto, dá continuidade a
todos os diálogos.
• Variante com guiões:
Durante a experiência realizada em Itália
com educadores e professores, foram
penduradas nas paredes as situações
impressas num formato grande. Os
participantes foram convidados a
participar na atividade "livremente", mas
com uma variante. Em vez de poderem
escrever livremente os diálogos nos
balões com a caneta, eles tiveram
de escolher entre uma série de frases
preconcebidas. Estas frases eram muito
semelhantes à transcrição dos diálogos
da aplicação Hey, Tonino!, ou seja, foram
usadas como guião. Nesta modalidade
de trabalho, os participantes tiveram de
recortar partes das frases e colá-las nos
balões para criarem um diálogo coerente.
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Os participantes foram, assim, "forçados"
a encontrar e a escolher as palavras
certas para dizer, um exercício que pode
ser muito interessante. Para replicar esta
atividade - se não tivermos os guiões
de um filme ou diálogos já escritos
- podemos usar revistas, um jornal,
fotocópias de um livro que nos interesse
ou qualquer outro suporte.
Em todos as modalidades, podemos
também integrar um sistema de escolhas:
um aluno pode responder com um balão
duplo, bifurcando o caminho. Aqueles que
intervêm depois dele terão de escolher
entre as duas opções e reagir àquilo

com que se deparam, fazendo uma
escolha e mudando o rumo do diálogo.
Também podemos deixar em aberto a
possibilidade de responder a ambas as
opções e ver como o diálogo seguiria
os dois rumos diferentes, uma espécie
de jogo de "e se...". Este método permite
que os alunos experimentem diferentes
maneiras de reagir e de responder e
também lhes oferece a possibilidade de
imaginar as consequências.

SEGMENTO 3						
•

•
•
•

•

Nesta atividade, os alunos criam
uma história coletiva dividida em dez
capítulos.
Variável (ver abaixo).
A plataforma online THe iNCIPIT.
Esta atividade não termina com uma
única sessão, trata-se, sim, de uma
proposta que pode perdurar no tempo.
Os alunos criarão uma história coletiva,
com encruzilhadas; a escolha das
encruzilhadas a seguir será feita pelos
utilizadores de uma plataforma online,
o que poderá requerer algum tempo.
É por essa razão que este segmento
é adequado como uma atividade
para realizar a longo prazo e para ser
elaborada em conjunto com toda a
turma.
Um computador e um projetor.

A terceira atividade aprofunda a
questão das escolhas através do uso
de uma plataforma online intitulada
THe iNCIPIT. Nesta atividade, os alunos
serão responsáveis por efetuar escolhas
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importantes e significativas, que
podem mudar o rumo de uma história.
Este workshop pode dar aos alunos a
possibilidade de refletirem sobre a sua
própria experiência, sobre a adolescência,
sobre a dificuldade em fazer escolhas
pessoais. A estrutura é diferente da
adotada nas restantes atividades:
estende-se ao longo do tempo e continua
em várias ocasiões. Portanto, consiste
numa atividade com potencial para se
tornar um eventual compromisso semanal
fixo, ao qual podemos dedicar o tempo
necessário (por exemplo, uma hora) para
dar continuidade ao rumo da história,
discuti-lo com os alunos e criar novo
conteúdo.
A plataforma THe iNCIPIT permite
criar histórias com a colaboração
dos utilizadores. O escritor escreve um
capítulo de cada vez, propõe três breves
desenvolvimentos; os utilizadores votam
e, à semelhança de uma sondagem, a
proposta mais votada será aquela a ser
desenvolvida pelo escritor. Consulte a
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seção dos Recursos Necessários para
obter mais informações sobre esta
ferramenta.
Em primeiro lugar, temos de nos
registar (gratuitamente) na plataforma;
podemos fazer um registo em nome da
"turma" usando um email da escola ou
o pessoal. Nesse momento, podemos
dividir a turma em grupos ou em pares;
como a narração na plataforma THe
iNCIPIT tem dez capítulos; podemos criar
dez grupos ou cinco que atuarão duas
vezes como escritores. Apenas temos de
criar o primeiro capítulo da nossa história:
podemos escrevê-lo e propô-lo aos
alunos, ou criar essa primeira parte com
eles. Para facilitar a narração, é sempre
importante fornecer material e evitar
deixar os alunos sem orientação perante
uma "folha em branco", basta apresentar
uma situação em que sua intervenção
não possa ficar presa a algo concreto:
apresentar detalhes de um personagem,
anedotas, enfim, um incipit ou ponto de
partida; qualquer opção será útil para
dar início à história e, simultaneamente,
prestar apoio aquando da sua criação.
Podemos começar com os personagens
que os alunos já conhecem, podemos
concebê-los juntos, podemos recorrer a
temas e tópicos com os quais estamos já
a lidar na sala de aula.
Neste momento, o primeiro grupo
pode escrever o primeiro capítulo;
podemos pedir ao grupo que o prepare
com antecedência ou enquanto os
restantes se mantêm ocupados com
outra atividade. Os alunos devem ter o
cuidado de terminar o capítulo com três
possibilidades, três escolhas possíveis; elas
poderão ser, por exemplo, três maneiras
para responder a um personagem, três

escolhas, três atitudes a adotar, entre
outras opções. É importante que sejam
escolhas significativamente diferentes,
na medida do possível, para oferecer
aos utilizadores uma verdadeira uma
possibilidade de escolha. Podemos
ajudar o grupo a planear os três rumos a
propor à comunidade. Uma vez cridas as
três possibilidades, podemos publicar o
primeiro capítulo: basta aguardarmos os
votos dos utilizadores. A votação encerra
automaticamente quando o próximo
capítulo for publicado; sugerimos publicar
um capítulo por semana, para dar aos
utilizadores tempo para ler a história e
votar.
Depois de reunirmos todos os votos,
chega a vez do segundo grupo. Com
base na escolha mais votada, os alunos
terão de escrever o segundo capítulo da
história, dando continuidade à preferência
votada pela maioria dos utilizadores. Este
processo continua até chegarmos ao final
da história.
No final da atividade, teremos uma
história criada coletivamente, pois
cada grupo, de tempos a tempos, foi
responsável por uma parte da história
e deu-lhe continuidade. Como já foi
mencionado, o ponto de partida é
fundamental: podemos propor aos alunos
que comecem a partir de um caso de
discurso de ódio que ouviram ou que
inventem um para o efeito. Poderia ser
a história de uma vítima de bullying ou
de um agressor. Por exemplo, o primeiro
capítulo poderia terminar com uma
situação como a seguinte: um rapaz foi
vítima de ataques verbais sérios num chat,
como deveria o rapaz reagir? 1 - Ignorar
completamente o odiento e agir como se
nada tivesse acontecido.
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2 - Falar com os pais e/ou professores
sobre o que aconteceu. 3 - Responder
de uma forma ainda mais agressiva.
Esta forma de trabalhar permite que os
alunos se coloquem no lugar de todos
os potenciais personagens, imaginem
os vários pontos de vista e tenham em
consideração as possíveis ações e
comportamentos de todos os envolvidos.
No final da história, recomenda-se uma
comparação de toda a experiência.

Em suma
Os alunos interagem diariamente com
publicações nas redes sociais. Contudo,
o peso e a atenção que conferem às
imagens e às palavras publicadas,
frequentemente, não são suficientes. Tal
acontece, sobretudo, nos comentários,
às vezes repletos de ódio evidente, outras
vezes com ofensas verbais mais subtis e
difíceis de serem identificadas como tal.
Partilhar histórias, publicações e diálogos
pode ser uma forma para refletirmos em
conjunto sobre o que publicar e como, de
que maneira e como comentar. Os alunos
devem ter sempre em mente que, muitas
vezes, eles não conhecem plenamente a
pessoa que irá ler as suas palavras e que
poderá, portanto, entendê-las mal, poderá
ofender-se e sentir-se magoado.
Também é importante esclarecer
como os comentários de ódio devem ser
identificados e denunciados. Os alunos
devem compreender que, juntos, podem
defender-se, ajudar-se mutuamente, por
exemplo, denunciando o comentário
juntos, permanecendo junto à vítima.
Abordar a questão num grupo pode
ser a chave para superar, em conjunto,
momentos difíceis causados pelo ódio
online.
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Este itinerário propõe algumas
ideias para refletir sobre esses aspetos
e incentiva os alunos a desempenhar
um papel ativo no apoio à vítima,
estimulando a sua capacidade de sentir
empatia. O objetivo é reforçar o papel
positivo de cada pessoa dentro das suas
comunidades (mais do que uma...).

Opções/variantes adicionais1
Uma variante possível para a
atividade do segmento 2 é construir,
com os alunos, as situações iniciais
para os diálogos. Neste conjunto de
instrumentos, já existem situações
criadas com personagens extraídos
de duas aplicações. Podemos
selecionar outros meios com os alunos
(filmes, livros, séries de televisão,
videojogos, aplicações) e pedir-lhes
que escolham os seus personagens
favoritos. Procuramos imagens desses
personagens, imprimimo-las, recortamolas e compomos as cenas iniciais numa
folha. Desta forma, além de usarmos
personagens de que os alunos gostam,
podemos construir situações e contextos
iniciais mais próximos das nossas
necessidades.

Fontes/hiperligações
Página da plataforma THe iNCIPIT:
https://theincipit.com/
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Itinerário #11

KIND WORDS
Comunicação gentil

Competências

2.1 Interação
através de
tecnologias
digitais

3.1 Desenvolvimento de conteúdo digital

2.2 Partilha
através de
tecnologias
digitais

3.2 Integração e
reelaboração
de conteúdo
digital

5.3 Utilização
criativa das
tecnologias
digitais

2.4 Colaboração
através de
tecnologias
digitais
2.5 Netiqueta

Palavras-chave

Duração

Público-alvo

•
•
•

6 / 7 horas

Idade: dos 11 aos 17

Discurso de ódio online
Bullying
Redes sociais
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Resumo

Contexto

Este itinerário abrange três atividades
principais, interligadas por um tema
principal: a linguagem. Através das
atividades propostas, os alunos serão
incentivados a falar, escrever, reagir e
relatar, tendo o cuidado de escolher
cuidadosamente as palavras e o modo
como relatam. Durante a primeira
atividade, recorrer-se-á a um jogo de
cartas para testar estratégias que ajudem
a lidar com insultos e comentários
negativos que podem ser encontrados
na internet. Todas essas estratégias visam
"extinguir" fogos verbais, amenizar tons
e reagir de maneira gentil e ponderada,
por vezes até divertida e poética. A
segunda atividade prevê que, à luz da
primeira experiência, os alunos reflitam
sobre situações semelhantes (insultos
e discurso de ódio) pelas quais tenham
passado ou a que tenham assistido
na internet. Recorrendo à gravação
de um vídeo simples, com os seus
smartphones, os alunos construirão uma
narrativa muito pessoal dessas situações,
propondo possíveis soluções. A última
atividade permitir-lhes-á verbalizar e
consubstanciar as suas experiências
através da redação de uma carta. Um
videojogo muito particular, Kind Words,
dar-lhes-á a possibilidade de responder
a cartas de estranhos, oriundas de
diferentes partes mundo. Este método,
a comparação com outros utilizadores
e a responsabilidade de responder às
suas cartas (frequentemente carregadas
de emoções) levarão os alunos a refletir
sobre a importância das palavras que
optam por escrever no seu dia a dia.

Este itinerário aborda questões
associadas ao discurso de ódio e a
comentários negativos encontrados em
chats e nas redes sociais; é também
pedido aos alunos que relatem alguns
casos a que tenham assistido ou
experienciado. Tal permite que o tópico
seja abordado recorrendo a um método
comparativo, mas que poderá ser
problemático, nomeadamente, se houver
um histórico de episódios desagradáveis
relacionados com esta temática na
turma.
•

Cuidados a ter: se for conhecida a
existência de episódios desagradáveis
relacionados com o discurso de
ódio dentro da turma, podemos, na
primeira fase, formar os grupos tendo
em conta essas situações, para evitar
alimentar atitudes que possam ser
contraproducentes para a turma.
Podemos igualmente evitar comparar
experiências do jogo com o mundo
real, permanecendo no contexto da
fantasia. Na segunda atividade, se
preferirmos, podemos propor situações
ou comentários aos alunos, se
quisermos impedir que tragam histórias
de sucesso reais para a aula.
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Objetivo
A atividade tem como objetivos:
•

•

•
•
•

Experimentar e debater estratégias
para reagir a comentários com
discurso de ódio
Aprender a narrar situações
desagradáveis e falar de soluções
possíveis
Aprender a usar smartphones para
fazer vídeos coletivamente
Refletir sobre as palavras a usar num
comentário, num discurso
Redigir uma carta usando "palavras
gentis"

Recursos necessários

•

Kind Words é um videojogo muito
particular, disponível para o Microsoft
Windows, Linux, macOS; o jogo é pago.

sala pequena e acolhedora, e pode
clicar em dezenas de cartas enviadas
por pessoas reais, algumas das quais
abordam frustrações relacionadas com o
desemprego, o amor, a solidão, a família,
e questões pessoais. O utilizador pode
optar por responder às cartas da maneira
que desejar e, se o remetente gostar da
sua resposta, poderá enviar um sticker. O
jogo tem uma forma de moderação mais
ou menos extensa, que, basicamente,
não permite escrever alguns termos,
conceitos e frases. O espaço é bastante
reduzido, foi projetado maioritariamente
para respostas emocionais e empáticas.
É importante salientar que a conduta da
comunidade tem um impacto enorme
no jogo e oferece feedback valioso aos
programadores. Jogar Kind Words pode
ser uma experiência muito forte. Não
sabemos o conteúdo da próxima carta e
pode comover-nos muito. A gentileza das
palavras trocadas não nos impede de
escrever ou receber conteúdos profundos
e comoventes. Um conselho importante:
O Kind Words conecta os jogadores a
recursos de saúde mental na seção
"Ajuda".

Todo o mecanismo se baseia na
receção de cartas, às quais é possível
responder. O videojogo leva-nos a ler
atentamente as palavras de milhares de
estranhos, decidir se devemos responder
ou não e como. É uma experiência
interativa, mais do que um videojogo. Na
prática, Kind Words é um jogo no qual
o utilizador envia cartas confessionais
a estranhos. O jogador assume o papel
de um avatar que escreve cartas, numa
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Estes métodos de trabalho permitem-lhe criar experiências nas quais jovens e adultos
possam refletir sobre o discurso de ódio online, partindo da sua experiência de
vida, das suas vivências, mas também imaginando os anticorpos necessários para
enfrentá-lo no futuro. O trabalho de grupo, a discussão coletiva e a prática artística e
digital tornam-se ferramentas concretas para aumentar a consciencialização e dotar
os alunos de ferramentas para reagir. O jogo de cartas Reações Estratégicas propõe
estratégias de operacionalização úteis que contrastam com o discurso de ódio e que
são facilmente replicáveis na vida real.
SEGMENTO 1
•

•

•

					2 horas.

Neste segmento, o jogo de cartas
Reações Estratégicas é usado para
refletir sobre estratégias para reagir a
comentários negativos
No início, os alunos provavelmente
sentir-se-ão inclinados a responder
no mesmo tom, quer para causarem
impacto, quer por ser mais simples
e imediato. À medida que o jogo
avança, é necessário que os
levemos a entender que o objetivo
do jogo é outro: impedir que o outro
discuta, ser poético, ser gentil, não
incentivar outras discussões. O
mecanismo de pontuação e o facto
de ser responsável pela mediação
geralmente ajudam
Jogo de cartas Reações estratégicas
(em anexo); papel e canetas,
marcadores ou lápis coloridos
(consulte as Opções/Variantes
adicionais no final)

No início do itinerário, apresentamos
aos alunos o jogo de cartas Reações
Estratégicas. Em anexo a este itinerário,
encontram-se, além das cartas, as
instruções e regras para jogar em grupo
na sala de aula. Tudo o que necessita
fazer é imprimir o material e cortar as
cartas para preparar a sessão do jogo. Ler

as regras na sala de aula com os alunos
é uma boa forma de garantir que todos
as entendam e é aconselhável realizar um
"jogo de teste" antes de começar.
É igualmente importante criar grupos
bem equilibrados, com base nas
especificidades dos alunos e da turma.
As regras encontram-se listadas em
anexo, mas resumimo-las aqui para
sua conveniência. Em resumo, Reações
Estratégicas é um jogo de cartas que
consiste em encontrar a "melhor" reação
a uma ofensa, a um comentário negativo,
a uma tentativa de ridicularização.
Depois de formar os grupos, cada um
deles recebe um baralho de cartas
com Reações Estratégicas, que serão
as cartas usadas para "responder" às
ofensas. Em cada jogada é sorteada
uma carta que retrata uma situação (as
ofensas) e os grupos devem propor uma
estratégia - segundo eles convincente
e eficaz - recorrendo a uma das cartas
de estratégias. Em cada jogada, um
dos grupos não joga, mas atua como
"moderador": extrai uma ofensa do
baralho, lê-a, analisa as propostas
dos outros grupos e decide qual é a
mais adequada para a situação. O
moderador muda em cada jogada, até
que todos tenham tido a oportunidade
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de desempenhar esse papel. Sempre que
o grupo moderador escolhe aquele que
reagiu melhor, estará a atribuir um ponto
a esse grupo. Quem obtiver mais pontos
ganha.
Há algo fundamental: é importante fazer
com que os alunos entendam que o
objetivo final é extinguir os “fogos verbais”,
amenizar o tom, não alimentar um
sentimento de ódio com outro sentimento
de ódio. Eles poderão tender a reagir no
mesmo tom, especialmente numa fase
inicial; isso é compreensível, mas devemos
fazê-los entender que o objetivo do jogo
é deslocar, neutralizar o conflito, deixar o
odiento sem palavras. O seu papel deve
ser condicente com o de alguém que
reage a ofensas com maturidade e que
tenta travar o ciclo do ódio.
Naturalmente, esta é a estrutura
mecânica do jogo, simples e concebida
para que haja muita interação entre os
diferentes grupos e entre os membros de
um mesmo grupo. O importante é que
o jogo foi projetado dessa forma para
despertar momentos de reflexão, debates
e comparações sobre a temática do
discurso de ódio. É deveras importante
que, em cada jogada, os alunos possam
comparar-se internamente aos seus
grupos e também aquando da avaliação
de estratégias. O grupo moderador deve
explicar sua escolha e os participantes
devem explicar por que razão propuseram
uma determinada estratégia e dizer se
concordam ou não com a escolha do
moderador. O jogo já foi amplamente
testado em várias escolas. Em muitos
casos, os alunos sentiram a necessidade
de apresentar exemplos ou aprofundar
algumas atitudes ou comportamentos,
trazendo-os de volta à vida quotidiana.
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Se o jogo motivar e se for compreendido,
os alunos gostarão muito de participar
e revelarão uma grande dedicação.
Por esse motivo, é importante dedicar o
tempo certo à sessão de jogo: quer para
permitir que todos desempenhem o papel
de moderador, quer para suspender o
jogo a qualquer momento, de forma a
aprofundar discussões e comparações
interessantes.
O jogo Reações Estratégicas pode ser
uma ótima forma de abrir o caminho para
muitas discussões, começando com uma
discussão em grupo e aprofundando
alguns aspetos que podem parecer mais
relevantes e importantes para os alunos. É
também muito importante refletir com os
alunos sobre o jogo em si, verificar se eles
o consideram eficaz e funcional e se têm
sugestões.
Consulte o final deste itinerário para
conhecer uma proposta opcional para o
jogo Reações Estratégicas.
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SEGMENTO 2						
•

•

Neste segmento, os alunos farão vídeos
com seus smartphones, recorrendo a
uma técnica divertida e criativa
Neste segmento, após a partilha de
indicações sobre técnica e conteúdo,
é dada liberdade aos alunos para
criar. É importante formar grupos bem
equilibrados e prever momentos para
fazer um balanço do desenvolvimento
dos trabalhos (por exemplo, após
a fase do storyboard, mas antes de
começar a filmar) e verificar se tudo
foi compreendido e se os projetos
permanecem viáveis. O professor
deve acompanhar constantemente
o trabalho dos vários grupos para

3-4 horas

•

se certificar que os temas e tópicos
propostos permanecem centrais nas
suas narrativas.
Smartphones; caneta e papel; lápis,
canetas, marcadores, papel colorido e
outro material criativo

Considerando a apresentação dos
comentários, a criação, a redação do
storyboard, a criação dos conteúdos
e as filmagens, este segmento
ocupará provavelmente 3 ou 4 horas. É
aconselhável dividi-lo em dois momentos
diferentes, para permitir aos alunos tirar
fotografias e gravar os vídeos necessários,
entre uma sessão e outra.
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Nesta fase, os alunos criarão curtos
vídeos com uma técnica chamada "Puzzle
Smartphone", criada por Vinz Beschi. Os
temas e conteúdos desses vídeos serão
inspirados nas reflexões que surgiram na
primeira parte, pelo que as duas partes
estão intimamente ligadas. Previamente
(talvez no final da primeira atividade),
pedimos aos alunos que tragam para
a escola comentários negativos que
considerem particularmente significativos
ou sérios ou que os tenham afetado
(poderão fazê-lo através fotografias,
capturas de ecrã ou por escrito). Lembrese de lhes pedir para trazerem os seus
smartphones e de verificar eventuais
autorizações para o seu uso. Também
nesta fase, pedimos aos alunos que
trabalhem em grupos. Antes de iniciar o
trabalho prático e criativo, pedimos aos
alunos que apresentem os comentários
que recolheram e para explicar a razão
que os levaram a essa escolha. Alguns
podem ter sido lidos num chat, outros
podem ter sido encontrados em perfis
de redes sociais; independentemente
da fonte, é importante respeitar sempre
a sua sensibilidade e a vontade de os
partilhar. Esta fase inicial pode servir para
selecionar os comentários sobre os quais
cada grupo se debruçará, mas também
pode oferecer a oportunidade de novas
reflexões sobre os tópicos abordados.
Após a criação dos grupos e seleção
do comentário (ou comentários) a ser
trabalhado, mostramos aos alunos
a técnica com que vão criar os seus
vídeos. Consiste, essencialmente, em
aproximar vários smartphones onde
estão a passar imagens (fotografias ou
vídeos) e fotografar tudo com um outro
smartphone (ou câmara) para criar um
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vídeo.
Vamos analisar um exemplo em que
os alunos criam um retrato coletivo;
precisamos de seis smartphones: dois
para os olhos, dois para os ouvidos, um
para a boca, um para o nariz. Pedimos aos
alunos para fotografarem essas partes do
corpo, muito próximas, para que o objeto
(por exemplo, o olho) preencha a tela. Não
vamos ficar apenas por uma fotografia/
vídeo por objeto, pedimos para fazer
vários (por exemplo, sete/oito narizes). Eles
podem tirar fotografias ou criar vídeos e
configurá-los para modo de repetição.
Agora, colocamos os smartphones com
essas imagens num plano horizontal e
compomos um rosto, movendo e juntando
os smartphones. Certificamo-nos que
todos os ecrãs estejam ativos e que os
vídeos estejam em execução. Usando os
dedos, podemos agora mudar os olhos,
o nariz, a boca, percorrendo a galeria de
imagens ou vídeos que acabamos de
criar. Desta forma, o rosto é composto
pelos detalhes dos alunos envolvidos.
Com esta técnica, pedimos aos
alunos que gravem pequenos vídeos
concentrando-se nos comentários
selecionados. O exemplo da cara é útil
para mostrar o potencial da técnica
de uma maneira imediata e divertida,
mas também pode ser um ponto de
partida. Por exemplo, a história dos alunos
poderia ser contada inicialmente por
um personagem e depois deixar espaço
para outras ideias. Fotografias de lugares,
objetos, publicações em chats, vídeos
com paisagens, pessoas e tudo aquilo
que possam imaginar pode aparecer nos
ecrãs. A voz de um narrador pode relatar
os factos ou podem criar um vídeo sem
voz.
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Mas o que devem os alunos retratar
em concreto? Pedimos aos alunos
para refletirem profundamente sobre
os comentários selecionados e para
inventarem uma narrativa curta, que
permita retratar a situação desagradável
do comentário, mas também uma
possível solução, tal como no jogo
de cartas. Por exemplo, se os alunos
pretenderem começar com um
comentário desagradável das redes
sociais, poderão relatar como a vítima
reage, como o agressor se sente e
talvez acrescentar a melhor forma para
terminar esta história, ou seja, como
sair do círculo de constantes ofensas e
propor um final feliz. As possibilidades são
imensas e, neste momento do projeto,
poderá soltar as rédeas da criatividade
dos alunos. No entanto, é necessário
prestar muita atenção e direcioná-los
de imediato para um projeto claro e
viável, caso contrário, correm o risco
de expandir o projeto excessivamente
e dispersar as suas ideias e energias.
Podemos propor que usem o storyboard
como ferramenta. Um storyboard é uma
representação visual e escrita de uma
história, uma ferramenta fundamental
usada por todos os videógrafos. São
"notas visuais" para acompanhar a história
e para preparar as cenas que vão ser
filmadas, e que se encontram registadas
no storyboard através de desenhos
simples. Recomenda-se dividir uma folha
em retângulos iguais; os alunos devem
identificar as cenas principais da sua
história e representá-las com desenhos
simples, sequencialmente, dentro dos

retângulos. Podem recorrer à escrita
como recurso adicional (por exemplo,
"o personagem entra em cena"). Esta
ferramenta será muito útil para gravar o
vídeo.
Quando os alunos concluírem todo o
material necessário para o vídeo nos
vários smartphones, poderão colocálos sobre a mesa e realizar as filmagens.
Recomenda-se o recurso a uma câmara
ou a um smartphone colocado num tripé,
para obter uma imagem estável. Uma
superfície preta pode resultar num efeito
interessante neste caso, pois os ecrãs dos
smartphones serão muito brilhantes e
contrastarão com o fundo.
Consoante as capacidades, tempo e
possibilidades, podemos editar os vídeos
criados ou mantê-los como estão.
Após as filmagens, é importante que todos
os alunos vejam o trabalho dos restantes
grupos. Podemos organizar uma projeção
na sala de aula, se o equipamento
assim o permitir. Cada grupo poderia
apresentar o seu trabalho aos restantes,
explicando qual foi o caso que serviu
de ponto de partida e qual a resolução
que eles propuseram no vídeo. Podemos
estimular a discussão, perguntando à
assistência se considera os comentários
escolhidos ofensivos, se consegue
identificar onde a ofensa ultrapassou o
limite, como teria resolvido a situação
e assim sucessivamente. É importante
que o esforço de cada grupo seja bem
valorizado.
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SEGMENTO 3						
•

•
•

•

No último segmento, os alunos usam o
videojogo Kind Words, muito diferente
dos canónicos.
O videojogo Kind Words
Esta é uma oportunidade para reunir o
trabalho realizado até agora, discutilo em conjunto e moldá-lo através
da redação de uma carta. Todos os
argumentos, experiências e reflexões
que surgiram podem encontrar o seu
devido lugar na última atividade, em
que os alunos são convidados a redigir
uma ou mais cartas. O jogo chama-se
Kind Words [palavras gentis], portanto,
os alunos terão de refletir sobre as
estratégias e palavras adequadas a
contextos como o da comunicação na
internet.
Computador com o videojogo; projetor.

O plano para o último segmento do
itinerário consiste em usar o videojogo
Kind Words. O videojogo é pago,
portanto, recomenda-se a sua compra,
especialmente se houver a intenção de
o usar em outras ocasiões, além desta
fase. Poderá ser muito interessante, por
exemplo, uma vez por semana, ler uma
carta e responder, ou redigir uma, enviála e aguardar uma resposta.
Quando começamos a jogar o Kind
Words, podemos optar por enviar
uma carta ou por responder a uma
carta. As cartas que recebemos são
todas verdadeiras, escritas por outros
utilizadores, e as que enviarmos serão
também recebidas por outros membros
inscritos, que poderão responder.
Podemos percorrer as cartas recebidas
e decidir se queremos ou não responder.
PLAY YOUR ROLE ― ITINERÁRIO #11

1 hora.
Conforme mencionado na seção
Recursos Necessários, alguns conteúdos
podem ser muito sérios e delicados,
por vezes intensos. Se conhecermos
os alunos, saberemos como gerir o
conteúdo em conformidade.
Para continuar o itinerário, partimos dos
vídeos feitos pelos alunos. Aproveitando
a funcionalidade “enviar uma carta” do
Kind Words, pedimos aos alunos que
redijam uma. Podemos criar uma carta
coletiva ou pedir a cada grupo que crie
uma. O espaço disponível é limitado,
mas é suficiente para escrever algo
significativo. Pedimos aos alunos que
reflitam sobre o que foi discutido em
conjunto, sobre as reações adotadas
no jogo Reações Estratégicas, sobre as
reflexões que surgiram com os seus
vídeos. O que poderemos escrever? Existe
algum pensamento, algum raciocínio,
alguma nova tomada de consciência
que gostassem de partilhar com alguém
desconhecido, talvez do outro lado do
mundo? Uma maneira de reagir, de
enfrentar dificuldades, que poderia ser
útil para alguém que, apesar de não
conhecermos, poderia ter os mesmos
problemas que nos assolam? Quais são
as vossas "palavras gentis" para eles?
Deixe os grupos - ou a turma - discutir
entre si e redigir a carta, escrevendo-a
primeiro à mão. Releia-a em conjunto e
verifique se pode ser compartilhada por
todos. Agora vamos registá-la dentro da
aplicação do jogo, talvez projetando todo
o procedimento para a turma. Quando
tivermos certeza da carta (ou cartas),
enviamo-la e aguardamos uma resposta.
Isso pode acontecer imediatamente,
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após algumas horas ou dias; não
conseguimos saber em concreto;
dependerá da vontade de algum leitor
em responder à nossa carta. Se o
mecanismo de receção e envio de cartas
suscitar um interesse particular por parte
da turma, pode ser interessante dedicar
uma hora por semana ao Kind Words,
um momento em que confrontamos,
redigimos cartas, respondemos a cartas
ou lemos as respostas.

Em suma
Os alunos assistem, direta ou
indiretamente, a episódios diários de
discursos de ódio na internet. Em todo o
lado, desde chats às redes sociais, é fácil
encontrar comentários desagradáveis,
insultos, desrespeito, raiva e ódio. Por ser

uma prática diária e difundida, um dos
riscos é, justamente, poder vir a tornarse normal e aceite, principalmente
por aqueles que, tal como os alunos,
procuram uma maneira de se afirmar
nas redes sociais, de falar sobre si
mesmos, de formar a sua própria
imagem. Daí que seja essencial refletir
com os alunos sobre os métodos de
comunicação e verificar se consideram
correto que esse ódio seja agora uma
parte indispensável da comunicação. É
importante apresentar-lhes alternativas,
outras estratégias, maneiras educadas e
cordiais para comunicar, e entender que
essas atitudes podem ajudar a diminuir
o nível de ódio com que se deparam
diariamente.
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Fontes/hiperligações
Aqui está um vídeo que mostra
a técnica do Puzzle Smartphone de
Vinz Beschi: https://www.youtube.com/
watch?v=dAglxX2AqYQ
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Itinerário #12

UNRAVEL
As ligações entre nós

Competências

2.1 Interação
através de
tecnologias
digitais

3.1 Desenvolvimento de conteúdo digital

2.2 Partilha
através de
tecnologias
digitais

3.2 Integração e
reelaboração
de conteúdo
digital

5.3 Utilização
criativa das
tecnologias
digitais

2.4 Colaboração
através de
tecnologias
digitais
2.5 Netiqueta

Palavras-chave

Duração

Público-alvo

•
•
•

6 / 9 horas

Idade: dos 11 aos 17

Amizade
Comunicações
Bullying
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Resumo
Este itinerário permite aos alunos
refletir sobre a necessidade de
estabelecer relações, enquanto parte
fundamental das nossas vidas: as duas
bolas de lã (protagonistas do videojogo
Unravel 2) precisam de enfrentar vários
obstáculos juntas para chegarem
ao fim da história. O maior risco para
os jogadores é ficarem "sozinhos" e
separados um do outro: dessa forma,
não conseguem ultrapassar as múltiplas
dificuldades que o jogo lhes apresenta
(para obter uma descrição mais
detalhada do videojogo, consulte a
secção Recursos Necessários).
O itinerário fornece aos alunos
informação sobre a importância da
amizade, sobre a possibilidade de
partilhar pensamentos e emoções, sobre
as relações indivíduo/grupo: cada palavra
ou gesto tem impacto sobre os outros.
Nesta atividade, propõe-se como
ponto de partida o videojogo Unravel 2.
Unravel 2 é um videojogo em que duas
pessoas podem jogar simultaneamente.
Os dois avatares permanecem
constantemente atados por um fio e os
desafios devem ser superados unindo
forças, esperando pelo outro, ajudandose mutuamente. A metáfora do fio oferece
um motivo de reflexão para os alunos: a
quantas e quais pessoas nos sentimos
conectados por "um fio"? Se eu começar
a puxar esse fio, o que acontece? Posso
considerar-me completamente sozinho
e livre para fazer tudo o que quero? Ou o
que eu faço influencia sempre os outros
de alguma forma? Com este itinerário,
podemos partir de alguns aspetos
suscitados pelo jogo para conversarmos
sobre eles com os alunos, estimulando,
assim, uma discussão em plenário.

Podemos pedir-lhes que nos falem sobre
as suas "relações de fios", se são muitas
ou poucas, como as percecionam;
podemos perguntar se concordam em
dizer que cada pessoa tece uma rede
densa de relacionamentos com outras
pessoas ou se acreditam que todos agem
orientando-se apenas pelas suas próprias
decisões e, assim, enfrentando possíveis
consequências sozinhos. Neste workshop,
as atividades manuais práticas são
alternadas com o visionamento do jogo
ou mesmo com a possibilidade de jogar o
videojogo: é importante jogar o videojogo,
tal como é importante assistir a um filme
ou ler um livro de referência para um
determinado ramo educativo. Enquanto
trabalho de referência, é precisamente
a partir do seu uso que podem surgir
impressões, leituras e, consequentemente,
reflexões importantes e fundamentais
para levar a cabo a atividade. É
interessante ver como os alunos reagem
em tempo real a estímulos de jogos e
que pensamentos podem surgir das
suas observações. Jogar (em conjunto)
torna-se, assim, um momento de reflexão
coletiva e, ao mesmo tempo, estimula a
observação crítica de uma obra (neste
caso, uma obra de arte interativa).
Aprender a linguagem de um videojogo,
os seus mecanismos e o seu potencial
narrativo também lhes permite construir o
seu próprio sentido crítico, muito útil para
distinguir produtos de baixa qualidade
de verdadeiras obras do intelecto,
capazes de transmitir muito, de excitar,
de levar as pessoas refletir. O mundo dos
videojogos está cheio, saturado, com
produtos de baixa qualidade, cujo único
objetivo consiste em vender e criar jovens
consumidores; mas existem também
muitos videojogos artísticos, poéticos e de
alta qualidade, capazes de oferecer horas
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de imersão e emoção. A parte prática
mais importante envolve a produção
de alguns filmes quadro-a-quadro,
inspirados em temas vistos no videojogo e
discutidos em conjunto.

turma pode não as ter, ou o professor
pode não se sentir preparado
para as usar. Um professor com
pouca experiência na área das
tecnologia poderá colaborar com
um professor mais experiente ou
recorrer aos conhecimentos e às
capacidades dos alunos, contando
com a sua colaboração para
organizar o workshop do ponto de vista
tecnológico.

Contexto
O itinerário é bastante adaptável ao
contexto da turma. Os tópicos podem
ser facilmente reformulados para
atender à especificidade do grupo: se
for problemático abordar a questão do
discurso de ódio online, é possível abordar
apenas temas generalistas, como a
amizade e a comunicação; por outro
lado, se o grupo nos permitir trabalhar a
temática do discurso de ódio, podemos
prosseguir com a estrutura aqui descrita.
•

Cuidados a ter: é importante ter em
consideração a experiência da turma
- a ocorrência de eventuais casos de
recurso ao discurso de ódio, racismo
ou bullying entre os alunos da turma
deve ser considerada para efetuar
eventuais remodelações do itinerário;
se a turma revela predisposição
para ouvir, ou se essa predisposição
não foi cultivada; se a turma tem
a capacidade de estabelecer um
objetivo e alcançá-lo (por exemplo,
alguns momentos proporcionam um
controlo diferente sobre os alunos
de forma isolada, o que se trata de
uma funcionalidade que tanto pode
contribuir para a evolução construtiva
dos alunos, como desfazer o grupo,
arriscando, assim, o incumprimento
dos objetivos); a disponibilidade dos
professores para trabalhar sobre o
tema; a disponibilidade de recursos
tecnológicos - este workshop requer
o uso de ferramentas digitais e a
PLAY YOUR ROLE ― ITINERÁRIO #12

Objetivo
•

•
•

A atividade tem como objetivos:
Aprender a comunicar aspetos
específicos de uma temática/
problema, como as emoções e a
amizade.
Saber como projetar e produzir uma
obra quadro-a-quadro.
Aprender a interpretar videojogos de
forma crítica.

Recursos necessários
O Unravel 2 é um videojogo pago,
desenvolvido para a PlayStation 4,
Nintendo Switch, Xbox One e para o
Microsoft Windows. Se nenhuma destes
recursos estiver disponível na sala de
aula, poderá ser útil preparar vídeos da
experiência de jogo com antecedência e
mostrá-los aos alunos. Também podem
ser úteis imagens impressas do jogo para
ajudar os alunos a interpretar os gráficos,
a experiência de jogo e a estrutura.
A Moi, j'attends é uma aplicação
desenvolvida para smartphones e tablets
da Apple. No que respeita ao videojogo, se
não houver iPhones ou iPads disponíveis
na sala de aula, poderá ser útil uma
seleção de vídeos recolhidos previamente.
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• Unravel 2:
O Unravel 2 é um videojogo de plataforma
com quebra-cabeças, desenvolvido pelo
estúdio sueco Coldwood Interactive e
publicado pela Electronic Arts. Neste jogo,
os jogadores assumem o papel de dois
personagens feitos de lã. É possível jogar
sozinho ou em pares, cada um controlando
apenas um personagem. Os dois
personagens permanecem constantemente
atados por um fio de lã, o que os impede
de se afastarem demais e os obriga a ter
algumas precauções ao longo do caminho.
Por exemplo, num determinado momento,
eles devem ajudar-se mutuamente para
passar precipícios, escalar obstáculos,
pendurar-se na sua própria corda, confiando
um no outro. Nível após nível (existem
7 capítulos para jogar), os dois "Yarnys"
chegam ao final do jogo. No final, algumas
palavras finalizam a experiência: “O amor
forma laços entre nós, mas não para nos
impedir de avançar. Eles foram feitos para
nos salvar se cairmos ou para nos ajudar a
todos a subir mais alto.

Sim, às vezes, há coisas que se partem sem
solução possível, mas podemos sempre
construí-las de novo. Se o nosso fogo se
apagar, basta uma única faísca para ateálo novamente. Não importa o quão escuras
as coisas se tornam, pois todos podemos
ajudar a iluminar o caminho. Podemos fazer
com que a vida seja mais bonita, para nós
e para os outros. E todos merecemos estar
aqui, seja qual for a forma ou cor com que
entrarmos”
• Moi, j'attends:
A Moi, j'attends é uma história interativa
desenvolvida por Serge Bloch e David Calì,
uma versão digital de um livro ilustrado
dos mesmos autores, com o mesmo
título. Nesta aplicação, acompanhamos
a história de uma criança que cresce e
enfrenta várias situações durante a sua
vida, até que envelhece. A interação é
muito simples e poética: em cada cena,
um fio de lã vermelho permite-nos interagir
com a história e avançar. Este fio vermelho
acompanha o jogador até o final da história.
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O tema é o da espera, de várias formas de
espera: esperar por algo tranquilizador, como
o beijo de boas noites; esperar que o outro
peça desculpa; aguardar o nascimento
de um filho; aguardar notícias importantes;
esperar que o Natal chegue. A Moi, j'attends
é uma aplicação bonita que pode estimular
muitas reflexões diferentes sobre o
significado da espera e o relacionamento
com os outros.
• Stop Motion Studio:
O Stop Motion Studio é uma aplicação para
fazer filmes com a técnica quadro-a-quadro,
para iOS e Android. Existem duas versões:
Stop Motion Studio (gratuito) e Stop Motion
Studio Pro (pago).
Após dar início a um novo projeto, a
aplicação mostra sua interface básica;
essencialmente, é necessário tirar várias
fotografias, uma após a outra, para poder
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vê-las numa sucessão rápida e, assim,
criar o efeito de movimento. Para tirar as
fotografias, clicamos no botão vermelho:
primeiro, posicionamos os elementos na
cena e depois fotografamos. Movemos
(ligeiramente) os elementos, para criar
o efeito de movimento, e fotografamos
novamente. Com o botão "play" podemos
ver a reprodução da sequência de imagens
que compõem o vídeo. A aplicação permite
a alteração dos tempos de reprodução, o
uso de um cronómetro para fotografias,
a aplicação de filtros, música e muito
mais. Sugere-se o recurso a um tripé para
obter um plano fixo e que seja dedicada
uma atenção especial às luzes e sombras
daqueles que estão a compor o vídeo.
Quando a composição do vídeo terminar,
poderá exportá-lo e continuar a editá-lo
mais tarde.
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Os alunos recorrerão a meios de comunicação com os quais se sentem mais
familiarizados na sua vida quotidiana: videojogos, aplicações e os seus smartphones.
Os temas propostos são-lhes também muito familiares: amizade, relacionamentos,
emoções. A possibilidade de falar sobre esses temas livremente, através de histórias
e contos, é para eles um estímulo à expressividade. Os alunos estão envolvidos numa
atividade que lhes permite criar conteúdo digital, especialmente vídeos com uma
técnica de animação muito divertida. É importante mostrar-lhes que o digital pode
ser uma excelente ferramenta criativa e de partilha, onde se pode contar histórias de
maneira poética e envolvente. É também importante entender que, além das palavras,
também as histórias e as imagens podem ser usadas para narrar e expressar os
nossos pensamentos. Durante o itinerário, refletiremos sobre o facto de todos nós
estarmos ligados por uma rede de relacionamentos e de que o que fazemos ou
dizemos acaba por influenciar sempre os outros de alguma forma. Daí que, por vezes,
gestos e palavras muito fortes - como o discurso de ódio - podem perturbar a rede de
relacionamentos (especialmente na sala de aula). As atividades deste itinerário levam
os alunos a refletir sobre o facto de que as ações e as palavras que dirigimos aos
outros devem ser bem ponderadas e que não podemos subestimar o peso que elas
possam ter para alguns.
SEGMENTO 1						2-3 horas
•

Neste segmento, os alunos começam
com um jogo para quebrar o gelo e,
posteriormente, jogam o videojogo
Unravel 2
• Unravel 2
• A atividade inicial serve para ganhar
confiança e para entrar no tema,
jogando um jogo para quebrar o gelo. É
importante que todos participem e que
sejam estimulados a dizer algo sobre
seus colegas, sem repetir algo que já
tenha sido dito e tentando oferecer
algo distinto e específico (devem ser
evitados comentários elementares
como "é simpático").
• um novelo de lã vermelha, canetas,
post-its
Iniciamos o itinerário com um pequeno
questionário composto por 5 perguntas
sobre o tema do discurso de ódio online,
com particular atenção para o mundo

dos videojogos. Podemos preparar essas
perguntas, imprimindo fotocópias, ou
pedir aos alunos que as escrevam em
folhas. Caso os alunos não estejam
familiarizados com o tema, podemos
tentar entender, juntos, o que significa e,
talvez, tentar encontrar uma definição,
partilhada por todos. Consulte o anexo
“Unravel - Entrevista” para aceder ao
questionário.
Pedimos aos alunos que formem pares
e que entregamos-lhes as questões. Os
alunos entrevistam-se, colocando as
perguntas e, depois, alternam os seus
papéis: um aluno coloca as questões e
anota as respostas do colega, e viceversa. Pedimos aos alunos que não se
limitem a responder simplesmente com
"sim" ou "não" e para apresentarem
respostas mais elaboradas: é importante
que os façamos entender que a sua
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opinião é importante e que estamos
realmente interessados em saber o que
pensam sobre o tema.
Após a dupla entrevista, pedimos aos
alunos que leiam algumas respostas
significativas, que considerem
particularmente interessantes.
Estimulamos uma comparação
construtiva e a expressão das várias
opiniões, partilhamos experiências e
impressões. Anotamos as reflexões
que nos parecerem mais importantes,
poderemos conversar sobre elas durante
o itinerário.
Após a entrevista, os alunos são
convidados a participar num jogo para
quebrar o gelo. Posicionados em círculo,
lançam um novelo de lã vermelho a um
colega da turma, segurando o fio numa
das mãos. Enquanto lançam o novelo,
dizem algo gentil ou positivo sobre essa
pessoa. A pessoa que apanha o novelo
tem de fazer o mesmo e a atividade
repete-se até que todos tenham atirado e
apanhado o novelo. No final do jogo, terá
sido criada uma rede ou teia no centro do
círculo de alunos com o fio de lã. O que é
esta teia? Tentem puxar um pouco; o que
acontece? Se tentarem puxar demasiado,
os vossos colegas de turma têm de se
deslocar na vossa direção e vice-versa.
Esta é a teia das vossas relações, das
vossas opiniões e amizades. Não estais
sozinhos e todas as ações que põem em
prática têm uma influência nos outros.
Isto acontece a nível geral, mas também
em situações específicas; por exemplo,
se ofendermos alguém, a atitude dessa
pessoa pode mudar e outros poderão
também ser afetados. Surgirão discussões
e reflexões sobre os temas.
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Podemos apresentar aos alunos algumas
questões para estimular a discussão e
entrar no tema:
•

•

•

em que situações da vossa vida
quotidiana puxaram demasiado o fio?
(em que situações exageraram nas
palavras usadas ou na vossa forma de
comunicar?)
o que vos afeta na maioria dos
confrontos verbais que leem nas redes
sociais?
como poderiam escolher melhor
as palavras para evitar confrontos
verbais?

Após o jogo com o novelo, é apresentado
aos alunos o videojogo Unravel 2. A
apresentação do jogo pode ser efetuada
com recurso a uma consola ou a um
computador, ou através de um conjunto
de vídeos pré-selecionados. Durante o
jogo (ou durante a visualização), os alunos
são convidados a escrever num post-it
o que o videojogo sugere: qual é o tema
principal? Quem são os personagens?
Quais as ligações entre eles? Peça aos
alunos que observem com atenção e
que reflitam sobre a razão que poderá
ter levado os designers a desenvolver um
jogo como este.
No final, recolha os post-its e leia-os,
perguntando se alguém gostaria de
explicar o que escreveu.
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SEGMENTO 2						
•

•
•

•

Neste segmento, os alunos constroem
um vídeo com a técnica quadro-aquadro
Unravel 2, Moi, j’attends
Neste segmento, é importante
formar grupos equilibrados. Também
é importante ter em conta as
capacidades e o conhecimento dos
alunos em relação às ferramentas e
às técnicas utilizadas: é provável que
alguém já tenha experimentado a
técnica quadro-a-quadro, que alguém
seja muito bom a desenhar, que outros
sejam bons a produzir, etc.2
Um tablet com uma aplicação para
fazer vídeos com a técnica quadroa-quadro, um cavalete, folhas de
papel, um novelo de lã vermelha, lápis,
canetas

Na segunda parte do itinerário, os alunos
são convidados a criar um vídeo com
a técnica quadro-a-quadro. Antes de
começar, poderá ser útil mostrar-lhes
uma seleção de vídeos para entenderem
em que consiste essa técnica. Depois
disso, jogam (ou assistem) com recurso à
aplicação Moi, j’attend e tentam descobrir
de que se trata a história. Podem discutir
em conjunto ou anotar as suas ideias.
Depois disso, será pedido aos alunos que
se dividam em grupos para começarem
a trabalhar no seu projeto quadro-aquadro.
Em primeiro lugar, devem pensar numa
história ou num personagem que estejam
relacionados com os temas abordados
nos jogos Unravel 2 e Moi, j'attends:
amizade, amor, relacionamentos, etc.
Poderá ser a história de uma criança

2 a 3 horas
ou de um adulto, uma metáfora ou
uma história real. Podem ser histórias
relacionadas com o discurso de ódio: uma
amizade terminada por causa de bullying
e discurso de ódio, a força de vontade
para pedir desculpa, uma infância difícil
devido a ofensas. Depois de decidirem o
tema, o enredo, os personagens, o cenário,
os diálogos, as cenas e os objetos, os
alunos podem desenhar o storyboard. Um
storyboard é uma representação visual e
escrita de uma história, uma ferramenta
fundamental usada por todos os
videógrafos. Tratam-se de "notas visuais"
representadas através de desenhos
simples, que servem para manter o fio
condutor da história e para preparar as
cenas que vão ser filmadas. Recomendase dividir uma folha em retângulos iguais;
os alunos devem identificar as cenas
principais da sua história e representá-las
com desenhos simples, sequencialmente,
dentro dos retângulos. Podem recorrer
à escrita como recurso adicional (por
exemplo, "o personagem entra em cena").
Esta ferramenta será muito útil para
gravar o vídeo. Depois disso, os alunos
podem passar para a preparação dos
desenhos e materiais necessários e
gravar o vídeo.
Para criar os vídeos, é recomendável
usar o Stop Motion Studio, uma aplicação
gratuita muito intuitiva que permite obter
excelentes resultados (consulte a seção
Recursos Necessários para obter mais
informações sobre a aplicação e o seu
funcionamento). A técnica quadro-aquadro permite criar vídeos animados,
recorrendo à combinação de muitas
imagens (neste caso, fotografias tiradas
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por nós), uma após a outra. Ao percorrer
essas imagens rapidamente, é criada a
ilusão de movimento e podem ser feitos
contos ou filmes inteiros. Estas imagens
podem ser todas desenhadas ou pode
recorrer-se, por exemplo, a recortes e
objetos. Os personagens das histórias
podem ser desenhados numa folha
e depois recortados, de modo a criar
uma espécie de "fantoche" que possa
ser movido mais livremente. Os diálogos
podem ser escritos dentro de balões
que aparecerão e desaparecerão
em cada cena. O mais importante
é tirar muitas fotografias com cada
pequena modificação efetuada a uma
determinada cena: os personagens que
caminham, por exemplo, precisam ser
movidos um pouco, após essa pequena
deslocação tira-se uma fotografia, movese de novo mais um pouco, tira-se uma
nova fotografia, e assim sucessivamente,
até ter o movimento concluído. Cada
fotografia representa um quadro de vídeo
ou frame da história; portanto, quanto
mais fotografias tirarmos, mais suaves
serão as animações.
Uma vez criado o storyboard, dividimos as
tarefas pelos membros do grupo: alguém
se dedicará aos elementos móveis,
alguém tirará as fotografias, alguém será
incumbido de inserir os diálogos e um
outro membro vai ter a função de dirigir
o grupo. Este trabalho é uma excelente
oportunidade para estimular as aptidões
e habilidades individuais dos alunos e,
ao mesmo tempo, envolvê-los através
do trabalho realizado em equipa. Em
primeiro lugar, é importante preparar
uma superfície de trabalho clara e bem
iluminada: é nessa superfície que os
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alunos irão mover os seus personagens,
objetos e diálogos. É aconselhável recorrer
a um tripé, ou pelo menos usar algo
que permita manter o tablet sempre na
mesma posição, perpendicular ao plano,
à distância certa. Optar por segurá-lo
apenas na mão compromete a qualidade
do resultado final. As luzes devem também
ser controladas, evitando alterá-las
durante todo o registo fotográfico. Se
tiverem acesso a vários tablets e tripés,
será possível ter vários grupos a trabalhar
em simultâneo, para não criar tempos
mortos de espera.
Após efetuarem o registo fotográfico, é
possível adicionar alguns efeitos, como
música, efeitos sonoros, desbotamento.
Quando tudo estiver concluído, poderá
exportar os vídeos e guardá-los numa
pasta ou então partilhá-los. É importante
assistir em plenário aos vídeos de todos
os grupos; assim, os alunos podem
observar como os seus colegas de
turma abordaram o tema, que história
inventaram, que soluções técnicas
adotaram. É aconselhável um momento
para comparar os vídeos criados.
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Métodos de trabalho
SEGMENTO 3						
•

•
•

Neste segmento, os alunos completam
uma carta e criam uma instalação
coletiva
smartphones
Canetas, smartphones, uma folha
de papel grande (como papel de
embrulho), um novelo de lã vermelho

Após concluírem o vídeo, é atribuída uma
carta a cada grupo. Não é uma carta
completa, mas apenas um começo, como
se o tempo tivesse destruído uma carta
redigida há alguns anos. É importante ter
em conta o processo de criação do vídeo
quadro-a-quadro, porque estas cartas
têm de estar relacionadas com histórias
criadas pelos alunos. Pode tratar-se de
uma carta encontrada pelo protagonista
da história, agora adulto, mas que
recebera enquanto ainda era jovem; ou
uma carta que nunca tenha sido enviada
e que tenha permanecido na gaveta.
Os alunos leem o início e completam a
carta: Como continua? Como termina?
Após a redigirem, os alunos também
podem gravar um áudio, lendo-a. As
possibilidades podem ser muitas: para
abordar o tema do discurso de ódio,
poderia ser uma carta escrita pelos
protagonistas das histórias (o agressor,
a vítima), quando eram jovens, ou uma
reflexão feita já durante a vida adulta.
Para a última atividade, é necessário
pedir aos alunos para preparar imagens
com antecedência. Pedimos-lhes
(talvez no final do segundo segmento)
para trazerem fotografias nos seus
smartphones. Essas imagens devem
ser importantes para eles, algo que
represente, talvez, um lugar ou um

2-3 horas
momento significativo. Eles podem
associar uma memória, uma emoção,
um sentimento ou um pensamento a
essas imagens. Podem ser fotografias
que já tenham sido tiradas ou os alunos
podem criá-las especificamente para a
atividade. Coloca-se uma folha de papel
de embrulho grande no chão e os alunos
posicionam-se em torno dela. À vez, cada
aluno coloca o seu smartphone com uma
imagem que deseje partilhar com os
colegas (talvez uma foto tirada por eles).
Podemos colocar algumas questões para
estimular a reflexão sobre as fotografias:
O que significa para vós essa fotografia?
O que vos levou a escolhê-la? Por que
consideram que pode ter um conteúdo
interessante para partilhar com outras
pessoas? Ata-se o smartphone a uma das
pontas do fio e colocamo-lo em cima da
folha de papel. Agora, outro aluno deverá
colocar o seu telefone e atá-lo ao anterior.
Os alunos selecionam uma das suas
imagens que esteja de alguma forma
relacionada com a imagem do aluno
anterior: por exemplo, uma que expresse
o mesmo sentimento, a mesma emoção,
que complete ou desenvolva de alguma
forma o pensamento do colega de turma.
Há imagens que possam ser associadas
à anterior? Como têm de estabelecer
essa ligação? O que significa partilhar
uma imagem? Sucessivamente, os alunos
vão unindo os vários smartphones ao fio
através de um jogo de ligações temáticas.
No final da atividade, observa-se e
comenta-se o resultado final. Qual é a
razão que leva à partilha destas imagens?
Que tipo de imagens preferem partilhar e
porquê? Poderão surgir outras questões
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ao observar o resultado.
Podemos levar os alunos a refletir sobre
o discurso de ódio associado à partilha
de imagens, através de perguntas
e reflexões. As imagens publicadas
nas redes sociais, por exemplo, são
frequentemente usadas como desculpa
para ofensas e ataques sem motivo, ou
com recurso a tons que desrespeitem o
outro. Refletir sobre as imagens, analisálas em conjunto, desambiguá-las é um
trabalho fundamental (“por que razão
acham que esta imagem pode atrair
certos comentários?”).

Em suma
Frequentemente, a necessidade de
estabelecer relações de amizade ou
de obter aprovação social e o risco
de se tornar vítima de ódio não são
PLAY YOUR ROLE ― ITINERÁRIO #12

fáceis de distinguir, tal como nem
sempre é fácil separar o que é certo
do que é errado: tentar atrair atenção
pode ter consequências inesperadas,
mas também é um impulso normal e
necessário na adolescência. Trabalhar
na dimensão coletiva, cultivar o respeito,
a escuta e o cuidado mútuo torna-se um
trabalho indispensável.

Fontes/hiperligações
Trailer do Unravel 2: https://www.
youtube.com/watch?v=j2TmLrTl6gs
Trailer do Moi, j’attends: https://www.
youtube.com/watch?v=Ab-ynILmgLw
Aqui encontra um vídeo com algumas
atividades laboratoriais: https://www.
youtube.com/watch?v=l-aGezccIeU
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MATERIAIS ESSENCIAIS

Seguem-se dois exemplos de cartas escritas pelos alunos, depois de
fazerem os seus vídeos com a técnica quadro-a-quadro.
Querido William,
Refleti sobre o que me aconteceu, queria contar-te pessoalmente,
mas não encontrei a coragem para fazê-lo. É por isso que estou a
escrever-te esta carta, porque quero ser o primeiro a pedir desculpa,
porque não acho que uma amizade tão bonita possa terminar tão
tragicamente. Espero que leias esta carta e que consigamos voltar a ser
o que éramos outrora.
Com amor, Pateta.
Olá,
Tenho estado a refletir sobre o que era a nossa amizade. Sinto muito
pelo ursinho, nunca quis que algo assim acontecesse. Gostaria de
falar contigo sobre algo: quero fazer as pazes porque senti tanto a tua
falta, lembro-me de todos os bons momentos que passamos juntos.
Uma amizade verdadeira é algo muito importante na vida de todas
as pessoas. Um verdadeiro amigo nunca fica chateado com coisas
parvas, um amigo está sempre lá e não apenas em momentos de
necessidade. Gostaria que ainda fôssemos amigos.

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT - DOSSIÊ PEDAGÓGICO

178

MATERIAIS ESSENCIAIS

Entrevista

1.1. Achas que os videojogos podem ser uma forma de aprender?
Sim
Não
1.2. Se respondeste "Sim", poderias explicar o que aprendeste a jogar?
(alguns exemplos para te ajudar a entender a pergunta: aprender
a gerir a pressão, acreditar ser capaz de fazer algo, descobriste um
episódio histórico ou uma elemento arquitónico de que não estavas à
espera...)
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
2.1. Concordas com a censura do discursos de ódio/grupos de ódio em
plataformas de jogos? A censura ocorre de várias formas: a interdição
(expulsão) de um utilizador, o cancelamento automático de algumas
palavras, a possibilidade de "silenciar" outro utilizador.
Sim
Não
2.2. Isso já te aconteceu? Tens algumas sugestões para reduzir ou
eliminar o discurso de ódio das plataformas de jogos?
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
3.1. Acreditas que o discurso de ódio pode ser totalmente eliminado?
Sim
Não
3.2. Por que razão?
.......................................................................................
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.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
4.1. Acreditas que os videojogos podem ensinar os jogadores a não
recorrer ao discurso de ódio?
Sim
Não
4.2. Se respondeste "Sim", tens alguma ideia para um videojogo
com este objetivo? De que forma poderiam os videojogos ensinar as
pessoas a não recorrer ao discurso de ódio online?
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
5.1. Consideras que o discurso de ódio deve ser levado a sério?
Consideras que é algo que pode afetar a vida quotidiana?
Sim
Não
5.2. Se respondeste "Sim", poderias explicar de que forma pode o
discurso de ódio influenciar a vida quotidiana, na tua opinião?
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
5.3. Se respondeste "Não", podes apresentar alguma motivo sustentar
o teu ponto de vista?
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
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Itinerário #13

NÓS NÃO ESTAMOS SOZINHOS

Competências

2.1 Interação
através de
tecnologias
digitais

3.1 Desenvolvimento de conteúdo digital

2.2 Partilha
através de
tecnologias
digitais

3.2 Integração e
reelaboração
de conteúdo
digital

5.3 Utilização
criativa das
tecnologias
digitais

2.4 Colaboração
através de
tecnologias
digitais
2.5 Netiqueta

Palavras-chave

Duração

Público-alvo

•
•
•

6 horas

Idade: dos 11 aos 17

Amizade
Auto-expressão
Discurso de ódio em
videojogos
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Resumo

Contexto

Este itinerário começa pela
observação do videojogo Thomas Was
Alone. Aparentemente, é um videojogo
muito simples e minimalista, mas, na
verdade, é um jogo muito profundo, que
permite refletir sobre um aspeto muito
importante: como percecionamos a
nossa personalidade e a dos outros.
Todas as pessoas são complexas, a sua
carecterização não é atribuível a uma
característica ou peculiaridade única e
isso deve sensibilizar-nos para uma maior
compreensão e empatia pelos outros. No
início, os alunos tentam então descrever
a complexidade de seu caráter através
de um autorretrato. Posteriormente, os
alunos são convidados a refletir sobre os
temas dos videojogos e o discurso de ódio
com que se deparam quando jogam.
Propõe-se uma campanha social para
divulgar notícias e dados, ou o uso do
Instagram como um veículo para partilhar
pensamentos e reflexões relacionados
com o tema. No final, os alunos são
convidados a recorrer a uma plataforma
online para criar o seu próprio avatar, um
avatar que transmite uma mensagem,
um pensamento que eles considerem
importante e que retiveram ao longo do
itinerário.

•

Na primeira parte do itinerário,
pede-se aos alunos que façam um
autorretrato. Este tipo de atividade
nem sempre é acolhido com grande
entusiasmo, mas, neste caso, trata-se
de um retrato "abstrato", constituído
por formas geométricas; portanto, não
deverá encontrar muita resistência. Os
alunos devem também falar de si, da
sua personalidade. Na segunda parte,
propõe-se o recurso ao Instagram:
um meio de comunicação que os
alunos provavelmente apreciarão
e serão capazes de usar. Mesmo a
parte final, a criação de um avatar,
pode ser um momento divertido,
mas também um momento de
restituição e compreensão do itinerário
experienciado pela turma.

Objetivo
A atividade tem como objetivos:
•

•

•

Aumentar a empatia pelos outros,
compreendendo a complexidade da
personalidade de cada um
Entender como uma rede social pode
ser uma ferramenta útil para transmitir
mensagens positivas e construtivas
Ser capaz de comunicar de forma
clara e eficaz conteúdo importante
relacionado com videojogos e discurso
de ódio
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Recursos necessários
•

Thomas Was Alone
O Thomas Was Alone é um videojogo
em que é necessário resolver quebracabeças para superar os vários
níveis. Para ajudar o jogador, os vários
personagens possuem habilidades
únicas, inteligências artificiais
engraçadas, com formas geométricas
coloridas, com personalidades diferentes,
que trabalham juntos para enfrentar os
vários desafios e revelar o significado da
sua existência. Visual e mecanicamente,
trata-se de um jogo simples; os seus
conteúdos, porém, ajudam a criar
empatia com os personagens, em
grande parte graças a uma narração e
dobragem muito brilhantes. O videojogo
é pago e está disponível para várias
plataformas: Microsoft Windows, OS X,
PlayStation 3, PlayStation Vita, Linux, iOS,
Android, Xbox One, PlayStation 4, Wii U.
O Thomas Was Alone é um videojogo
independente, nascido num Game Jam
em 2010; foi desenvolvido por Mike Bithell
e começou a ser distribuído para os
principais sistemas de jogos a partir de
2012, com publicações subsequentes
para outras plataformas e consolas. É
um jogo de plataforma com quebracabeças, cujo objetivo consiste em
passar cem níveis; o jogador controla
personagens representados por
formas geométricas simples, cada um
caracterizado por uma cor e algumas
particularidades: o Thomas é um
retângulo vermelho, que questiona
o sentido da vida; o Chris é baixo e
largo e consegue entrar em túneis
inacessíveis aos outros; a Claire é muito
grande e é capaz de flutuar na água;
e assim sucessivamente. O jogador
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pode controlar os vários personagens
para superar os diferentes desafios
que enfrenta: alcançar lugares altos,
atravessar lagoas, empurrar elementos
e muito mais. Para lidar com tudo isso,
o jogador precisa colocar sua própria
força nas diferentes características dos
personagens e aproveitar ao máximo as
suas capacidades, combinando-as. Esta
é a única maneira de alcançar o ponto
de saída em cada nível.
Embora aparentemente não pareça,
o Thomas Was Alone é um jogo sobre
amizade, colaboração, autoaceitação,
diversidade e respeito. É possível
terminar em algumas horas, mas oferece
momentos interessantes e profundos,
apesar de tudo ser representado por
formas geométricas e poucas cores: a
narração e a dobragem humanizam os
personagens ao ponto do jogador se
sentir apegado a cada um deles.
•

Voki
O Voki é um software online (https://lwww.voki.com/) que permite criar
avatares personalizados e dar-lhes voz.
O seu uso é muito simples: depois de
aceder ao site, clique em "try it" para
experimentar e será direcionado para o
editor. À esquerda, estão dispostos vários
elementos úteis para criar o avatar: o
plano de fundo, a aparência geral, as
roupas e outros detalhes. Também pode
clicar nos dados para gerar o avatar
de forma aleatória. Estão também
disponíveis avatares já concebidos
de celebridades, animais, criaturas
fantásticas e muitos outros. O último
botão no canto inferior esquerdo permite
adicionar áudio. Pode digitar texto para
ser lido por uma voz automática, gravá-lo
diretamente ou carregar um ficheiro de
áudio. A versão gratuita permite gravar
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ou inserir faixas que não ultrapassem
um minuto. Assim, é possível criar
avatares que falem e que transmitam
uma mensagem; no final da criação, ao
clicar em "salvar", pode partilhar o avatar

via Facebook, Twitter e e-mail ou ainda
partilhá-lo através de uma hiperligação.
No site, também encontra dicas e
aplicações para usar o Voki no ensino.

Métodos de trabalho
Neste itinerário, os alunos são convidados a falar das suas personalidades, pelo menos
na parte inicial. Provavelmente, na parte da restituição, pode haver momentos em
que alguém decida abrir-se mais. Sugere-se que ouçamos e que convidemos todos
a fazê-lo, sem julgar, mas apenas orientando e mediando. Para alguns, pode ser um
momento delicado; portanto, devemos construir um ambiente protegido e seguro,
no qual nos possamos sentir à vontade. Na segunda e terceira partes, é importante
apoiar os alunos na pesquisa dos tópicos e temas a serem abordados e partilhados.
É importante "desacelerar" o "processo como usam o Instagram" por um momento e
despender muito mais tempo no que estão prestes a publicar e partilhar. É importante
fazê-los entender que uma publicação pode ser algo leve, mas também algo muito
pesado e importante, não devendo ser feita de forma imponderada.
SEGMENTO 1						2 horas.
•

•
•

Neste segmento, apresentamos
o videojogo Thomas Was Alone e
propomos aos alunos uma atividade
de autorretrato
O videojogo Thomas Was Alone
Uma plataforma (consola ou
computador) para abrir o jogo Thomas
Was Alone, ou um computador para
mostrar vídeos; uma folha de papel
branca, tesoura e cola; uma caneta e
post-its

Podemos dar início a esta atividade com
uma breve apresentação dos alunos, o
que nos leva imediatamente a um dos
temas do workshop. Além de indicarem
o nome (caso não os conheçamos),
pedimos que se apresentem usando
apenas um adjetivo que descreva a
sua personalidade. Tentamos estimular
escolhas e alternativas que superem
o habitual "simpático" e que sejam

mais distintivas. No final dessa breve
apresentação, podemos perguntar-lhes
se consideram ser possível apresentarse através de uma única particularidade
do seu caráter. Naturalmente, emergirá a
ideia de que cada pessoa possui vários
traços distintivos e características, que a
tornam uma pessoa única. Neste ponto do
workshop, podemos dizer-lhes que iremos
assistir a um videojogo juntos e que
tentaremos entender de que se trata.
Propõe-se dar início a este itinerário
partindo do videojogo Thomas Was
Alone. É importante começar logo com
o jogo, pois permite observar algumas
das reações dos alunos. É interessante
observar, por exemplo, como interpretam
o jogo, os personagens e as situações;
essa interpretação pode corresponder
à nossa ou pode ser diferente e
surpreender-nos. Permita que os alunos
observem o que está a acontecer no
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ecrã, ao seu ritmo, tentando não impor
uma perspetiva, mas estimulando a sua
observação. Em segundo lugar, podemos,
naturalmente, partilhar com os alunos a
nossa interpretação, especificando que,
neste caso, o próprio autor construiu a
narrativa precisamente para sugerir essa
leitura específica.
Dependendo da plataforma que temos
disponível para jogar, organizamos
sessões de jogo breves, para que o maior
número de alunos possível possa jogar.
Enquanto um aluno está a jogar, pede-se
aos restantes que observem com atenção.
Podemos pedir-lhes que registem
em post-its eventuais ideias que lhes
ocorram durante o jogo, o que sentem,
se consideram que o que se passa no
ecrã tem algum significado adicional,
além da resolução de quebra-cabeças
e da passagem de níveis. Deixamos que
os alunos joguem o suficiente para fazer
com que o protagonista conheça outros
personagens para começar a delinear a
sua personalidade.
Após a sessão de jogo, podemos ler o
que os alunos escreveram e comentar.
Podemos ler um post-it de cada vez e
pedir opiniões e comentários sobre o
que lemos. Se o tema da existência de
diferentes personalidades não surgir,
podemos tentar guiar os alunos nessa
direção com perguntas: o que achas do
Thomas, o protagonista? E a Claire, é igual
a ele? Quais são os seus medos, os seus
desejos?
Se não houver tempo disponível suficiente
para avançar muito no jogo e descobrir
todos vários personagens, os seus perfis e
respetivos recursos encontram-se abaixo.
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O Thomas acha que todos os
desafios que enfrenta são um treino,
como se o mundo o estivesse a pôr
à prova. Ele quer provar que está
à altura do desafio. É um personagem
confuso e mantém um registo de tudo
(parece ser obsessivo-compulsivo).
A Claire quer se tornar-se um
super-heroína, ela precisa
de um nome adequado e de
um super-vilão contra quem
possa combater. Ela sente a
necessidade de mostrar constantemente
que possui superpoderes e que é honesta.
Inicialmente, sente-se triste porque
se sente inútil: é mais lenta do que os
restantes e não salta grandes alturas
como eles. Entretanto, descobre que
é a única que pode flutuar, ajudando
os outros e transportando-os. A partir
desse momento, ela cuida dos seus
companheiros e sente-se responsável por
protegê-los.
O Chris, um pequeno quadrado, é
cínico e orgulhoso: ele acredita que
consegue fazer qualquer coisa, sem
a ajuda de quadrados ou retângulos mais
altos ou maiores do que ele. Inicialmente,
ele detesta o Thomas; entretanto, à
medida que a história avança, ele
apercebe-se que, sem o Thomas, ele não
está completo.
A Laura tem uma baixa
autoestima: acredita
que todos a querem
abandonar depois de a conhecerem. O
Chris apaixona-se por ela e a Laura prova
ser fundamental para o grupo, porque
eles podem usá-la como "impulso" para
superar obstáculos.
O James é parecido com o Thomas,
mas é "invertido" em comparação
a ele: ele é verde e, com ele, a
gravidade funciona ao contrário. Ele
187

diz que muitas outras IAs (inteligências
artificiais - os quadrados) gozam com ele
por causa da sua cor e comportamento
estranhos. Quando ele conhece o Thomas
e os outros, começa a entender que ele
próprio não é assim tão mau e começa
a aceitar-se, mesmo que permaneça um
pouco "estranho" aos olhos dos outros.
O John é um pouco arrogante
e desapegado, mas preocupase muito em mostrar as
suas habilidades aos outros
(principalmente a capacidade de
saltar) e adora que o observem.
Apesar disso, ele cuida muito dos
seus amigos, tornando-se o companheiro
mais leal e atencioso.
A Sarah é a mais pequena do
grupo, ainda menor do que o
Chris. Ela tem, no entanto, uma
grande determinação e força que lhe
permitem saltar alto, mais do que todos
os outros (mais ainda do que o John). Ela
também consegue ir onde os outros não
conseguem.
Depois de apresentarmos os personagens,
pedimos aos alunos que trabalhem no seu
autorretrato. Este é um trabalho individual,
que será realizado numa folha de papel
branca, com cola e tesoura. Distribuímos
aos alunos as fotocópias do formulário
com os vários retângulos e quadrados
coloridos anexados a este itinerário.
Pedimos então aos alunos que façam
autorretratos usando as formas
(quadrados e retângulos) recortados
das fotocópias. Naturalmente, será um
autorretrato simbólico e simplificado,
pois será feito com formas geométricas,
recortadas e coladas na folha. Mas o
que importa neste caso é a escolha,
as formas geométricas que os alunos
irão escolher para se descreverem.

De facto, teremos de pedir-lhes que
usem pelo menos dez formas para se
retratarem, mas a escolha será da sua
responsabilidade. Explicamos-lhes que,
entre as formas disponíveis, terão de
escolher aquelas que mais se adequam
à sua personalidade. Por exemplo, será
que se sentem muito inseguros como
a Laura, um pouco incompreendidos
como o James, mas também um pouco
impacientes para mostrar as suas
habilidades como o John? Eles podem
usar cinco retângulos rosa longos (Laura),
três retângulos verdes curtos (James) e
dois retângulos amarelos longos (John).
Com estas formas, os alunos serão
capazes de compor o seu próprio retrato
(os retângulos podem ser o nariz, a
boca, as sobrancelhas, etc...). Pode haver
alguém muito interessado em descreverse com apenas duas personalidades
(ou talvez até uma) e alguém que sinta
a necessidade de usá-las a todas. O
importante é que os alunos leiam bem
as descrições e pensem no que poderá
representá-los melhor.
Uma vez concluídos os autorretratos,
envolvemos os alunos num momento de
feedback. Observamos os trabalhos dos
alunos e perguntamos quem gostaria de
mostrar o seu autorretrato e explicar a
razão das personalidades que escolheu.
Naturalmente, nem todos mostrarão
interesse em fazê-lo e alguns podem não
se sentir à vontade para tal; respeitamos
a sua sensibilidade e agradecemos,
mesmo assim, o trabalho realizado.
Nesta primeira parte, procedeu-se à
apresentação do tema das diferentes
personalidades e identidades: como
as pessoas podem ser complexas, ter
personalidades complexas e como
pode ser interessante e envolvente
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descobrir-las. Este é um tema que
devemos ter sempre em mente quando
estabelecemos relações com outras
pessoas na internet: desconhece-se
frequentemente a identidade da pessoa
que se encontra do outro lado do ecrã,
podendo ser alguém sensível a várias
temáticas e que pode facilmente sentirse magoada se usarmos as palavras
erradas. O que acontece nos videojogos
é o seguinte: por trás do avatar
personificado naquele momento, há uma
pessoa que não conhecemos, com suas
fraquezas, que deve ser respeitada. A
próxima atividade permitirá aos alunos
intervir precisamente sobre esse tema,
os insultos e o ódio com que se podem
deparar enquanto jogam e, acima de
tudo, como comunicar sobre esses
esses temas com os adultos e encontrar
possíveis soluções.
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SEGMENTO 2			
•

•
•

2 horas e meia.

Nesta parte, os alunos criam conteúdo
sobre o mundo dos videojogos, para
ser partilhado nas redes sociais
Instagram, Facebook, outras redes
sociais2
smartphones (ou computadores)

Durante as reuniões realizadas com
alunos em Itália como parte deste projeto,
surgiu uma forte ideia sobre os adultos
e os videojogos. Os alunos acreditam
que os adultos sabem pouco ou nada
sobre o mundo dos videojogos e que não
possuem as ferramentas adequadas
para entenderem a complexidade do
tema. As únicas fontes de informação
são, frequentemente, os meios de
comunicação que lidam com o tópico
de maneira superficial e denegridora, se
não totalmente demonizadora (apenas
quando há uma notícia de alguma forma
"ligada" ao mundo dos videojogos). Os
alunos também manifestaram interesse
e vontade em consciencializar os adultos
(pais e professores) para este mundo, que
oferece muitos pontos interessantes, bem
como potencial criativo e educativo.
Se desejar, poderá dar início a esta
segunda fase, abrindo o debate sobre
este tópico e recolhendo as opiniões
e pensamentos dos alunos. Pode ser
útil, por exemplo, registar no quadro os
pensamentos partilhados, pois podem ser
úteis mais tarde.
A turma é dividida em grupos. Cada
grupo terá de imaginar uma publicação
para as redes sociais que mencione
algo sobre o mundo dos videojogos e os
adultos. Podem ser experiências vividas
diretamente, histórias encontradas na
189

internet, contadas por amigos, obtidas em
pesquisas ou artigos de jornal. O objetivo
é sensibilizar os adultos para o mundo
dos adolescentes e dos videojogos, com
episódios relacionados com o discurso
de ódio, mas também soluções e
notícias positivas sobre comunidades de
jogadores e muito mais. Os grupos podem
efetuar as suas pesquisas recorrendo
a smartphones (ou numa sala de
computadores, se disponível) e recolher
notícias e dados.
Esta atividade pode variar muito e pode
prolongar-se para além da duração do
itinerário. Seguem-se algumas ideias e
sugestões.
Os alunos podem criar publicações
para partilhar nas páginas sociais da
escola. Será da responsabilidade dos
alunos procurar factos, notícias, dados
e informação sobre o tópico, bem como
criar breves publicações para partilhar.
Assim, eles terão de elaborar um texto
sintético que, no entanto, explique
claramente o conteúdo; têm ainda de
decidir se devem ou não anexar uma
imagem, um link para um artigo ou outro
conteúdo. Eles poderão optar por uma
hashtag (por exemplo, #factosdejogos ou
#pararcomodiscursodeodionosvideojogos)
para combinar todas as publicações
numa única pesquisa e, assim, criar uma
espécie de coleção de artigos temáticos.
Não é necessário partilhar todas as
publicações ao mesmo tempo, mas
elas podem ser agendadas. Se assim o
desejarem, os alunos também podem
voltar a partilhar as publicações através
dos seus canais pessoais.
Uma outra ideia consiste em trabalhar
exclusivamente com dados referentes ao
mundo dos videojogos. O que gostariam
os adultos de saber sobre os videojogos

e o discurso de ódio? Quais os dados
consideram importantes? Nesse caso,
é necessário efetuar uma pesquisa
específica para cada pergunta (cada
grupo pode trabalhar numa pergunta
diferente) e os dados serão recolhidos.
Posteriormente, esses dados serão
transmitidos da forma mais clara possível
- com diagramas, infográficos, desenhos.
Uma possibilidade alternativa consiste
em usar algum conteúdo criado
anteriormente para outro projeto
nacional chamado #nodrugstobecool,
para o qual o Centro Zaffiria criou
ferramentas úteis. Algumas dessas
ferramentas são perfis do Instagram
criados especificamente para o projeto:
são perfis de personagens imaginários
(inspirados em protagonistas da literatura
italiana para adolescentes) criados para
realizar workshops e atividades na sala
de aula, usando essa rede social tão
popular como veículo. Em particular, o
perfil de Tonino (@ tonino.the.boss no
Instagram) é o mais usado, porque Tonino
era como que o "protagonista" do projeto
(e de uma aplicação gratuita relacionada
com o projeto, em italiano, chamada Ehi,
Tonino!, criada pelo Centro Zaffiria). Os
professores interessados podem escrever
para info@zaffiria.it para solicitar as
credenciais de acesso ao perfil e para o
usar.
A atividade pode ser posta em prática da
seguinte forma: O Tonino soube que um
amigo dele ofendeu um colega da turma
enquanto jogava Fortnite e gostaria de
fazer algo útil, usando o Instagram; como
poderia fazê-lo? Nas suas publicações,
ele gostaria de explicar o fenómeno do
discurso de ódio nos videojogos, gostaria
de sensibilizar os seus seguidores, fazer
com que os adultos entendam algo mais
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sobre videojogos, compartilhar jogos
divertidos e não violentos, etc... Nesse
caso, ao encarnar o personagem Tonino,
os grupos poderiam criar publicações
para serem partilhadas no seu perfil
(que é público), que poderiam depois
ser novamente partilhadas nos seus
próprios canais.
Todas essas atividades podem
transformar-se em compromissos
recorrentes, aos quais se podem dedicar
algumas horas por semana na pesquisa
SEGMENTO 3						
•

•
•

Neste segmento, os alunos criarão
avatares que serão veículos de
mensagens importantes para eles
O software online Voki
Um computador para mostrar o
Voki; uma folha de papel branca;
smartphones ou outros dispositivos
para abrir o Voki

A última atividade poderá servir como um
momento de recapitulação dos temas
e argumentos que surgiram até então.
Nesta parte, usaremos o webware Voki
(um software online), uma ferramenta
que pode ser usada diretamente online
e que permite a criação de avatares
animados. O uso é gratuito, mas, quando
comparado à versão paga, há um limite
de duração de um minuto para as faixas
de áudio (as instruções para a inserção
de áudio serão fornecidas mais adiante).
Essencialmente, o Voki permite criar um
personagem animado que pode ser
personalizado em todos os aspetos: a
partir da página inicial, ao clicar em "try
it", acederá diretamente ao editor. Aqui,
poderá escolher vários elementos para
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e na criação de novas publicações em
conjunto. Transformar os alunos em
criadores de conteúdo e fazê-lo em
conjunto com eles, comparando antes
da publicação, pode ajudá-los a refletir
sobre o potencial das ferramentas que
usam todos os dias e que, infelizmente,
são com frequência um veículo de ódio e
intolerância.

1 hora e meia.
compor a aparência do avatar, usando
as ferramentas à esquerda: o tipo de
personagem, as características faciais,
as roupas, o fundo e muito mais. O último
botão permite adicionar áudio e podemos
fazê-lo de várias formas: graças a um
sistema de conversão de texto em fala,
podemos digitar um texto e ele será lido
por uma voz; através de gravação direta
de áudio; ou carregando um arquivo
de áudio diretamente do computador
que tenha sido gravado previamente.
Quando o avatar estiver concluído (após
fazer todas as alterações e inserir o
áudio desejado), clique em "save" para
o guardar; neste momento, é possível
partilhar a animação via Facebook ou
Twitter, enviar um email ou simplesmente
partilhar com uma hiperligação. Quem
recebe a animação pode clicar em play
para ouvir a mensagem.
Exploramos o Voki no computador da
turma, com os alunos, possivelmente
ligando-o a um projetor para que todos
vejam bem. Em conjunto, experimente
várias soluções, personagens,
fundos, experimente as várias vozes e
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exemplifique os procedimentos para
guardar e partilhar a animação. Neste
momento, a turma é dividida em grupos
(ou em pares) e todos recebem como
tarefa criar um avatar e, principalmente,
uma mensagem importante que
gostassem de partilhar com os seus
amigos. Na primeira fase, foi visto
como é possível criar um avatar que
fala sobre nós, mas, obviamente, não
era reconhecível. Em primeiro lugar,
pode perguntar-se aos alunos o que
significa "avatar", como é escolhido, o
que representa e se algum deles deseja
apresentar um (de um videojogo, por
exemplo). Depois, é importante estimulálos a criar uma mensagem importante
(não mais que um minuto) sobre algo que
lhes tenha despertado particularmente
a atenção durante o itinerário, ou que
acreditem que é importante transmitir: um
pensamento, uma reflexão, um convite.
A informação encontrada durante a
fase anterior - sobre discurso de ódio
em videojogos ou os adultos e o seu
conhecimento sobre videojogos - pode
ser um excelente ponto de partida para
encontrar mensagens importantes para
partilhar. Dependendo de cada grupo,
será possível dar mais liberdade criativa
ou solicitar entregas mais "restritas", caso
seja necessário direcionar mais os alunos.
Neste momento, os grupos criam os seus
avatares através de smartphones ou de
outros dispositivos disponíveis. No que
respeita à mensagem, é aconselhável
pedir-lhes que a escrevam primeiro
num papel, para que possam refletir
com calma sobre o conteúdo e para
que depois a leiam facilmente durante a
gravação.

No final do processo, os grupos enviam
os links ao professor, que pode mostrar
à turma todas as criações, projetandoas. Além disso, os alunos podem agora
partilhar as suas mensagens com outras
pessoas.
Procede-se à audição e análise das várias
mensagens criadas, pedindo aos autores
que expliquem as suas escolhas, tanto no
que diz respeito à aparência do avatar
quanto ao conteúdo da mensagem. Esta
atividade pode ser uma ótima maneira
para encerrar o itinerário e refletir em
conjunto sobre os temas que surgiram ao
longo de toda a atividade.

Em suma
A empatia e a compreensão para com
os outros são um bom ponto de partida
para educar para uma comunicação
ponderada, gentil e correta. Compreender
a complexidade de uma pessoa ajudanos a ter mais cuidado na escolha das
palavras que proferimos e a entender que
poderemos magoar alguém com muito
pouco. Também é interessante mostrar
como um videojogo aparentemente
simples pode oferecer um momento de
reflexão construtivo e entender que os
videojogos podem ser ferramentas muito
úteis e interessantes. Outras ferramentas
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quotidianas, como o Instagram,
podem transformar-se em veículos
de comunicação eficazes: algo a que
assistimos diariamente. É, pois, importante
mostrar que esses meios podem ser
um veículo de ódio e discriminação,
mas podem também ser veículos
de disseminação de boas práticas e
mensagens positivas.

Fontes/hiperligações
Se não for possível jogar o videojogo
Thomas Was Alone, poderá assistir a
trailers e cenas de jogo nas hiperligações
que se seguem:
https://www.youtube.com/
watch?v=5K4zjNtQ3y8
https://www.youtube.com/
watch?v=YDaa3Cq6c7M
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Nesta hiperligação, pode também
jogar a primeira versão do Thomas Was
Alone. Contudo, trata-se de uma versão
preliminar, em que não encontrará toda
a parte aprofundada dos personagens,
a narração ou a dobragem. No entanto,
pode ser interessante para compreender
a mecânica das plataformas com
quebra-cabeças, se realmente não teve
a oportunidade de jogar na sala de aula:
https://www.gameshot.org/?id=5334
Nesta hiperligação, encontra a demo
gratuita para descarregar: http://www.
mikebithellgames.com/thomaswasalone/
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Apêndice N.º 2
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Itinerário #14

ÓDIO

Competências

1.2 Avaliação
de dados,
informação
e conteúdo
digital

3.1 Desenvolvimento de conteúdo digital

4.1 Proteção de
dispositivos

Palavras-chave

Duração

Público-alvo

•
•
•
•
•
•

6 horas aprox.

Adolescentes entre 15 e os 18
anos

1.3 Gestão
de dados,
informação
e conteúdo
digital

2.2 Partilha
através de
tecnologias
digitais
2.4 Colaboração
através de
tecnologias
digitais

4.2 Proteção de
dados pessoais e privacidade

5.2 Identificação
de necessidades e de
respostas
tecnológicas

2.5 Netiqueta

Ódio
Odiento
Erística
Discurso de ódio
Empatia
Efeito de cockpit
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Resumo

Objetivo

O workshop centra-se no ódio, causas
e circunstâncias nas quais o ódio ocorre,
na compreensão da motivação das
ações dos odientos e na perceção de
quão comum é o ódio nos nossos dias.
Os participantes aprenderão a definição
de ódio, como distinguir ódio, de discurso
de ódio e de criticismo, lerão excertos
do código criminal e entenderão as
consequências legais de recorrerem a
discurso de ódio. Irão também descobrir
quais as circunstâncias propícias ao
ódio e como reagir ao mesmo. No final,
irão criar uma campanha política de um
partido político imaginário, cujo objetivo
principal é combater o ódio.

•

Cuidados a ter
Poderão surgir palavras
comumente consideradas
ofensivas entre as citações
selecionadas para análise.

O principal objetivo do workshop
é oferecer uma compreensão
aprofundada do fenómeno de ódio,
das suas causas e apresentar de
formas de lidar com ele.

Recursos necessários
•

Aplicação Mentimeter

Métodos de trabalho
•
•
•
•
•
•
•

Brainstorming
Discussão
Apresentação
Filme
Projetar
Mapa mental
Trabalhar com análise textual
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Métodos de trabalho
SEGMENTO 1		
•

•

•
•

30 minutos.

Boas-vindas. Atividades
organizacionais. Programa do
workshop. Descrever o objetivo do
programa.
Uma apresentação multimédia
intitulada GAMIFICAÇÃO CONTRA O
DISCURSO DE ÓDIO
Conversação
Projetor, tela/quadro.

SEGMENTO 2		
•

•
•
•

15 minutos.

Atividade introdutória. Trabalhar com a
aplicação Mentimeter; uma tentativa
para responder à questão: Quão
popular é o ódio?
Mentimeter.
Trabalhar com a aplicação,
conversação
Projetor, tela/quadro, computador
com acesso à Internet, telemóveis dos
participantes.

O workshop começa com uma atividade
que envolve o recurso a uma aplicação
que permite que os participantes interajam (por exemplo, o Mentimeter, mas
pode ser usada qualquer aplicação que
o instrutor considere conveniente). O instrutor prepara as perguntas com antecedência: Já se deparou com violência
online? Foi testemunha? Foi vítima? Foi
agressor? A sondagem deve ser totalmente anónima e o instrutor deve selecionar uma aplicação que garanta
o anonimato. Após exibir o resultado, o
instrutor deve tentar comentar o mesmo,
prestar atenção à escala do fenómeno
(por exemplo, o instrutor diz o seguinte:
uma em cada quatro pessoas sentadas
nesta sala foi vítima de violência online;
de seguida, pede aos participantes que
contem até quatro e todas as pessoas
que dizem "quatro" levantam-se ou dão
um passo à frente. O objetivo é ilustrar a
escala do problema, mostrar que isto não
é algo que “não nos diz respeito”).
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SEGMENTO 3		
•
•
•

15 minutos.

Trabalhar com o texto A Arte da
Controvérsia de Arthur Schopenhauer
Análise textual, conversação
Apêndice N.º 1

A parte principal começa com o instrutor
a fornecer aos participantes um excerto
do texto A Arte da Controvérsia, de Arthur
Schopenhauer (Apêndice N.º 1) e a pedir
que o leiam. Após alguns minutos, o
instrutor pergunta: Que argumentos
descreve Schopenhauer? Qual é o objetivo
de usar argumentos ad personam
(para a pessoa)? Qual a sua eficácia?
O que deseja o “atacante” alcançar? De
seguida, o instrutor conduz a conversa de
forma a fazer com que os participantes
percebam que a estratégia de ataque
verbal ao oponente não é algo novo, que
era comum e que simplesmente se tornou
mais facilmente acessível devido ao facto
do acesso à Internet ser cada vez mais
generalizado.

SEGMENTO 4		
•

•
•

•

25 minutos.

Trabalho de workshop recorrendo ao
método do hexágono – diferença entre
ódio e discurso de ódio.
Uma apresentação multimédia
expondo artigos do Código Penal
Trabalhando com hexágonos,
conversação e apresentações
multimédia
Hexágonos pré-preparados (ver
exemplos no Apêndice N.º 2),
apresentação multimédia, computador
com acesso à Internet, tela, projetor

Método do hexágono – definindo as
diferenças entre ódio e discurso de ódio.
O instrutor coloca o primeiro hexágono
no meio e lê: Ódio. O instrutor pede aos
participantes que escrevam noutros
hexágonos tudo o que lhes ocorra
que esteja associado ao ódio. Após
alguns minutos, o instrutor comenta o
que foi registado. O instrutor seleciona
os hexágonos que contêm palavras
que descrevem o discurso de ódio. O
instrutor explica aos participantes o que
é o discurso de ódio e o que é o ódio.
O instrutor apresenta os dispositivos
que contêm artigos dos códigos penais
(em cada país, o instrutor prepara os
diapositivos com base na lei em vigor
no país em questão) que se referem às
penalizações estabelecidas no código
penal para aqueles que disseminam
discurso de ódio. O instrutor apresenta um
caso relevante que tenha envolvido punir
uma pessoa que recorria a discurso de
ódio.
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SEGMENTO 5		
•
•

•

10 minutos.

A atividade consiste em mostrar a
diferença entre ódio e criticismo.
Trabalhar com exemplos de
declarações encontradas online,
conversação
Pedaços de papel com diferentes
declarações de utilizadores da Internet
que contenham ambos, ódio e
criticismo.

O instrutor apresenta uma definição
específica do que o ódio é e do que não
é. A atividade visa mostrar a diferença
entre criticismo e ódio. O instrutor espalha
pedaços de papel com exemplos de
várias declarações (estas podem ser
declarações encontradas online ou
declarações inventadas pelo instrutor)
e pede aos participantes para dividirem
as declarações em dois grupos: Ódio
e Criticismo. Após terminar o tempo
estipulado, o instrutor salienta que a
palavra “ódio” é usada em excesso nos
dias de hoje, pois todos os comentários
críticos são apelidados de “ódio”.
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SEGMENTO 6		
•
•
•

45 minutos.

Construir a imagem de um odiento.
Conversação, trabalho de workshop –
criar uma colagem
Artigos de papelaria

O instrutor pergunta como é um
odiento típico e o que faz. De que forma
um odiento é percecionado pelos
participantes? Que tipo de homem são?
De seguida, o instrutor divide a equipa
em pequenos grupos e pede-lhes que
criem uma colagem. Após o tempo
estipulado terminar, o instrutor pede aos
grupos que apresentem o seu trabalho
e o discutam. Muito provavelmente, a
imagem criada é muito estereotipada. Na
visão social e pública, um odiento é uma
pessoa solitária e frustrada que se quer
“vingar” do mundo. A próxima atividade
tem como objetivo mostrar uma imagem
completamente diferente.
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SEGMENTO 7		
•

•
•
•

10 minutos.

Mostrar a omnipresença do
ódio online, a universalidade do
ódio, desconstrução da imagem
estereotipada de um odiento.
Possivelmente, uma apresentação
multimédia
Estudos de caso
Apresentação multimédia ou
pedaços de papel com exemplos de
declarações de odientos

Estudos de caso. O instrutor apresenta
exemplos pré-preparados de ódio
(mostrando slides ou distribuindo recortes
de papel). Os exemplos devem ser
selecionados de forma a consciencializar
os participantes de que o ódio está
presente não só entre grupos compostos
por jovens, mas também entre grupos
de professores, advogados, amantes de
carros, etc. Que o ódio acontece tanto
com homens como mulheres, jovens e
idosos. É comum, por isso, é errado pensar
que apenas os jovens ou as pessoas com
baixa escolaridade recorram ao mesmo.
Para entender o fenómeno, é necessário
abandonar os estereótipos.

SEGMENTO 8		
•
•
•
•

20 minutos.

Criar um mapa mental que ilustra as
razões pelas quais o ódio é tão comum
Uma aplicação para criar mapas
mentais, por exemplo, a Mindly.
Mapa mental, conversação
Computador com acesso à Internet,
tela, projetor

Criar um mapa mental (em papel ou
recorrendo a uma aplicação conveniente
que o instrutor conheça, por exemplo,
a Mindly. Neste último caso, o instrutor
mostra o mapa mental na tela enquanto
o cria). O mapa mental concentra-se
nas razões da popularidade do ódio
online. O instrutor pede aos participantes
para falarem livremente sobre o tema e
regista os seus pensamentos no mapa.
Ao mesmo tempo, conduz a conversa
de forma a que surjam os seguintes
conceitos: anonimato, efeito de cockpit,
acesso constante às vítimas, a sensação
de ser uma estrela, ausência de contacto
com a vítima offline.
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SEGMENTO 9						
•
•

•
•

Treino de empatia que mostra como o
efeito de cockpit funciona.
Uma aplicação usada para comunicar
(por exemplo, um grupo Hangouts,
Messenger)
Exercício de empatia, conversação
Telemóveis dos participantes

Treino de empatia. O instrutor pede aos
participantes que se dividam em dois
grupos. Os grupos sentam-se em duas
filas, com as cadeiras colocadas costas
com costas e a uma certa distância. Os
participantes trabalham recorrendo a
uma aplicação que permita comunicar,
por exemplo, um grupo no Messenger (ou
qualquer outra aplicação; a escolha é
deixada ao critério do instrutor). No início,
o primeiro grupo deve desempenhar o
papel do odiento; a tarefa do outro grupo
é tentar defender-se. Durante esse tempo,
os participantes não se podem voltar,
olhar um para o outro, etc. O instrutor
pode entregar um lençol para dividir
os dois grupos. O instrutor dá início ao
diálogo na aplicação (sobre qualquer
tópico) e pede aos participantes para lhe
dar continuidade. Aí, o instrutor retira-se,
desempenhando o papel de observador
da situação.
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25 minutos.
Após o tempo estipulado terminar, os
grupos invertem os papeis. Começa
um novo tópico, em que os odientos se
tornam vítimas e as vítimas se tornam
odientos. Quando os participantes
concluírem esta parte da atividade, o
instrutor pede-lhes que comentem sobre
o quão fácil ou difícil foi desempenhar
esses papéis. Como se sentiram? Em que
estavam a pensar? Converse com os
participantes livremente sobre os seus
sentimentos e impressões. O instrutor
pede, então, aos participantes que virem
as cadeiras e se sentem frente a frente.
Caso tenham usado um pedaço de
tecido, removam-no. O primeiro grupo irá
interpretar os odientos de novo, e o outro
grupo as vítimas e trocam de papel após
alguns minutos. A tarefa dos odientos é
atacar, a das vítimas tentar defenderse. Após a conclusão do exercício, o
instrutor pergunta aos participantes qual
foi a diferença entre as duas partes da
atividade. Provavelmente, a segunda
parte terá sido mais difícil, pois, se virmos
a vítima, se soubermos as suas reações,
expressões faciais, etc., não é tão fácil
proferir palavras ofensivas.
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SEGMENTO 10		
•
•
•

15 minutos.

Criando um manual com conselhos para
aprender a lidar com o ódio.
Conversação, brainstorming
Quadro, utensílios de escrita

Conversação. O instrutor dialoga com os
participantes sobre como lidar com o ódio,
como reagir ao mesmo. O instrutor pode
começar por recolher todas as respostas
(brainstorming) e registá-las no quadro.
De seguida, o instrutor conversa com os
participantes sobre cada uma delas, dando
ênfase a várias questões:
•

•

•
•

•

•

responder a um ataque com um outro
ataque não é uma boa ideia, porque
promove uma espiral de agressão que
nunca acaba;
a resposta mais simples para reagir ao
ódio é não responder a provocações; é
também o método mais eficaz, porque
o odiento simplesmente acabará por se
entediar;
uma outra forma é bloquear o atacante;
tal pode ser feito na maioria dos sites;
é uma boa ideia denunciar a declaração
ao administrador/moderador, que
irá remover o odiento do grupo e/ou
bloqueá-lo;
também é importante documentar as
ações que sejam contrárias à lei; por
isso, antes de remover ou bloquear um
odiento, é importante recolher capturas
de tela;
peça ajuda a especialistas, por exemplo,
aos pais, a professores, ao psicólogo
escolar, a outras pessoas em quem
confia.

SEGMENTO 11		
•
•
•
•

20 minutos

Um filme que mostra uma abordagem
psicológica para responder ao ódio
Filme
Filme, conversação, prática
Computador com acesso à Internet, tela,
projetor

Filme. O instrutor mostra o filme: https://
www.youtube.com/watch?v=7oKjW1OIjuw
e conversa com os participantes sobre o
mesmo. O instrutor pergunta se é possível
e fácil usar o método mencionado pelo
psicólogo. O instrutor pede, então, aos
participantes que se juntem em pares e
que testem as regras de redução de tensão.
Devem também trocar de papéis com o seu
par. Após a conclusão das tarefas, o instrutor
pergunta que par conseguiu “derrotar” o
odiento e se o método foi bem-sucedido.
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SEGMENTO 12		
•

•
•
•

15 minutos.

Um filme mostrando uma campanha
contra o ódio, de grande importância e
eficaz.
Filme
Filme, conversação
Computador com acesso à Internet, tela,
projetor

Filme. O instrutor mostra um filme que
apresenta uma campanha social contra
o ódio realizada no seu país. A campanha
deve ser de natureza distinta e deve ser
conhecida, se possível. O instrutor fala
com os participantes sobre a eficácia da
campanha. Recolha opiniões sobre os seus
pontos fortes e fracos.
SEGMENTO 13		
•

•
•
•

60 minutos.

Trabalho de workshop sobre a criação
de uma campanha para um partido
político imaginário, que se opõe ao
ódio.
Computadores para os grupos ou
telemóveis dos participantes
Trabalho de workshop, conversação
Artigos de papelaria, computadores
com acesso à Internet para grupos (ou
telemóveis)

PLAY YOUR ROLE ― ITINERÁRIO #14

Preparar uma campanha social contra
o ódio. O instrutor divide os participantes
em pequenos grupos. A cada grupo é
atribuída uma tarefa:
•

•

•

preparar elementos de uma
campanha político-social de um
partido que eles estão a criar e que
se junta ao processo eleitoral com o
slogan: PONHA FIM À VIOLÊNCIA ONLINE
(os participantes têm de inventar o
nome do partido e os seus principais
objetivos).
Os elementos da campanha incluem:
o design de um póster e de um folheto
(feito, por exemplo, no Canva), textos
para publicações nas redes sociais, o
design do site do partido, o logotipo e
um pequeno filme promocional.
Os participantes devem usar o
conhecimento que adquiriram sobre o
ódio durante este workshop.

Uma forma alternativa para realizar este
exercício consiste em inventar o nome
de um partido, o seu slogan e logótipo e,
depois, dividir os participantes em grupos
que trabalharão em elementos individuais
da campanha do partido.
Após a conclusão da tarefa, os grupos
apresentam os resultados do seu
trabalho. O instrutor atua como consultor,
fornecendo dicas e conselhos, etc.
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SEGMENTO 14		
•
•
•
•

20 minutos.

Resumo, feedback
Mentimeter
Conversação, possivelmente
Mentimeter
Computador com acesso à Internet,
tela, projetor
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MATERIAIS ESSENCIAIS

Apêndice N.º 1

The Ultimate Stratagem. [O derradeiro estratagema] Um último truque
é tornares-te pessoal, insultuoso, rude, assim que te aperceberes que o
teu oponente está em vantagem e que vais sair a perder.
Consiste em passar do objeto da disputa, como por exemplo um
jogo perdido, para o próprio disputante e, de alguma forma, atacar a
sua pessoa. Pode designar-se por argumentum ad personam, para
o distinguir do argumentum ad hominem, que passa da discussão
objetiva do assunto puro e simples às afirmações ou confissões que o
teu oponente fez a respeito de si próprio. Mas, ao te tornares pessoal,
abandonas totalmente o assunto e direcionas o teu ataque à pessoa
dele, com comentários de caráter ofensivo e rancoroso. É um apelo
das virtudes do intelecto às virtudes do corpo ou ao mero animalismo.
Este é um truque muito popular, porque todos são capazes de o pôr em
prática; e por isso é aplicado frequentemente. A questão agora é: que
contra-truque será válido para a outra parte? Se ela recorrer à mesma
regra, haverá golpes, ou um duelo, ou uma ação por calúnia.
Seria um grande erro supor que é suficiente não te tornares pessoal.
Pois, ao mostrares a um homem, muito calmamente, que ele está
errado e que o que ele diz e pensa está incorreto – um processo que
ocorre em todas as vitórias dialéticas – deixá-lo-ás mais amargo
do que se usasses alguma expressão rude ou insultuosa. De que
se trata isto? Porque, como Hobbes observa, (De cive, c. I): “Omnis
animi voluptas omnisque alacritas in eo sita est, quodquis habeat,
quibuscumque conferens se, possit magnifice sentire de se ipso” (todo
o prazer mental consiste em poder comparar-se com os outros em
proveito próprio). Nada é mais importante para um homem do que
a satisfação pela sua vaidade e nenhuma ferida é mais dolorosa
do que aquela que a fere. (Daí frases como "Antes a morte do que a
desonra", entre outras.) A satisfação pela vaidade surge principalmente
através da comparação de nós mesmos com os outros, em todos os
aspetos, mas principalmente no que respeita às próprias faculdades
intelectuais; e, assim, a satisfação mais eficaz e mais forte encontra-se
na controvérsia.
Arthur Schopenhauer, The Art Of Controversy, traduzido por T. Bailey
Saunders, M.A., 1896, http://coolhaus.de/art-of-controversy/erist-i.htm
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Apêndice N.º 2
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Itinerário #15

Jogadoras femininas, mulheres nos jogos
O papel de um jogador na vida digital e na vida real

Competências

2.3 Envolvimento
na cidadania
através de
tecnologias
digitais

3.1 Desenvolvimento de conteúdo digital

4.2 Proteção de
dados pessoais e privacidade
4.3 Proteção da
saúde e do
bem-estar

Palavras-chave

Duração

Público-alvo

•
•
•
•
•
•
•

6 horas aprox.

Adolescentes entre 15 e os 18
anos

Violência
Ódio
Mulheres
Humilhação
Género
Papéis sociais
Papéis em jogos
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Resumo

Objetivo

O workshop centra-se no ódio, causas
e circunstâncias nas quais o ódio ocorre,
na compreensão da motivação das
ações dos odientos e na perceção de
quão comum é o ódio nos nossos dias.
Os participantes aprenderão a definição
de ódio, como distinguir ódio, de discurso
de ódio e de criticismo, lerão excertos
do código criminal e entenderão as
consequências legais de recorrerem a
discurso de ódio. Irão também descobrir
quais as circunstâncias propícias ao
ódio e como reagir ao mesmo. No final,
irão criar uma campanha política de um
partido político imaginário, cujo objetivo
principal é combater o ódio.

•

Cuidados a ter

Recursos necessários

•

•

•

Alguns segmentos do cenário
deste workshop referemse às fantasias sexuais dos
jogadores que podem ser
consideradas chocantes ou
perversas.
Antes de realizar o workshop,
o instrutor deve aprender as
regras que regem os debates
em estilo Oxford e solicitar
assistência na organização
da sala para que o debate
possa ser realizado com
eficiência.

•

•

•

•

Sensibilizar os alunos para as
desigualdades, injustiças e
discriminação contra mulheres e
raparigas na comunidade de jogos.
Encontrar uma forma para divulgar o
problema e realizar um trabalho real
(embora a longo prazo) para o reduzir.
Indicar padrões culturais de mulheres
que por vezes são negligenciadas na
comunidade de jogos.
Conceber uma campanha contra
comportamentos violentos em relação
a mulheres jogadoras.
Debate sobre a igualdade das
mulheres na comunidade de jogos
online.

Canva

Métodos de trabalho
•
•
•
•
•

Debate
Brainstorming
Análise de textos
Projetar ações
Apresentação
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SEGMENTO 1		
•

•

•
•

30 minutos.

Boas-vindas. Atividades
organizacionais. Programa do
workshop. Descrever o objetivo do
programa. Anunciar o debate.
Uma apresentação multimédia
intitulada GAMIFICAÇÃO CONTRA O
DISCURSO DE ÓDIO
Conversação
Projetor, tela/quadro..
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SEGMENTO 2		
•

•
•

15 minutos.

Quem são as mulheres na vida
de todos os seres humanos e que
associações estão relacionadas a isso?
Conversação, cartões de trabalho
(cartões de associação).
Apêndice N.º 1, Apêndice N.º 2.

O trabalho do workshop propriamente dito começa pela divisão da turma
em dois grupos. O primeiro recebe o
Apêndice N.º 1, o outro o Apêndice N.º 2.
O instrutor pede aos alunos que anotem
quaisquer associações que lhes possam
ocorrer. Após o tempo previsto, as respostas são recolhidas. Durante a conversação, o instrutor direciona o grupo
para as conclusões comuns: As mulheres
costumam desempenhar muitos papéis.
Não é possível saber quem são as jogadoras. Talvez as jogadoras sejam mães,
esposas. Sendo assim, por que razão
vemos brutalidade, violência e discriminação contra as mulheres nos jogos,
quando a maioria das pessoas nunca
se refere à sua própria mãe assim (por
exemplo, recorrendo a palavrões), na sua
vida offline?
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SEGMENTO 3		
•
•
•

20 minutos.

Um jogador no teatro da vida
quotidiana
Análise de textos, conversação
Apêndice N.º 3

O instrutor entrega a todos o Apêndice N.º
3 e pede-lhes que o leiam. De seguida, o
instrutor conversa com os participantes
sobre a forma como as pessoas assumem
papéis em diferentes situações da vida,
os tipos de relacionamento que existem
entre homens e mulheres em diferentes
situações. De seguida, o instrutor
menciona que um jogo é apenas uma
situação como esta. Nunca se sabe como
uma fada ou um guerreiro se comportaria.
Geralmente, adota-se uma certa
convenção, mas não se pode presumir
que todas as pessoas a conheçam e a
possam pôr em prática. É impossível saber
quem desempenha determinados papéis.
Às vezes, uma mulher é um menino de
tenra idade e uma adolescente interpreta
o papel de um guerreiro assassino.
Conclusão: Nos jogos, as pessoas, por
vezes, comportam-se de uma forma que
nunca poriam em prática offline, na sua
vida real. Às vezes, esse comportamento é
contrário à lei, à ética e à moralidade.

SEGMENTO 4		
•

•
•

90 minutos.

Conversação sobre violação nos jogos.
Projetar uma campanha de média
recorrendo ao método E-A-S-T.
Projetar uma campanha recorrendo ao
método E-A-S-T.
Computadores com acesso à Internet
ou telefones/tablets. Apêndice N.º 4,
Apêndice N.º 5.

O instrutor entrega a todos os
participantes o Apêndice N.º 5 e pedelhes que leiam o texto. Por favor, tenha
em consideração que a citação se refere
a jogos da vida real, mas também se
aplica a jogos online. Após terminar o
tempo estipulado, o instrutor menciona
que o texto se refere a desempenhar
o papel discutido no segmento
anterior. As pessoas que recorrem a
violência costumam desempenhar
um papel; não param para refletir
sobre as consequências do seu próprio
comportamento offline. De seguida, o
instrutor pergunta que outros tipos de
violência são usados nos jogos contra
jogadoras e personagens femininas. O
instrutor pede aos alunos para indicarem
o nome dos jogos em que poderão
ocorrer situações de violência (o instrutor
vai anotando no quadro os nomes dos
jogos).
Após a conclusão da primeira parte
deste segmento, o instrutor pede aos
alunos que criem uma campanha
online em defesa das mulheres, para
ser publicada nas redes sociais, sobre a
violência contra mulheres em jogos de
computador. A campanha pode ser como
o movimento #metoo, mas também pode
assumir outras formas. A campanha
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deve consistir em 5 publicações de
natureza informativa e persuasiva (é
necessário que convençam o maior
número possível de pessoas a não usar
violência ou a iniciar discussões sociais
sobre o tema). A campanha deve ser
projetada pelas equipas recorrendo ao
método EAST; portanto, o instrutor deve
dividir a turma em grupos menores e
distribuir o Apêndice N.º 5. O instrutor dá
um exemplo de uma campanha boa e
eficaz (o tópico é irrelevante) que tenha
tido boa receção pelo público no seu país.
Após a conclusão da tarefa, os grupos
apresentam os resultados do seu trabalho.
O instrutor discute esses projetos com
a turma, dando ênfase à criatividade e
diversidade de ideias.
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SEGMENTO 5		
•
•
•
•

30 minutos.

“Teto de vidro” e “piso pegajoso” na vida
profissional e na comunidade de jogos
Apresentação multimédia
Trabalhar com textos, conversação
Apêndice N.º 6, Apêndice N.º 7

O instrutor discute os termos “piso
pegajoso” e “teto de vidro” (Apêndice
N.º 6). O instrutor pergunta se os alunos
ouviram falar desses fenómenos, se
alguém nos seus círculos de relações
os experienciou e se sabem que esses
termos surgiram como resultado de
investigação. O instrutor pede, então, que
pensem em como os conceitos de “piso
pegajoso” e “teto de vidro” se traduzem na
comunidade de jogos e na maneira como
as mulheres são tratadas. Após uma
breve troca de ideias, o instrutor distribui
o Apêndice N.º 7 a cada participante e
pede-lhes que indiquem, individualmente,
os passos que todos os jogadores devem
superar para entrar em posições de
liderança ou para uma boa equipa. Após
um momento, o instrutor pede aos alunos
para sinalizarem/acrescentarem os
elementos que ocorrem com as mulheres
(o objetivo é apresentar as diferenças
entre os obstáculos que as mulheres e os
homens enfrentam nos jogos).
O instrutor menciona que as mulheres
modernas são mais conscientes e se
sentem cada vez melhor na comunidade
de jogos. Elas não esperam nenhum
tratamento ou cedência especial, mas
jogam tão bem quanto os homens, ou até
melhor. Também falam muito sobre isso
em fóruns online, entrevistas, etc.
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SEGMENTO 6		
•

•
•

40 minutos.

“Mulher ao volante” e piadas sobre
loiras. O workshop conduzido usando o
método do hexágono consciencializa
os participantes de que os tipos de
estereótipos baseados em género
preocupam as mulheres.
Trabalhar com hexágonos,
conversação
Hexágonos pré-preparados, Apêndice
N.º 8

O instrutor diz ao grupo que trabalharão
com os hexágonos. O instrutor distribui
vários hexágonos a cada pessoa. O
instrutor escreve uma palavra num dos
hexágonos: Mulher e coloca-o no centro
do chão. De seguida, o instrutor pede aos
participantes que anotem nos hexágonos
quaisquer estereótipos que associem às
mulheres e que os juntem ao hexágono
central, criando um favo de mel (consultar:
Apêndice N.º 8). Após a conclusão desta
parte do exercício, o grupo dialoga algum
tempo sobre as fontes de estereótipos
sobre as mulheres, em que grupos sociais
costumamos ouvir comentários negativos
(ou talvez positivos?) com mais frequência,
como as mulheres reagem a piadas sobre
loiras, etc. Em conjunto com o grupo, o
instrutor reflete sobre os estereótipos
listados, quais podem ser encontrados no
mundo digital, como podemos eliminá-los
e se temos as ferramentas para o fazer.

SEGMENTO 7		
•
•
•
•

40 minutos.

Construir personagens femininas nos
jogos e um sistema antidiscriminação
Computador com acesso à Internet
trabalhar com personagens femininas
no jogo
artigos de papelaria: folhas de papel
grandes, lápis de cera, marcadores,
jornais, tesouras, papel colorido, etc.

O instrutor mostra aos participantes um
site popular no seu país, que contém
informações sobre personagens
femininas em jogos de computador.
Nós citamos um site polaco, mas essas
personagens são famosas em muitos
países: naekranie.pl/artykuly/top-20najciekawsze-postacie-kobiece-w-grach
O instrutor pergunta aos alunos se
conhecem essas personagens. O
instrutor chama a atenção para os
diferentes objetivos das suas tarefas,
diferentes vantagens e, no final, diferentes
silhuetas e roupas. O instrutor divide o
grupo em equipas de várias pessoas e
distribui os artigos de papelaria a cada
uma delas. A tarefa de cada equipa é
desenhar a sua própria personagem
(roupas, poderes, habilidades, objetivos)
e também desenvolver um sistema
antidiscriminação no jogo (tanto ao
nível dos jogadores quanto ao nível dos
criadores do jogo), que consistirá em cinco
elementos. Cada grupo usa os materiais
que achar adequados – eles podem
preparar um desenho com comentários,
criar uma colagem, etc.
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Após a conclusão da tarefa, os grupos
apresentam as suas ideias. O instrutor
anota-as todas no quadro e discuteas com o grupo – refletem sobre quais
podem ser implementadas e quais são
sonhos.

SEGMENTO 8		
•

•
•

80 minutos

Debate ao estilo Oxford: As mulheres
na comunidade de jogos online são
tratadas da mesma maneira que os
homens.
Debate ao estilo Oxford:
Apêndice N.º 9

O instrutor apresenta as regras do debate
ao estilo Oxford. Estão todas indicadas
no Apêndice N.º 9. A coluna da esquerda
mostra a ordem das ações, a coluna
da direita os deveres de cada pessoa.
Prepare a sala de aula com os alunos e
realize o debate ao estilo Oxford sobre
este tema: As mulheres na comunidade
de jogos online são tratadas da mesma
maneira que os homens. Após terminar
o debate, o instrutor conversa com os
participantes sobre os resultados do
debate e os argumentos usados por
ambos os lados.
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Em resumo

SEGMENTO 9		

O workshop tem como objetivo
consciencializar os participantes sobre a
forma como os estereótipos baseados em
género funcionam e também evitar o ódio
na comunidade de jogos online. Durante
o workshop, os alunos realizam vários
exercícios, leem textos sobre o tema,
criam uma campanha online e realizam
um debate ao estilo Oxford.

•
•

15 minutos

Resumo, feedback
Conversação, possivelmente
Mentimeter

O instrutor agradece aos alunos pela
participação no workshop. O instrutor
elogia os projetos que criaram. O instrutor
encoraja-os a darem continuidade ao
seu trabalho. O instrutor recorda aos
alunos que combater a discriminação
e o ódio é um fator importante, que
promove um funcionamento mais
saudável no ambiente digital. Infelizmente,
neste momento, ainda não existem
boas soluções técnicas que reduzam
efetivamente este fenómeno negativo.
O instrutor deve permitir que os alunos
troquem ideias pós-workshop. O instrutor
pode, por exemplo, fazer uma sondagem
usando: o Mentimeter.

Fontes
•

•

Erving Goffman, The Presentation of
Self in Everyday Life, 1956, University of
Edinburgh.
Gwałt w grze [Rape in the game],
Małgorzata Łojkowska, 26 March 2014,
„Duży Format” https://wyborcza.pl/
duzyformat/1,127290,15691884,Gwalt_w_
grze.html
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Apêndice N.º 1
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Apêndice N.º 3

Eu disse que, quando um indivíduo aparece diante de outros, as suas
ações influenciarão a definição da situação em que decorrem. Às vezes,
o indivíduo agirá de maneira totalmente calculista, expressando-se de
uma determinada maneira apenas para passar aos outros o tipo de
impressão que provavelmente evocará neles uma reação específica,
que ele deseja obter. Às vezes, o indivíduo estará a calcular enquanto
atua, mas relativamente inconsciente de que o está a fazer. Às vezes,
expressar-se-á intencionalmente e conscientemente de uma maneira
particular, mas principalmente porque a tradição do seu grupo ou
estatuto social exige esse tipo de expressão e não por causa de qualquer
reação em particular (além de uma vaga aceitação ou aprovação), que
provavelmente será evocada por quem perceciona a sua expressão.
Às vezes, as tradições associadas ao papel de um indivíduo levamno a causar uma impressão bem projetada de um determinado tipo
e, apesar disso, ele pode não estar consciente ou inconscientemente
disposto a criar tal impressão. Os outros, por sua vez, podem percecionar
de forma adequada os esforços do indivíduo para transmitir algo, ou
podem interpretar mal a situação e chegar a conclusões que não
são justificadas nem pela intenção do indivíduo nem pelos factos. Em
qualquer caso, na medida em que os outros agem como se o indivíduo
tivesse transmitido uma impressão específica, podemos assumir uma
visão funcional ou pragmática e dizer que o indivíduo, "efetivamente",
projetou uma determinada definição da situação e, "efetivamente",
promoveu o entendimento que uma dada situação adquire. [...]
Assim, quando o indivíduo se apresenta perante os outros, a sua
atuação tenderá a incorporar e exemplificar os valores oficialmente
reconhecidos na sociedade. Na medida em que uma performance
destaca os valores oficiais comuns da sociedade em que ocorre,
podemos considerá-la, como Durkheim e Radcliffe-Brown, como uma
cerimónia – como um rejuvenescimento e uma reafirmação expressivos
dos valores morais da comunidade. Além disso, uma vez que a
tendência expressiva das performances acaba por ser aceite como
realidade, então, aquilo que é aceite no momento como realidade terá
algumas das características de uma celebração.
As jovens universitárias americanas escondem a sua inteligência,
capacidades e coragem dos jovens atraentes, demonstrando, assim, as
qualidades que minam a sua reputação internacional como pessoas
caprichosas. Estas jovens permitem que os seus rapazes lhes expliquem
de maneira entediante as coisas que elas já sabem há muito tempo,
escondem a sua proficiência em matemática dos seus namorados,
menos capazes, perdem partidas de ténis de mesa muito antes da
partida terminar.
Uma das minhas técnicas favoritas é escrever palavras longas de
forma incorreta. O meu namorado tem muito prazer com isso e escreve:
“Querida, realmente não sabes soletrar direito”.
Confirma-se, assim, a superioridade natural dos homens e também a
inferioridade natural das mulheres.
Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, Helena
Danter–Śpiewak, Paweł Śpiewak, Warszawa, Wydawnictwo KR, 2000, p. 36,
64, 68-69.
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Apêndice N.º 4
Não és tu, é a tua personagem

Eu tinha 16 anos e era a única rapariga do grupo. O meu amigo morava
na periferia da nossa cidade, os pais dele saíram para algum sítio.
Jogámos um jogo de RPG.
Os RPGs são jogos de imaginação. Cada jogo passa-se num mundo
imaginário, no futuro ou no passado.
Num jogo de RPG, podes ser quem tu quiseres – um humano, um
anão, um elfo ou um orc. Todos desempenham os seus papéis – assim,
criam-se grandes histórias em tempo real. O mestre do jogo define as
cenas, pergunta aos jogadores o que eles vão fazer nas cenas individuais
e, assim, a história desenvolve-se. O mestre do jogo tem de ser neutro,
mas também pode acrescentar personagens extra à mistura.
No nosso jogo, aquele de que estou a falar, criei uma personagem de
feiticeira. Estávamos sentados numa mesa grande, éramos quatro. Os
nossos personagens realizaram várias missões, a história desenrolou-se
na tenebrosa Idade Média.
A certa altura, o mestre do jogo pediu-me para sair da sala com ele.
Levou-me para um grande roupeiro e fechou a porta. Não acendeu
as luzes. Apresentou-me uma cena, em que a minha personagem foi
sequestrada e violada. O sequestrador era um príncipe ou rei bonito.
Aquilo de que me recordo mais é a palavra "gentilmente" – agora ele está
a violar-te gentilmente.
Fugi e corri para a casa de banho para vomitar. Pedi ao meu
namorado que saísse comigo, sussurrei-lhe ao ouvido o que acabara
de suceder, sem usar a palavra “violação”. Estava com vergonha, estava
a chorar. O meu namorado gritou com o tipo que fizera aquilo comigo –
também não usou aquela palavra.
Depois, regressámos para a mesa. O mestre do jogo disse que agora
eu poderia vingar-me. Foi introduzida uma cena, onde lutaríamos contra
o violador. Eu declarei que a minha personagem é assassinada nessa
luta. Eu não queria brincar com uma personagem que tinha sido violada.
Essa sensação surgiu muito rapidamente, mas não de uma vez. Senti
que algo errado tinha acontecido e que era irreversível. Tentei controlarme, mas não estava a sentir-me bem. Queria ir embora; para chegar à
paragem de autocarro, precisaria de percorrer uma rua deserta. O meu
namorado pediu-me para ficar. Estava preocupado comigo, mas queria
continuar a jogar.
Eu não podia falar com ninguém sobre aquilo. Iriam dizer-me que
sou muito sensível e que estou a exagerar: “Não é assim tão forte. Não és
tu, é a tua personagem”. O meu namorado também não queria que eu
contasse a ninguém.
Eu questionava-me até que ponto fui eu quem “pediu” por aquela
situação. Fui para casa de um amigo, não pedi aos meus pais, criei a
personagem errada.
Lembrem-se de que nos jogos de RPG as coisas acontecem entre
os jogadores na vida real e também entre os personagens do jogo.
O mestre do jogo retirou-me da sala e, no jogo, sequestrou a minha
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personagem. Algumas pessoas jogam assim – se não estás na cena em
questão, sais um bocado. Os jogadores não podem ouvir algo, quando
não estão presentes na cena – essa seria a explicação fácil. Mas acho
que aquele rapaz simplesmente sabia que estava a fazer algo que não
estava certo.
Deixei de jogar com aquele grupo e comecei a procurar um novo. E,
então, surgiu a questão: devo dizer, antecipadamente, que não quero
violações? Agora, se eu faço isso, as pessoas vão achar que eu sou louca.
No início, pensei que fosse um deslize, mas depois descobri que não
era. Durante um dos meus primeiros jogos com a minha nova equipa,
fui encarcerada com outros personagens. Vários jogadores declararam
que estavam a violar a minha personagem. Eu parei com aquilo e queria
ir embora. Lembro-me da indignação por ter interrompido a sessão. No
primeiro ano a jogar, totalizei cinco violações, sem contar as situações
em que as minhas personagens foram assediadas ou ameaçadas com
violação. Comecei a sentir a ameaça de que, durante uma das sessões,
alguém violaria não a minha personagem, mas a mim.
Comecei a criar personagens resilientes à violação. Por exemplo, uma
personagem dessas é uma harpia ou é muito feia. Mas nem sempre
ajudou.
Ainda tenho contacto com aquele rapaz – encontramo-nos em
diferentes encontros de RPG. Ele violou a minha personagem. Fico triste
quando o encontro. Não sei o que lhe dizer.
Gwałt w grze [Violação no jogo], Małgorzata Łojkowska, 26 March 2014,
„Duży Format” https://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,15691884,Gwalt_w_
grze.html
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Apêndice N.º 5

Projetar uma campanha online, recorrendo ao método E-A-S-T.
E de EASY [fácil]! Em primeiro lugar, as tuas publicações devem ser
curtas. As redes sociais não são o lugar para longas composições.
De qualquer forma, hoje, estamos habituados a mensagens rápidas
e simples. É importante que adaptes a tua linguagem ao teu público.
Poucas pessoas navegam na internet com um dicionário de palavras
estrangeiras à mão. Lembra-te de ter sempre em mente o teu objetivo.
Diz ao público da tua campanha o que esperas dele, de maneira simples.
Não tenhas medo de te dirigir diretamente ao teu público. Pelo menos
saberá que estás a falar diretamente com ele.
A de ATRATIVO! Não te esqueças que vivemos numa época em que
o acesso à informação não é um problema. O problema é o excesso de
informação. Como somos atacados por várias mensagens em todos
os sítios a que vamos, só prestamos atenção às que são mais atrativas
para nós. Não te esqueças que a atratividade significa coisas diferentes
para pessoas diferentes. Ao criares conteúdo para as redes sociais,
fornece ao teu público o que ele pode achar atrativo. Para descobrires
o que é, podes pesquisar ou usar a tua intuição. Também vale a pena
acrescentar gráficos e ilustrações interessantes e atrativas aos teus
materiais. As emoções também são importantes. As tuas publicações
devem evocá-las. É preferível que sejam positivas. Algo que emociona é
mais fácil de recordar. No final, acrescenta algo importante e distintivo
– entretenimento ou conteúdo que promova a reflexão. Misturar os dois
pode ser desastroso.
S de SOCIAL! Ação – reação. Nas redes sociais, o mais importante é
a interação. O público quer agir: partilhar, gostar, recomendar, anunciar,
convidar, responder, escrever opiniões, gabar-se e construir ativamente
a sua imagem nas redes sociais. Portanto, certifica-te de que o conteúdo
da tua campanha é fácil de partilhar. Não te esqueças! Utilizadores
interessados são os melhores aliados da tua campanha. Responde a
perguntas de maneira eficiente – ninguém gosta que as suas perguntas
fiquem sem resposta. Finalmente, deixa algum espaço para o teu público
potencial. Ele também é criativo e, às vezes, tem algo interessante para
comunicar!
T de TIMELY [atempadamente]! Fazer as coisas na hora certa é
sempre uma boa ideia. Se assumires algo importante, o PRAZO é,
paradoxalmente, o teu maior inimigo e o teu melhor amigo. Planeia
bem a tua atividade nas redes socias. Ninguém gosta de longos
silêncios. Entretanto, o público pode esquecer a tua campanha. Portanto,
não faças 3 publicações num dia, para ficares em silêncio por três
semanas. Tem em consideração que a maioria das redes sociais
permite a calendarização de publicações. Tenta certificar-te de que
as tuas publicações são relevantes para as questões, os eventos ou
as tendências atuais do público da tua campanha. Ninguém se vai
interessar por conteúdo desatualizado.
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Apêndice N.º 6
Segregação ocupacional

As mulheres trabalhadoras têm-se concentrado tradicionalmente em
ocupações rotineiras e mal remuneradas. Muitas dessas profissões são
extremamente associadas ao género – ou seja, são comumente vistas
como “trabalho de mulher”. As profissões no âmbito do secretariado
e da prestação cuidados (como enfermagem, serviço social e
acompanhamento de crianças) são predominantemente ocupadas
por mulheres e são geralmente consideradas ocupações "femininas".
A segregação ocupacional por género refere-se ao facto de que os
homens e as mulheres estão concentrados em diferentes tipos de
profissões, com base nas ideias pré-concebidas sobre o que é um
trabalho apropriado para "homens" e para "mulheres".
A segregação ocupacional possui componentes verticais e
horizontais. A segregação vertical refere-se à tendência de as mulheres
se concentrarem em profissões com pouca autoridade e espaço para
progressão, enquanto os homens ocupam posições mais poderosas e
influentes. A segregação horizontal refere-se à tendência de ocupação
de diferentes categorias profissionais por parte dos homens e das
mulheres. Por exemplo, as mulheres predominam em cargos domésticos
e cargos administrativos rotineiros, enquanto os homens estão
agrupados em cargos manuais semiqualificados e qualificados.
Anthony Giddens, Sociology, trad. Alina Sulżycka , Warszawa,
Wydawnictwo PWN, 2005, p. 413. [Anthony Giddens, Sociology, p. 756-757].
Piso pegajoso – termo que descreve o fenómeno pertencente ao
problema mais amplo da discriminação com base em género no
mercado de trabalho, que se aplica, principalmente, ao estatuto das
mulheres trabalhadoras. É usado para descrever uma situação em
que é impossível ou em que raramente é possível ser promovido a
uma posição superior. As mulheres trabalhadoras estão “presas” à sua
função atual e não conseguem ser promovidas nem desenvolver as suas
carreiras [fonte: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lepka_pod%C5%82oga].
Teto de vidro – uma barreira invisível que dificulta às mulheres, bem
como às minorias nacionais, étnicas, sexuais ou religiosas, mas também
às minorias baseadas em capacidades, etc., alcançar posições de alto
escalão nos negócios ou na política.
O fenómeno é “invisível”, porque, normalmente, em cada caso
específico de vivência de dificuldades de promoção, as organizações
encontram outras explicações para esses fenómenos, mas, ao mesmo
tempo, ao nível de toda a população; através da análise estatística,
pode-se observar que as mulheres (e as minorias supracitadas) com as
mesmas qualificações têm menos probabilidade de serem promovidas
e receberem salários mais baixos.
“O teto de vidro não é simplesmente uma barreira relacionada com a
incapacidade de um indivíduo lidar com uma posição mais elevada. O
teto de vidro está mais relacionado com as mulheres como comunidade,
que são impedidas de prosseguir uma carreira por serem mulheres”.
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Existe até mesmo nos países em que comumente se acredita estarem na
vanguarda da promoção da igualdade de género.
As razões para a existência do teto de vidro podem ser encontradas,
por exemplo, nos papéis sociais estabelecidos que atribuem papéis de
gestão aos homens, na divisão tradicional de responsabilidades dentro
da família (segundo a qual as mulheres estão mais frequentemente
envolvidas no trabalho doméstico e no acompanhamento dos filhos),
bem como na criação dos chamados "guetos ocupacionais" (oferecer às
mulheres empregos em que a promoção é difícil)
[fonte: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szklany_sufit]
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Apêndice N.º 7
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Apêndice N.º 8
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Apêndice N.º 9

SORTEIO DO TEMA DO DEBATE
TEMPO PARA AS EQUIPAS SE
PREPARAREM
1 - ORADOR DA PROPOSTA
1 - ORADOR DA OPOSIÇÃO
2 - ORADOR DA PROPOSTA
2 - ORADOR DA OPOSIÇÃO
3 - ORADOR DA PROPOSTA
3 - ORADOR DA OPOSIÇÃO
4 - ORADOR DA PROPOSTA
4 - PERGUNTAS DE OPOSIÇÃO PELA
AUDIÊNCIA
RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DA
AUDIÊNCIA
DELIBERAÇÕES DO JÚRI E ANÚNCIO
DOS RESULTADOS DO DEBATE

REGRAS DO DEBATE - ORGANIZADOR
• Mediador
• Introduz os oradores
• Anuncia o tema do debate
• Anuncia o resultado do debate
• Garante que os oradores
se mantêm civilizados e
comportados.
SECRETÁRIO
• Conta o tempo para discursos
• 4 minutos por discurso, avisa
sobre a aproximação do fim do
discurso cerca de 30 segundos
antes do fim
• 1 minuto para as perguntas da
audiência
• 1 minuto para as respostas às
perguntas da audiência
JÚRI
• Avalia os discursos dos
oradores
ORADORES
• Oradores 1 - definir a discussão,
citar os argumentos mais
importantes
• Oradores 2 - desenvolver
os argumentos e referir os
argumentos apresentados
pelos opositores
• Oradores 3 - minar os
argumentos apresentados
pelo outro lado e expandir os
seus próprios argumentos
• Oradores 4 - resumir os
argumentos apresentados
pelo lado em questão.
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