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Este material educacional foi desenvolvido por Andreea-Loredana 
Tudorache com base na experiência de campo dos membros e parceiros do 
consórcio “Using Theatre to Make Politics”: A.R.T.Fusion (Roménia), 
Inter Alia (Grécia), Hang-Kép Kulturális Egyesület (Hungria), Creative 
Connections (Noruega), SNRDIMU (Polónia) e Teatro Metaphora 
(Portugal). 
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Toda a correspondência relacionada com esta publicação deve ser endereçada a: 
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Endereço: Rua Marin Serghiescu, nº 14, apt. 6, setor 2, Bucareste, Roménia 

Email: office@artfusion.ro   
Web: www.artfusion.ro

Os direitos autorais desta publicação pertencem à A.R.T. Fusion Association.
A reprodução parcial deste material para fins não lucrativos é permitida com a referência da fonte.
No caso de fins lucrativos, é obrigatória a permissão por escrito da A.R.T.Fusion.

Este material foi elaborado como publicação de divulgaçãono 
âmbito do projeto “Usar o Teatro Para Fazer Políticas” 
(financiado com o apoio do Programa Erasmus+ da União 
Europeia, através da Ação-chave 3 - Jovens Europeus Juntos).

As opiniões expressas neste material pertencem aos seus 
autores e não refletem aposição da Comissão Europeia.
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“Qualquer um pode fazer teatro, até atores. 
E o teatro pode ser feito em qualquer lugar, até mesmo num teatro.” 

Augusto Boal
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Introdução
Sobre o que é este manual?

Teatro Jornalé um método maravilhoso, fantástico e surpreendente. 
Cada peça é única e nenhum cenário pode ser igual ao outro. São 
tantas as possibilidades de se criar, imaginar, gerar e transpor notícias em 
espetáculos de Teatro Jornal. Representações que podem ser chocantes, 
alucinantes, difíceis de assistir, emocionantes ou muito simples e diretas. 
Pode desencadear discussões sobre questões muito específicas, sistémicas 
ou mais gerais, locais ou globais, filosóficas, abstratas ou extremamente 
concretas. É um método fascinante, especialmente porque parece simples, 
mas não é. Pode ser fácil de trabalhar e extremamente complicado ao 
mesmo tempo. É multicamadas, não está confinado a uma estrutura 
rígida e não promete mais do que estiver disposto a fazer com ele. 
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A minha trajetória no trabalho com o Teatro Jornal foi movida 
pela curiosidade e entusiasmo para explorar mais um método da rica e 
complexa metodologia do Teatro do Oprimido (depois de trabalhar com 
Teatro Fórum e Teatro Imagem por muitos anos).

Pesquisei materiais para aprender como os outros colegas ao redor 
do mundo trabalham com este método. Para minha surpresa, nenhum 
material que encontrei foi útil o suficiente, então acabei por desenvolvero 
meu próprio parecer e forma de trabalhar. Junto com os meus colegas, 
aprendemos fazendo, com intermináveis processos de tentativa e erro, a 
partir de diversas práticas e experiências. Com o apoio e a rica curiosidade 
dos meus colegas e alunos, foi possível escrever este manual. 

Senti muita frustração ao perceber a falta de material disponível, 
com orientações concretas, explicações e detalhes suficientes que 
poderiam ajudar um iniciante na área. 

Em qualquer pesquisa por “Teatro Jornal”, o mundo online volta 
para ti com o mesmo texto de uma página, muitas vezes exatamente o 
mesmo, com as Técnicas do Teatro Jornal (de Augusto Boal) descritas 
muito brevemente. O máximo que se pode obter é o texto exato de 
Boal, que tem 11 páginas (do seu livro Teatro Legislativo, que tem uma 
seção sobre Teatro Jornal). Eu não era um iniciante na área do Teatro do 
Oprimido, no entanto estava a olhar para estas “técnicas” como palavras 
incompreensíveis, com uma forte sensação de que faltava algo que me 
ajudasse a decifrar essa informação desfocada. Eu tinha tantas dúvidas e 
os meus conhecimentos eram pouco claros.

Se pesquisar “Teatro Fórum”, poderá encontrar diversos materiais 
escritos por diferentes profissionais em todo o mundo, com explicações 
detalhadas, exemplos e orientações sobre como reproduzir o mesmo 
processo. Principiante ou não, encontrará o seu caminho ao trabalhar 
com o Teatro Fórum e ao usar o abundante material disponível. Mesmo 
que não seja tão generoso, também pode encontrar materiais suficientes 
para o “Teatro Legislativo”. Para o “Teatro Jornal”, as coisas não podiam 
ser mais diferentes. 
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Se pesquisar “Teatro Fórum”, poderá encontrar diversos materiais 
escritos por diferentes profissionais em todo o mundo, com explicações 
detalhadas, exemplos e orientações sobre como reproduzir o mesmo 
processo. Principiante ou não, encontrará o seu caminho ao trabalhar 
com o Teatro Fórum e ao usar o abundante material disponível. Mesmo 
que não seja tão generoso, também pode encontrar materiais suficientes 
para o “Teatro Legislativo”. Para o “Teatro Jornal”, as coisas não podiam 
ser mais diferentes. 

O Teatro Jornal é o método mais complexo de todos os métodos do 
Teatro do Oprimido, ainda que, nas suas formas mais básicas, seja o 
mais simples. 

Este manual tem como objetivo trazer à luz a sua simplicidade, mas 
especialmente a sua complexidade, e ajudar os profissionais a navegar no 
trabalho com este método, em tempos em que até mesmo o conceito de 
"jornal" está a desaparecer com a maioria dos materiais de notícias sendo 
publicados online. 

O que pode encontrar neste manual?
• Explicações detalhadas sobre o teatro jornalístico e as suas técnicas
• Exemplos concretos de cenários do nosso trabalho
• Diretrizes práticas sobre como trabalhar com este método
• Instruções do Joker adaptadas ao processo do Teatro Jornal
• Uma grande seção de exercícios que os praticantes podem usar nos seus 

trabalhos com este método. 
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Este manual é dirigido a si se: 
• Fica confortávelsem estruturas claras e rígidas 
• Está interessado em pensar fora da caixa
• Quer usar o Teatro Jornal para combater a opressão na sua comunidade
• De preferência, não é novo no campo do Teatro do Oprimido
• Deseja gerenciar de maneira responsável a experiência dos atores e 

do público

É importante fazer uma observação! 
A nossa prática foi inspirada no trabalho de Augusto Boal e dos 

seus seguidores, mas não afirmamos que a nossa abordagem e escolhas 
metodológicas estejam a reproduzir o trabalho/abordagem de Boal. 
Desenvolvemos o nosso próprio método e abordagem, começando com o 
trabalho básico estabelecido por Boal. 

A terminologia utilizada nestemanual(referente às técnicas do 
Teatro Jornal)não é a mesma utilizada por Augusto Boal, que poderá 
ser consultada em qualquer pesquisa online.

Decidimos conscientemente usar termos diferentes, que são claros e 
fazem sentido para nós, e mais fáceis de usar no nosso trabalho. Também 
misturámos algumas das técnicas, adicionámos uma nova, e deixámos 
espaço para novas técnicas serem criadas por outros praticantes. 

Não nos desculpamos por isso; mesmo que a nossa interpretação ou 
abordagem possam diferir das de outros profissionais; enfim, os princípios 
do Teatro do Oprimido são respeitados e refletidos transversalmente no 
nosso trabalho, que descrevemos em detalhe nas próximas páginas. 

Deixe que este manual lhe forneça inspiração, motivação, orientações 
e apoio prático suficientes para que experimente, em todo o seu potencial, 
este método incrível que é o Teatro Jornal. 

Boa leitura, 
Andreea-Loredana Tudorache
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“Usar o teatro 
para fazer políticas”

- Visão Geral do Projeto -

Este projeto representou uma resposta aos altos níveis de apatia 
cívica e política entre os jovens e idealizou uma forma inovadora de 
aproximar jovens e autoridades. 

A.R.T. Fusion Association (Roménia) desenvolveu e implementou 
este projeto em conjunto com os seus parceiros oriundos da Grécia, 
Hungria, Noruega, Polónia e Portugal. 

O principal objetivo do projeto era aumentar o nível de participação 
cívica e envolvimento em vários processos democráticos e de formulação 
de políticas entre os jovens. O projeto foi executado entre 2018 e 2021. 

O projeto atingiu os seguintes objetivos:
• Introduzir metodologias inovadoras, nomeadamente Teatro 

Legislativo e Jornal, na área do trabalho com jovens em toda a Europa. 
• Aumentar a capacidade das organizações parceiras para operarem no 

campo da advocacia e da formulação de políticas a nível europeu. 
• Estimular o intercâmbio das melhores práticas no trabalho com as 

autoridades para resolver os problemas que os jovens enfrentam. 
• Estimular o desenvolvimento de uma rede de praticantes de Teatro do 

Oprimido (com foco no Teatro Legislativo e Jornal) em toda a Europa. 
• Para melhorar a gestão de projetos, as habilidades de comunicação e 

liderança dos que trabalham com jovens. 
• Desenvolver atitudes pró-ativas e um senso de iniciativa entre nossos 

membros e o público em geral. 
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Os principais beneficiários do projeto participaram de um curso de 
formação de longa duração centrado no desenvolvimento de competências 
práticas de trabalho na metodologia do Teatro do Oprimido. 

A abordagem foi projetada da seguinte forma: 

1. Um curso de formação inicial para o desenvolvimento de 
competências laborais em Teatro Legislativo para os futuros 
multiplicadores (que decorreu na Madeira, Portugal, em maio de 2019); 

2. Uma fase prática em cada um dos países parceiros, onde os 
multiplicadores prepararam e implementaram apresentações de Teatro 
Legislativo para pelo menos 1.500 jovens (250 em cada país)e iniciaram 
processos de advocacia em temas como: violência doméstica, questões 
ambientais, currículos escolares, bullying, inclusão de pessoas com 
deficiência e infraestrutura de transporte público.

3. À fase prática seguiu-se a segunda formação (que decorreu em Busteni, 
na Roménia, em dezembro de 2019), para avaliação dos resultados 
da primeira fase prática, e desenvolvimento de competências na 
área da advocacia e no método do Teatro Jornal. 

4. A segunda fasepráticaocorreu uma vez maisnos países parceiros, 
onde os multiplicadores continuaram os seus esforços deadvocacia 
e transferiram as suas competências para o método Teatro Jornal 
através de uma nova ronda de apresentações para mais de 250 pessoas 
em cada país. Os temas abordados com este método foram violência 
doméstica, consumo crítico de conteúdo dos média, migração e 
cyberbullying.

5. O Festival de Teatro do Oprimido reuniu grupos de teatro de todos os 
países parceiros.Realizou-se na Hungria em 2021 e teve como objetivo 
proporcionar um espaço de partilha de boas práticas,atualização de 
competências e apresentação dos benefícios dos métodos do Teatro 
do Oprimido para públicos maiores. 

6. Uma reunião de avaliação final foi organizada em Balestrand, 
Noruega, a fim de avaliar o impacto de todo o projeto e planear de 
que modo a rede de multiplicadores continuará a trabalhar de forma 
coordenada de agora em diante. 
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7. Cada parceiro divulgou os resultados do projeto (incluindo este 
manual) nas suas comunidades, para pessoas interessadas e outras 
organizações, a fim de aumentar o interesse da sociedade civil na 
utilização dos métodos do Teatro do Oprimido e, assim, aumentar o 
seu impacto na sociedade. 

Os principais resultados do projeto foram: 
• Uma redeforte de organizaçõescompetentes nos métodos de Teatro 

do Oprimido (Teatro Legislativo e Jornal). 
• 150 Voluntários que estiveram envolvidos em apresentações locais, 

como atores e membros de apoio. 
• 3.000 membros na audiência, maioritariamente jovens que 

participaram no processo interativo, exploraram exemplos de opressão 
e conteúdos dos média, aumentaram a sua motivação, competências 
cívicas e pensamento crítico, tornando-os mais capacitados para 
exerceremos seus direitos democráticos. 

• 60 parceiros locais adicionais, como escolas, instituições de serviços 
sociais, centros juvenis, outros membros da sociedade civil, média e 
autoridades locais.

• Este manual, para apoiar os interessados em trabalhar com o Teatro 
Jornal. 

• Um manual de Teatro Legislativo para apoiar os profissionais 
interessados. (Pode ser encontrado em www.artfusion.ro)

• Um filme projeto mostrando o processo do projeto, destinado a 
inspirar outros profissionais da área. (Pode ser encontrado em www.
artfusion.ro)
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Metodologia do 
Teatro do Oprimido 

– Breve Visão Geral -

O Teatro do Oprimido é um tipo de metodologia teatral desenvolvida 
por Augusto Boal (1931-2009) na década de 1960, inspirada nos conceitos 
de pedagogia crítica epedagogia dooprimido de Paulo Freire (1921-1997). 
Ambos estavam radicados no Brasil na época, e o contexto sociopolítico 
daquela época (era pós-colonialista e regime de junta militar autoritária) 
influenciou significativamente o desenvolvimento desses conceitos, 
abordagens e metodologia.

Na década de 1960, Augusto Boal experimentou o teatro para dar 
voz aos oprimidos, para capacitá-los a lutar contra a opressão nas suas 
vidas. No início, ele estava ativo no Brasil, depois foi forçado a deixar 
o país, tendo continuado a trabalhar com esses métodos noutros países 
da América do Sul, e posteriormente com predominância na Europa. 
Durante a sua vida, ele teve contacto com muitos praticantes de teatro, 
bem como outras pessoas interessadas em trabalhar com teatro para 
promover a mudança social, treinou e trabalhoucom eles em vários países 
do mundo. Os métodos desenvolvidos inicialmente foram transformados 
e novos métodos surgiram. As pessoas com quem entrou em contacto 
continuaram a trabalhar com estes métodos nas suas comunidades, 
adaptando-os e ajustando-os aos seus contextos.

Estima-se que desde os anos 60 até à data, os métodos incluídos no 
Teatro do Oprimido provavelmente atingiram mais de 100 países, no 
entanto é difícil comprovar este aspeto porque não existe um sistema de 
monitorização organizado capaz de rastrear todos os praticantes em todo 
o mundo.
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Devido a vários fatores, os métodos foram transformados, atualizados, 
ajustados, adaptados, alterados, etc. e, no momento, não há um conjunto 
de critérios concretos e específicos que possam tentar definir ou 
padronizar esta metodologia. O arsenal mais rico de abordagens e a 
liberdade completa em trabalhar com estes métodos permitiram que 
iniciantes e profissionais experientes trabalhassem em vários ambientes, 
tipos de comunidades e beneficiários, que levaram a diferentes níveis de 
impacto. A desvantagem desta “liberdade” também conduziu a práticas 
que podem ser categorizadas como potencialmente perigosas, para a 
equipa ou para o público, pelo seu bem-estar emocional e, por vezes, físico, 
no que diz respeito à mensagem que transmitem (por vezes reforçando a 
opressão ou promovendo a violência)fazendo mais mal do que bem.



16 

Muitas vezes, os profissionais da área usam a mesma terminologia 
(que muitas vezes é tomada como certa), mas referem-se a coisas 
diferentes, e não há um ponto de referência concreto a ser usado.

Embora a metodologia tenha sido inicialmente desenvolvida como 
uma abordagem de base comunitária, para intervenção e empoderamento 
comunitário, hoje em dia poderá encontrar vários tipos de Teatro do 
Oprimido a serem usados em workshops ou cursos de formação (como 
uma ferramenta de introdução ou debate de temas específicos), ou como 
um método de construção de equipascorporativas.

Fazemos estas referências com o objetivo de estarmos cientes delas 
quando nos referimos ou exploramos o Teatro do Oprimido neste 
material educativo e, também em outros contextos.

Principais características da Metodologia do Teatro do Oprimido 
(que não devem ser confundidas com os critérios de definição do Teatro do 
Oprimido, uma vez que não existem):
• É um tipo de teatro interativo - o público envolve-se ativamente, 

podendo participar do processo e em alguns dos métodos, torna-se 
“espectador-ator”;

• Expõe casos de opressão da vida real nas suas várias formas (a 
discussão sobre este tema é vasta, pois, muitas vezes, a opressão pode 
ser interpretada de maneiras infinitas e pode ser aplicada a quase 
todas as áreas da vida);

• O objetivo é trazer uma mudança em relação à situação de 
opressãoabordada – em particular empoderando as pessoas oprimidas 
e as pessoas à sua volta.
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Principais tipos de métodos do Teatro do Oprimido  (a descrição 
fornecida aqui é simplificada e, com certeza, não fornecerá compreensão suficiente 
sobre os métodos, mas dará uma ideia básica):

Teatro Fórum 

• É um dos tipos mais populares do Teatro do Oprimido. Numa 
apresentação de Teatro Fórum, frequentemente vemos um caso da 
vida real retratado (que reflete uma situação concreta de opressão), em 
que o público é convidado a participar ativamente, subindo ao palco 
para propor soluções para os exemplos de opressão apresentados. 
A partir das propostas, ideias, intervenções do público, ocorre uma 
discussão (fórum) com o público.

• A longo prazo, visa que o público aplique as soluções propostas na sua 
vida real (se o tema retratado for relevante para eles, que deve ser o caso);

• O processo é facilitado, moderado por um Joker, que faz a mediação 
entre o palco (atores) e o público;

• Por ser tão popular,é também um dos métodos mais excessivamente 
aplicado de diferentes maneiras. Nós já desenvolvemos um manual 
muito detalhado sobre como trabalhar com este método com base 
nas nossas experiências. Além de informações detalhadas sobre 
a estrutura e os aspetos técnicos do método, o manual inclui um 
currículo abrangente para iniciar um grupo de Teatro Fórum. O 
manual pode ser encontrado aqui: http://toolbox.salto-youth.net/1503

Teatro de Imagens
 

• A principal característica deste método é que trabalha com estátuas/
posturas corporais (imagens) para retratar aspetos relacionados com 
diferentes situações de opressão de diferentes formas. Esta técnica pode 
ser usada como um exercício de apoio no processo de desenvolvimento 
dos outros métodos (Teatro Fórum, Legislativo,Jornal e Arco-íris do 
Desejo) ou como um método separado na interação com o público.
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• Trabalhar com imagens também leva a uma variedade de abordagens, 
pois é muito fácil e deixa muito espaço para a criatividade e imaginação.

• No manual do Teatro Fórum, mencionado anteriormente, incluímos 
também, uma secção sobre o Teatro de Imagens e uma abordagem 
para trabalhar com o método descrito em detalhes.

Teatro Jornal

• Semelhante ao Teatro de Imagens, pode ser utilizado como técnica (exercício) 
para o processo de desenvolvimento dos demais métodos, ou como método 
independente.

• As principais caraterísticas são que as fontes centrais de informação (que 
são posteriormente utilizadas no seu processo) são jornais ou materiais da 
imprensa (artigos, anúncios, etc.). Podem ser usados como inspiração ou 
fornecer o material principal para o resultado artístico.

• Entre os seus objetivos está a estimulação do pensamento crítico e do 
consumo crítico dos média, a fim de impulsionar o envolvimento e o interesse 
por questões levantadas por meio da representação (ligadas à opressão).

• O Teatro Jornal tem uma forma bastante flexível e é implementado com base 
na maneira como os jornais inspiram a equipa de trabalho. Também pode 
fazer uso do humor negro e da ironia para gerar reflexões e debates mais 
profundos sobre diversos temas.

Teatro Legislativo

• Aborda exemplos de opressão, que são apoiados ou praticados por 
instituições do Estado,para as quais as mudanças de atitude não são 
suficientes para superar a situação de opressão, mas sim a necessidade 
de mudar o sistema (leis, procedimentos, regulamentos, etc.)

• Frequentemente segue a mesma estrutura do Teatro Fórum, mas visa 
extrair ideias do público, para a elaboração de propostas de leis ou 
alterações de leis (a nível local, regional ou nacional).
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• É preferível que este processo seja organizado em parceria com 
as instituições que são responsáveis por levar adiante os projetos 
propostos (municípios, assembleias locais, escolas, parlamentos, 
etc.). As equipas organizadoras acompanham o trabalho de advocacia 
e garantem que as propostas chegam às instituições responsáveis e 
sejam levadas em consideração.

• Desenvolvemos um manual detalhado sobre como trabalhar com este 
método, baseado nas nossas experiências e que pode ser encontrado 
em www.artfusion.ro.

Teatro Invisível
 

• É implementado em locais públicos (ruas, cafés, restaurantes, 
lojas, etc.) e baseia-se num cenário inicialmente planeado, que é 
posteriormente alterado pelas pessoas do espaço público. O cenário 
inicial inclui e antecipa o envolvimento do público - público presente 
no local da representação.

• A Ação parece natural e os transeuntes não devem perceber que isso 
foi, de facto, dirigido de antemão. Devem realmente acreditar que esta 
é uma situação da vida real.

• Pode enfrentar exemplos de opressão que acontecem em locais 
públicos, mas normalmente ninguém intervém (e desta forma são 
estimulados a fazê-lo), ou situações de opressão em maior escala, 
presente na sociedade (para abrir um debate a este respeito).

• É um dos métodos com mais riscos e cuidados adicionaisnecessários 
para a sua implementação. Além disso, é um dos métodos mais mal 
utilizado e incompreendido de todo o arsenal.

• Desenvolvemos um manual muito detalhado sobre como trabalhar 
com este método com base nas nossas experiências que pode ser 
encontrado aqui: http://toolbox.salto-youth.net/2636
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Arco-íris do Desejo
 

• Este método trata principalmente de exemplos de opressão interior, que 
existe dentro de nós a partir de vários vivências e relacionamentos passados.

• Possui uma abordagem terapêutica e não requer exposição ao público. É 
projetado principalmente para um processo interno pessoal dentro de 
um grupo confiável, que incentiva os membros do grupo a se capacitarem 
(reduzindo ou eliminando a opressão interna) por meio de diferentes 
exercícios (principalmente baseados em técnicas de Teatro de Imagens).

• Tendo em vista a abordagem extremamente pessoal desta técnica, ela deve 
ser usada com extremo cuidado e por profissionais que possam lidar com 
fortes processos emocionais dentro de um grupo.

Em todo o mundo existem vários programas educacionais formais e 
não formais (de várias durações; administrados por várias instituições, 
organizações, grupos de teatro, etc.) com o objetivo de treinar diferentes 
profissionais em métodos de Teatro do Oprimido (para introduzir 
estes métodos ou para capacitá-los para aplicarem os métodos nas suas 
comunidades).

Esta metodologia não é produzida segundo um modelo coordenado 
por um sistema específico, o que significa que nenhuma dessas opções 
de ensino disponíveis na área tem mais autoridade que as restantes.
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Teatro Jornal
- Visão geral - 

 
Emboraseja o menos conhecido e utilizado por profissionais em todo 

o mundo, o Teatro Jornal foi o primeiro método desenvolvido sob a égide 
do Teatro do Oprimido. Augusto Boal, nas suas primeiras tentativas 
de desenvolver o teatro participativo, utilizou artigos de jornais, mais 
concretamente: notícias. No início, ele simplesmente improvisava os 
eventos descritos nos jornais e facilitava as discussões críticas em torno 
das questõeslevantadas. 

Os objetivos originais deste método eram:
• Aproximar o teatro das pessoas. 
• Desmistificar a objetividade da maior parte do jornalismo. 
• Mostrar como o teatro pode ser usado por qualquer pessoa. 

Alguns destes objetivos refletem-se, também, noutros métodos de 
Teatro do Oprimido, como o Teatro Fórum, de Imagens ou oLegislativo. 

 
Como método distinto, o Teatro Jornal está focado no estímulo ao 

pensamento crítico e ao consumo dos média, de forma a impulsionar o 
envolvimento e o interesse pelas questões levantadas na representação 
(sempre vinculadas a um tipo de opressão). 

As principais fontes de informação usadas no processo de preparação 
são jornais ou materiais dos média (artigos, anúncios, etc.). Podem ser 
usados como inspiração ou fornecer o material principal para o resultado 
artístico. Mesmo que, originalmente, os meios de comunicação impressos 
fossem a principal fonte de informação, atualmente os praticantes 
fazem uso de todo o tipo de conteúdo dos média (impresso, TV, online, 
mainstream, alternativo, etc.) para desenvolver a atuação final. 
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Os temas referidos pelos materiais dos média são examinados 
a partir de perspetivas alternativasdo Teatro Jornal, a fim de trazê-
losaos públicos relevantes, sob uma ótica e ângulos diferentes de modo a 
desencadear reflexões críticas. 

Os profissionais do Teatro Jornal podem usar técnicas diferentes 
(consulte o próximo capítulo) para trabalhar com o conteúdo de notícias 
que selecionam(que pode ser um ou mais artigos da mesma fonte ou de 
fontes diferentes). Podem usar uma técnica ou uma combinação de 
diferentes técnicas para desenvolver a atuação final. Não há nenhuma 
exigência estrita neste sentido. No processo de preparação podem usar 
qualquer tipo de adereços, espaço, tecnologia e podem ser concretos ou 
metafóricos/abstratosna sua abordagem. Muitas das técnicas listadas 
oferecem muito espaço para usar humor, ironia, sarcasmo, etc. na peça de 
teatro, o que pode ser adequado para alguns públicos (e não para todos).

Não importa a “forma” final da performance, trata-se do Teatro 
do Oprimido e deve ser interativo e participativo. Cabe a cada equipa 
decidir como organizar o processo, em que momento da atuação envolver 
o público nas conversas e no processo de atuação; como estruturar o fluxo 
da discussão, como desafiar o público e atingir o objetivo da atuação (em 
relação à opressão atacada). 

Jornais ou outros conteúdos dos média às vezes são usados como 
inspiração no processo de preparação para o desenvolvimento de 
apresentações de Teatro de Imagens, Fórum ouLegislativo. Nestes 
casos, não se trata de uma espécie de Teatro Jornal, pois cada um dos 
métodos mencionados tem estrutura, processo e finalidade próprios. Nos 
próximos capítulos, detalhamos as especificidades do Teatro Jornal como 
um método distinto. 

Vantagens do Teatro Jornal (pontos fortes)
• Oferece um grande espaço para a criatividade e pensamento inovador 
• Pode desencadear emoções fortes 
• É muito flexível em termos de espaço e interação com o público 
• As suas produções podem ser curtas e concentradas (eficientes em 

termosde tempo)
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• Pode abordar diferentes tipos de opressão de múltiplas perspetivas
• Pode tratar diretamente de questões relacionadas com o consumo 

crítico dos média 

Desvantagens do Teatro Jornal (pontos frágeis)
• Pode facilmente permanecer apenas uma produção de arte (sem a 
• participação adequada e interação com o público ou sem abordar 

questões relacionadas à opressão)
• Pode ser facilmente mal utilizado 
• A falta de estrutura pode levar a um processo caótico, resultadosbaixos 

e/ou situações de risco (para os atores ou membros do público) 
• Pode ser difícil estimar o impacto emocional dasatuações abordando
• temas sensíveis usando técnicas emocionais 
• Depende de um alto nível de habilidades de facilitação do Joker
• Não é recomendado para iniciantes no campo do Teatro do Oprimido.
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Teatro Jornal
- Técnicas e exemplos de cenários -

No processo de desenvolvimento de uma peça de Teatro Jornal, os 
grupos podem usar diferentes técnicas para trabalhar com o conteúdo 
dos média que selecionaramou nos quais têm interesse. Dependendo 
da(s) técnica(s) escolhida(s), podem precisar encontrar artigos adicionais 
ou conteúdo dos média para poder usar determinada(s) técnica(s). 

 
O principal objetivo das técnicas é essencialmente ajudar os 

profissionais, fornecendo ideias ou diferentes pontos de partida sobre 
como abordar os artigos. Representam uma ferramenta para “traduzir/
converter” o conteúdo dos média numa linguagem de atuação.
Constituem um conjunto de opções que PODEM ser usadas. Nenhuma 
dessas técnicas DEVE ser usada. 

Um grupo deTeatro Jornal pode
• Usar uma ou mais técnicas (mesmo que não mencionadas abaixo) nas 

suas preparações 
• Não usar nenhuma e decidir trabalhar com o material de qualquer 

outra forma 
• Criaras suas próprias técnicas para processar o conteúdo dos média 

Importante a destacar  
• Na apresentação final, o público pode ou não identificar certas técnicas 

utilizadas. Na verdade, isso não importa, já que só são usadas e úteis 
internamente, no processo de preparação do grupo deTeatro Jornal. 

• Os membros do público não precisam estar cientes da existência/
uso dessas técnicas. Na verdade, o público não será informado sobre 
qual técnica específica foi utilizada, o porquê e como. Não serve ao 
propósito do processo com o público e pode realmente difundir o 
foco das discussões (veja mais detalhes no próximo capítulo). 

• Os grupos podem decidir renomear estas opções, por acharem mais 
fácil eútil para o seu processo de preparação interno.
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Técnicas de Teatro Jornal
 

A seguir, listámos e explicámos as técnicas usadas trabalho e damos 
breves exemplos. Após sua enumeração, incluímos uma amostra de 
cenários de desempenhos da vida real indicando, em cada caso, quais as 
técnicas exatas que foram utilizadas

* Por “história” nos referimos à história ou eventos descritos num único artigo. 

História Básica 

O artigo é improvisado exatamente como está descrito no material 
utilizado. Não há nenhuma modificação ou adição feita ao texto ou aos 
eventos descritos. A atuação pode incluir/combinar a leitura do texto do 
artigo e/ou atuação dos eventos descritos (especialmente quando se utiliza 
vídeo-notícia). A intenção é improvisar o material de forma neutra, sem 
agregar comportamentos, interpretações, emoções e pensamentos que 
não foram explicitamente declarados ou expressos no material.
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História fora do contexto ou em um contexto diferente 

Os eventos descritos no artigo são representados num contexto 
diferente do mencionado no artigo, a fim de vê-los sob uma nova luz 
eperspetiva. O texto do artigo/conteúdo dos média pode ser usado na 
cena ou pode ser ajustado para se adequar ao novo contexto. O contexto 
diferente pode ser qualquer coisa, desde um real e possível até algo 
absurdo ou irreal. 

Exemplos:
• Um artigo sobre uma greve de trabalhadores representada como greve de 

crianças na família ou greve de alunos numa escola. 
• Notícias sobre um caso de discriminação ou racismo praticado num 
• contexto do mundo animal. 
• Um material sobre o aquecimento global encenado num planeta/universo 

diferente.
• Notícias sobre assédio sexual encenado num mundo imaginário onde não 

há papéis de género ou mesmo de sexos diferentes. 
• Um material sobre discurso de ódio online dramatizado num supermercado. 
• Um artigo sobre um concurso de beleza encenado num canteiro de 
• obras ou numa fábrica. 
• Um conteúdo dos média sobre o bullying na escola é encenado num 

autocarro/voo/ visita de grupo ao museu/etc.

História exatamente no contexto 
 
Os eventos são retratados exatamente no contexto concreto 

mencionado noartigo. Esta técnica é muitas vezes adequada para histórias 
que são narradas ou apresentadas com uma distância fria / neutra e os 
leitores muitas vezes não conseguem entender o significado concreto, 
nem absorver totalmente a história. 

O contexto “exato” pode ser qualquer um dos seguintes: 
• No local onde os eventos descritos realmente acontecem 
• Na vida pessoal das pessoas envolvidas (que influencia os eventos que 

ocorrem) 
• “Atrás das portas”, onde diferentes decisões são tomadas 



27  

• Dentro da mente das pessoas envolvidas nos eventos 
• Contextos globais / locais, dependendo de como o artigo cobre o tema 

retratado 
• Outra interpretação do que o "contexto real" pode significar 

O texto do artigo / conteúdo dos média pode ser usado na cena ou 
pode ser ajustado para se adequar ao fluxo da atuação. 

Exemplos:
• Um artigo sobre guerra / refugiados / migração apresentou exatamente o 

campo de batalha / fronteira / estradas / etc. 
• Notícias sobre protestos contra as leis antiaborto ocorridosna(s) casa(s) 

de diferentes mulheres e famílias, tendo um pico nas suas vidas ligado aos 
motivos do protesto. 

• Um artigo sobre uma nova lei polémica proposta pelospartidos no poder 
mostrou a reunião entre diferentes políticos, defensores, e outros grupos de 
interesse privado (de onde surgiu a proposta de lei). 

• Um conteúdo dos média sobre a desflorestação ilegal serviu pararefletir as 
implicações globais desses eventos e retratar o contexto global dessas ações. 

• Notícias sobre um acordo global aprovado por países da ONU dramatizadas 
a partir da perspetiva do contexto local, para retratar a relevância ou falta de 
relevância em nível local. 
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História com as informações que faltam
 
Os média destacam e apresentam um único detalhe ou uma pequena 

parte do que normalmente é uma situação muito mais complexa e maior. 
A notícia não é falsa, mas está incompleta, a realidade apresentada está 
cortada. 

Com esta técnica, a história é apresentada juntamente com algumas 
das informações que faltam, que, muito importante, não devem ser 
inventadas ou adivinhadas pelo grupo. As informações que faltam devem 
ser colhidas de diferentes fontes confiáveis (relatórios oficiais, estatísticas, 
estudos de caso, pesquisas, entrevistas, plataformas, etc.).

Ao trabalhar com esta técnica, as principais perguntas que o grupo 
precisa fazer para cada artigo são:

• O quê/quem está a faltar aqui? 
• O quê/quem não é apresentado? 
• O quê/quem fica de fora? 
• O que sabemos que faz parte dessa história, mas foi deixado de fora? 
• Quem controlou/influenciou o que exatamente aparece no artigo? 
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Estas respostas podem guiar o grupo em direção a fontes específicas de 
informação de onde realmente podem extrair as partes que faltam e que desejam 
usar na atuação. Estas perguntas também podem ser usadas como ferramenta 
de questionamento durante a atuação - para desencadear a descoberta de 
informações em falta com o público ou para levantar questões críticas sobre a 
“integridade” de um artigo dos média. O texto do artigo/ conteúdo dos média, 
assim como as informações em falta, podem ser utilizados na cena ou podem 
ser ajustados para se adequar ao curso da atuação. 

Exemplos:
• Um artigo sobre padrões de consumo entre os jovens representado com 

estatísticas ou informações/ relatórios sobre a dura realidade dos trabalhadores 
nas fábricas onde os objetos mais vendidos são produzidos. 

• Uma notícia sobre uma CEO feminina de sucesso e o seu sucesso 
profissional, a ser dramatizada junto com informações sobre o número 
de CEOs mulheres naquele país/continente/área de trabalho, bem como 
experiências de outras mulheres, de como elas foram desencorajadas a 
seguir caminhos semelhantes, e enfrentaram estereótiposem contextos de 
predomínio masculino. 

• Um conteúdo dos média a descrever um projeto de uma empresa multinacional 
e os seus projetos de Responsabilidade Social representado e complementado 
com informações sobre o conceito de Greenwashing, e histórico anterior de 
desresponsabilização da mesma empresa em diferentes áreas de direitos humanos 
ou ambientais, em outras partes do mundo. 

História com açãoparalela

Esta técnica implica ter dois conjuntos de açõesa acontecer em 
paralelo no palco de qualquer uma das seguintes maneiras:  

• Uma pessoa está a ler diferentes partes do artigo e noutra parte do 
palco diferentes membros do grupo estão a representar certas ações/ 
eventos (do artigo). 

• Duas ações teatrais (retratando eventos que acontecem em locais 
diferentes) em paralelo no palco (independentes uma da outra), 
mas vinculadas aomaterial de notícias. Estas duas 'ações' podem ser 
escolhidas a fim de se completar ou se contradizer, trazer luz diferente 
para as outras ações, etc. 
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Ao usar esta técnica, é importante coordenar as partes faladas de 
uma maneira que não confunda. As ações paralelas devem ser claras a 
qualquer momento no palco. O texto do artigo/ conteúdo dos média 
pode ser usado na cena ou pode ser ajustado para se adequar ao curso da 
atuação.

Exemplos:
• Um artigo descreve a enorme carga de trabalho que os funcionários têm 

numa determinada indústria e como isso está a afetar a sua saúde e vida 
social, etc. A atuação em palco, usando esta técnica pode mostrar, de um lado 
do palco, o(s) trabalhador(es) encarregado(s) de nunca terminar tarefas, e 
do outro lado do palco, atividades que acontecem ao mesmo tempo fora do 
trabalho (vida social, reuniões de família, etc.). 

• Uma reportagem sobre uma nova lei progressiva em relação aos direitos 
LGBTQ+ a ser dramatizada com uma ação paralela de estereótipos, bullying 
e comportamentos negativos que as pessoas pertencentes à comunidade 
LGBTQ+ vivenciam no dia a dia.

• Um artigo sobre refugiados e as suas lutas para chegar a um país é representado 
em paralelo com os cidadãosdaquela comunidade ouvindo sobre refugiados, 
mostrando indiferença, trocando preconceitos, declarações negativas, bem 
como algumas atitudes que suportam essas declarações sobre eles (refletindo 
as opiniões de comunidade em geral). 

Histórias contraditórias / Histórias cruzadas 
 
Para esta técnica, o grupo usa mais que um artigo. Na maioria das 

vezes, os artigos que se contradizem são combinados numa performance. 
Artigos que estão ligados, complementados ou completam o significado 
um do outro, também podem ser usados por meio da abordagem de 
histórias cruzadas. 

O texto do artigo/ conteúdo dos média pode ser usado na cena ou pode 
ser ajustado para se adequar ao curso da atuação. O ato pode ser moldado 
de uma maneira natural e realista a algo absurdo ou paradoxal. Os artigos 
podem ser usados em cenas alternadas ou misturados nas mesmas cenas.  

Exemplos: 
• Uma atuação pode usar um artigo sobre desperdício de comida e outroartigo 

sobre pobreza/fome e combiná-los de uma forma que destaque a contradição.
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• Uma cena que combina um artigo sobre a reforma curricular da educação 
e quais os temas que devem ser cobertos, e outro artigo que aponta um alto 
nível de violência doméstica na sociedade. 

• Uma cena com notícias sobre o 10.º confinamento geral numa 
determinadacomunidade/país por causa da Covid19, outra sobre a forma 
como a Nova Zelândia administrou o surto da Covid19 em 2020, uma com 
notícias sobre diferentes consequências negativas dos confinamentos e outra 
crítica sobre a Nova Zelândia e a forma de lidar com a Covid19. Todas essas 
notícias estão ligadas entre si de forma cruzada ou contraditória e podem 
ser transpostas para uma atuação.

História com elementos exagerados 

Os eventos são retratados com diferentes partes/aspetos exagerados 
em tamanho, aparência, volume, etc. Esta técnica pode fazer uso de 
elementos grotescos ou de palhaço, como objetos de grandes dimensões, 
fantasias, adereços, etc. que devem estar ligados de forma relevante 
pessoas, questões ou ações capturadas no artigo. 

O texto do artigo/conteúdo da média pode ser usado na cena ou pode 
ser ajustado para se adequar ao fluxo da atuação. O ato pode ser moldado 
de uma maneira natural e realista a algo absurdo ou paradoxal. 
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Exemplos:
• Artigo sobre o abuso de polícias, a ser encenado com equipamentos 

exagerados dos polícias; mesmo que não sejam armas, para realmente 
mostrar a posição de poder e a facilidade com que o abuso pode ocorrer.

• Dramatizar um artigo sobre assédio de rua ou bullying, retratando os 
acontecimentos com as vítimas de tais comportamentos carregando grandes 
rótulos escritos (sujo, feio, gordo, prostituta, fedorento, bicha, ladrão, demónio, 
etc.) colados nos seus corpos; sendo esses os rótulos que os opressores veem 
quando olham/pensam sobre essas pessoas (em certa medida, os rótulos são 
a única coisa que eles veem). 

• Um artigo que retrata histórias de diferentes mulheres sofrendo violência 
por partedos seus parceiros pode ser encenado com os sentimentos 
(medo, poder, tristeza, raiva, confiança, etc.) dessas mulheres retratadas por 
diferentes atores, vestidas de uma maneira específica. Durante a atuação, 
estes “personagens de sentimentos” ou estão a atrapalhar as mulheres, 
abraçando, cercando, bloqueando, ou podem ficar cada vez menores, ou se 
distanciar o máximo possível das mulheres. 

História com elementos publicitários 

O objetivo da publicidade é vender um produto, serviço ou ideia, 
egeralmente faz uso de métodos bastante irracionais, como: 
• esconder a verdade 
• música simples, jingles fáceis de reproduzir 
• fotos de pessoas "bonitas" - especialmente raparigas ou mulheres frases
• curtas - slogans (para ter um impacto, mesmo que não tenham 

sentido) 

Ao trabalhar com esta técnica, os atores usam métodos semelhantes 
para descrever os eventos questões do(s) artigo(s) escolhido(s). Estes 
métodos podem ser usados para “vender” certos aspetos do artigo ou 
para enfatizar certas questões ou temas. 

O texto do artigo/conteúdo dos média pode ser usado na cena ou 
pode ser ajustado para se adequar ao fluxo da atuação.
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Exemplos:
• Certas frases declaradas por uma pessoa no artigo podem se tornar slogan(s)/

jingle(s) e usadas repetidamente ao longo da atuação. 
• Um artigo sobre diferentes estatísticas sobre como as pessoas de mente 

aberta são na sociedade pode ser transposto para uma atuação encenando 
um mercado/bazar, onde as pessoas estão a vender velhos pensamentos/
ideias e a comprar novos pensamentos/ideias. 

• Um material sobre as eleições gerais pode ser encenado como um leilão de 
diferentes candidatos. 

História com abordagem histórica 

Os eventos descritos a partir do(s) artigo(s) escolhido(s) estão ligados 
a factos/eventos históricos relevantes do passado ou do presente, da 
mesma ou de diferentes partes do mundo. A comparação com as situações 
de outros países pode ser feita com o propósito de explorar soluções, ou 
refletir criticamente sobre as circunstâncias do seu país/região. 

O ato pode ser moldado de uma maneira natural e realista a algo 
absurdo ou paradoxal. Os artigos e as informações/acréscimos históricos 
podem ser usados em cenas alternadas ou misturados nas mesmas cenas. 
O texto do artigo/conteúdo dos média pode ser usado na cena ou pode 
ser ajustado para se adequar ao fluxo da atuação. 

Exemplos:
• Um artigo sobre os baixos salários pagos aos trabalhadores (de uma indústria 

específica ou, em geral, no país)na atualidade é combinado na atuação com 
momentos/acontecimentos da época da escravidão. 

• As notícias sobre as disparidades salariais entre homens e mulheres são 
apresentadas juntamente com informações sobre a situação das mulheres 
antes de terem o direito de voto. 

• Um material sobre prisões superlotadas é combinado com informações de 
outro país, que apresenta baixos índices de criminalidade e baixo número 
de presidiários; ou pode ser combinado com as informações de um período 
anterior, no mesmo país. 

• Um artigo sobre a lei restritiva do aborto atual na Polónia, combinada com 
informações sobre as consequências da proibição total do aborto durante a 
época comunista, na Roménia.
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História com entrevista de campo 

Os indivíduos incluídos na notícia são entrevistados no palco, durante 
a própria ação (aquela retratada na reportagem), da mesma forma que 
os jogadores de futebol dão entrevistas durante os intervalos do jogo. 
Isso permite uma exploração mais profunda das realidades internas 
e pensamentos dos personagens envolvidos, e também pode fornecer 
espaço para o público fazer perguntas. Cabe a cada equipadecidir como 
usar esta técnica: se todos os personagens devem ser questionados ou 
apenas alguns, e por quanto tempo a parte da entrevista é comparada 
com as outras ações descritas. 

O texto do artigo/conteúdo dos média pode ser usado na cena ou 
pode ser ajustado para se adequar ao fluxo da atuação. O ato pode ser 
moldado de qualquer forma, de uma maneira natural e realista a algo 
absurdo ou paradoxal. Essa técnica também pode destacar a abordagem 
frequentemente intrusiva de jornalistas ou repórteres, bem como sua falta 
de sensibilidade no terreno e como eles retratam diferentes eventos. 

Exemplos:
• Um artigo sobre refugiados e migrantes, encenado com entrevistas a 
• refugiados e migrantes durante as suas viagens dos seus próprios países; nas 

estradas, nas fronteiras, na interação com diferentes pessoas pelo caminho, 
incluindo o controle de fronteira ou membros da polícia. 

• Notícias sobre incidentes racistas, assédio sexual, discurso de ódio, 
• cyberbullying, desflorestação ilegal, etc., podem ser dramatizadas com 

entrevistas de campo com os próprios agressores/vítimas. 
• Um trabalho sobre condições precárias de vida/trabalho pode ser realizado 

por meio de entrevistas de campo com as pessoas que se encontram nessas 
situações. 
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História com as emoções correspondentes

Muitos artigos retratam diferentes aspetos da sociedade de uma 
maneira muito fria e sem coração; especialmente aqueles que se referem 
a números, estatísticas, pesquisas, observações comportamentais, etc. Os 
consumidores dos média muitas vezes ficam insensíveis às realidades sobre 
as quais leem nas notícias. Esta técnica visa despertar a sensibilidade e a 
capacidade do espectador de absorver a notícia como algo real e concreto; 
revelar, no palco, o que a história muitas vezes esconde sob números, 
clichés ou termos usados demais (que, pelo uso excessivo, perderam a 
capacidade de tocar as emoções correspondentes no leitor/consumidor 
da média). 

Essa técnica torna as emoções correspondentes visíveis/reais, por 
meio do uso de analogia, símbolos ou quaisquer outras palavras ou ações 
particulares equivalentes. O texto do artigo/conteúdo dos média pode ser 
usado na cena ou pode ser ajustado para se adequar ao fluxo da atuação.

Exemplos:
• Um artigo sobre a situação dos direitos LGBTQ + em todo o mundo(com foco 

em números e estatísticas) pode ser retratado com pequenas demonstrações 
da realidade das pessoas por trás desses números (como as pessoas são 
mortas por causa da sua orientação sexual, quão trágica é a vida de alguns 
casais que estão em determinados lugares do mundo, etc.) com o propósito 
de desencadear emoções além do conhecimento dado pelo artigo. 

• Um material sobre cyberbullying e seu impacto psicológico em adolescentes 
pode ser dramatizado focando um aluno, para mostrar sua vida emocional 
e lutas em casa, a sua confiança e quebra de confiança em relação aos seus 
amigos e diferentes parceiros românticos, questionando-se e a vida em geral, 
e como tudo isso leva a um aumento da vulnerabilidade ao cyberbullying e 
como isso se tornou a gota que enche o copo levando a uma tentativa de 
suicídio. 

• Notícias sobre poluição dos plásticos, aquecimento global e mudança 
climática podem ser encenadas usando símbolos e/ou imagens de vítimas 
reais de tais fenómenos: animais sufocando com plástico, espécies se 
extinguindo, terras férteis se tornando desertas, animais morrendo de sede, 
etc. combinado com pequenas cenas que mostram consequências negativas, 
como pessoas adoecendo por causa da poluição ou de novas doenças, 
refugiados climáticos, pessoas ficando inundadas ou sendo afetadas por 
tempestades ou tornados, incêndios florestais, etc. 
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Na prática, existem casos ou situações em que estas técnicas se 
sobrepuseram ou se tornou bastante difícil diferenciá-las. 

Situações em que isto pode acontecer: 
• “História com falta de informação” para ser confundida com “Histórias 

Cruzadas/Contraditórias”. Isto pode acontecer se as informações 
ausentes forem realmente obtidas de diferentes artigos ou conteúdos 
dos média. As informações que faltam também podem ser extraídas 
de materiais que não são conteúdos dos média; além disso, a técnica 
“Histórias cruzadas/contraditórias” pode ser usada com artigos que 
não estão diretamente vinculados como informação e conteúdo. 

• “Histórias cruzadas/contraditórias” podem ser representadas como 
“História com ação paralela”, mas não precisa ser dramatizada dessa forma; 
quando é, testemunhamos o uso de duas técnicas na mesma atuação. 

• “Histórias cruzadas/contraditórias” podem ser confundidas com “História 
com abordagem histórica”; em “Histórias cruzadas/contraditórias” 
usamos diferentes artigos dos média, em “Abordagem histórica” usamos 
dados de livros de história, registos oficiais, etc., que às vezes são 
publicados e divulgados como conteúdo mediático. Até certo ponto, se 
operamos com o entendimento de que qualquer publicação é um tipo de 
conteúdo dos média, então “História com abordagem histórica” poderia 
ser considerada uma técnica de “Histórias Cruzadas/Contraditórias”.

• “História exatamente no contexto” poderia ser semelhante a “História 
com as emoções correspondentes”, especialmente em situações em que 
a representação do contexto visa revelar ou aproximar do público as 
emoções e sentimentos incorporados no artigo escolhido. No entanto, 
o contexto exato não precisa estar ligado às emoções e "História com 
emoções correspondentes" não precisa trazer luz ao contexto em que 
certas histórias acontecem. 

• “História com emoções correspondentes” pode ser facilmente 
confundida com qualquer outra técnica em que optemos por trabalhar 
com temas emocionais ou mostrar emoções. Em “História com 
emoções correspondentes” o nosso principal objetivo é sensibilizar 
o público para questões que podem ser abstratas e distantes da sua 
realidade emocional. Com as outras técnicas, pretendemos finalidades 
diferentes, às vezes também emocionais, mas por razões diferentes. 
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• Pode haver mais exemplos de tais situações, dependendo do(s) artigo(s) 
escolhido(s) e abordagem. 

Sim, definitivamente em algumas situações particulares, estas 
técnicas se sobrepõem, não são 100% distintas e não podem garantir 
que para um determinado material seja possível criar uma peça que 
também não se enquadre noutra técnica (pelo menos parcialmente).

Não tem problema ser assim! Estas técnicas são apenas opções, 
pontos de entrada e ferramentas diferentes para traduzir um artigo numa 
atuação. Realmente não importa se não são ferramentas 100% definidas. 
Se cumprirem seu propósito, que é desencadear o processo criativo, gerar 
ideias e possibilidades para trabalhar com o material, então cumpriram 
sua missão.

Na prática, os atores combinam estas técnicas para desenvolver 
atuações ricas e mais complexas. Fazer exercícios com cada técnica 
separadamente, pode permitir às equipas aprender o método de Teatro 
Jornal com mais profundidade. 
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Teatro Jornal 
- Exemplos de Cenários -

Selecionámos amostras do nosso trabalho com o Teatro Jornal, de 
diferentes países, a fim de exemplificar como algumas das técnicas têm 
sido utilizadas na prática. 

Em primeiro lugar, indicamos os países, temas e as técnicas utilizadas, 
seguidos da versão detalhada expandida para cada exemplo.

Portugal – Cyberbullying / sexting (sexo por mensagens de texto) 
/ pressão dos pares (“História com elementos publicitários”, “Histórias 
cruzadas / contraditórias”)

Roménia  –  Violência de género no discurso público romeno (“História 
com elementos publicitários”, “Histórias cruzadas / contraditórias”, 
“História com elementos exagerados”, “História com informação em falta”)

Polónia – Homicídios de Mulheres na América Latina (“História 
exatamente no contexto”, “História com informação em falta”, “História 
com emoções correspondentes”)

Hungria – Violência Doméstica ("História com informação em falta", 
"História com elementos publicitários", "História exatamente no contexto")

Grécia – Insegurança habitacional ("História com informações que 
faltam", "História com elementos exagerados", "História exatamente 
no contexto", "História fora do contexto", "História com elementos 
publicitários", "História com emoções correspondentes", “História com ação 
paralela”)

Noruega – Falta de infraestrutura de transporte público ("História 
com informações em falta", "História com emoções correspondentes")
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Portugal

Título: 
“Estás ON ou OFF (line)?”

Tema: 
Cyberbullying / sexting / pressão de grupo  

Fontes dos média: 
https://www.noticiasaominuto.com/tech/1415576/maioria-dos-jovens-
portugueses-que-enviam-nudes-desconhecem-o-risco ; 
https://www.noticiasaominuto.com/pais/299650/sexting-a-ratoeira-que-coloca-
os-jovens-a-nu ; 
https://criancasatortoeadireitos.wordpress.com/2016/02/20/conheca-os-perigos-
do-sexting-e-a-forma-de-os-evitar/ ; 
https://puresight.com/Real-Life-Stories/jessica-logan-1990-2008.html ; 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/gender-and-schooling/200912/sexting-
and-suicide ; 
https ://www.jn.pt/sociedade/aler tar-os-jovens-para-os-per igos-do-
sexting-1489919.html
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Técnicas utilizadas: 
“História com elementos publicitários” e “Histórias cruzadas/

contraditórias” 

Resumo: 
Cinco amigas conversam sobre aspetos casuais do dia-a-dia, na casa 

de uma delas. De repente, uma das amigas recebe uma proposta do 
namorado! Ele pede que ela mande alguns "nus". Gera-se uma discussão 
em torno desta questão, em que algumas amigas apoiam a ideia (elas já 
têm um parceiro e também o fazem), outras são contra (preocupadas com 
as consequências negativas) e uma está apenas distraída da conversa. 

Cena 1: Anúncio na TV – o grupo de raparigas está a cantar 
Ouvimos um anúncio na TV – Um jingle, que é uma metáfora sobre 

como os jovens adolescentes vivem/exploram as suas intimidades/
relacionamentos na atualidade, sem saber das consequências! 

Cena 2: As raparigasficam em estátua e uma gravação de voz é 
ouvida no palco.

O namorado de uma das raparigas manda uma mensagem com um 
pedido para mandar alguns “nus” (ouvimos uma gravação de voz para 
exemplificar a mensagem escrita) 

O grupo fica em estátua– 
A primeira discussão com o público ocorre

Cena 3: a rapariga conta às amigas o que o namorado pediu
Ela conta às amigas que seu namorado pediu “nus” e ela não tem 

certeza do que fazer. Ela pede a opinião dassuas amigas, mas ninguém 
concorda. Termina com um final aberto. 

O enredo fica em estátua novamente e outra discussão ocorre.
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Roménia

Título: 
“Banana Cabaret” 

 

Tema: 
Violência de género no discurso público romeno 

Material da média usado: 
artigos de notícias, vídeos, anúncios de TV, conversas online (retirado 

de um grupo específico online onde as raparigas estão a publicar capturas 
de tela com conversas que tiveram com pessoas aleatórias abordando-as 
online)

Artigos do Maine News:  
https://www.libertatea.ro/stiri/dana-budeanu-emisiune-violenta-femei-

procurori-urmarire-penala-3030949 ; 
https://www.libertatea.ro/stiri/alexandru-balan-a-fost-retinut-vloggerul-

colo-a-instigat-la-violenta-sexuala-3029101 (cada um dos indivíduos destes 
artigos publicou um vídeo onde expôs as suas opiniões, que mais tarde se tornaram 
o assunto dos artigos) 
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Técnicas utilizadas: 
“História básica”, “História com elementos publicitários” e “Histórias 

cruzadas/contraditórias”, “História com elementos exagerados”, “História 
com falta de informação” 

Resumo da peça: 
 A peça assume o formato de um espetáculo de cabaré/burlesco com 

alguns momentos diferentes administrados por um apresentador (que 
não é o Joker da peça): o vlogger que instigou publicamente o estupro e as 
reações de ativistas e comentaristas online, a figura pública que instigou 
publicamente a violência contra as mulheres, uma canção reinventada 
com estatísticas sobre violência de género na Roménia, conversas com 
estranhos publicadas por mulheres online. 

Intro – Os atores estão a dançar e a cantar uma pequena canção que 
se repetirá a cada cena. A música reproduz uma pequena parte da popular 
melodia da discoteca romena (dos anos 90), que usa um jogo de palavras 
para sugerir aspetos sexuais. (As palavras também incluem: banana).

O anfitrião (não o Joker) dá as boas-vindas aos espetadores no 
show e apresenta a primeira parte do espetáculo.

Cena 1: Dois atores, um homem e uma mulher, estão personificando 
diferentes conversas online nas quais o homem avança para a mulher e se 
torna gradualmente agressivo devido à falta de resposta ou rejeição. 

O anfitrião convida para aplausos e apresenta o próximo momento. 

Cena 2: Um ator está se fazer passar por Colo, um vlogger que repete 
o discurso que publicou na sua conta pessoal. (No qual ele promoveu 
o estupro e culpabilização da vítima). Depois do seu discurso, a cena 
desenrola-se com reações diferentes: uma mulher ativista reclamou do 
vídeo e recebeu reações dos apoiantes de Colo. A cena termina com Colo 
declarando que se arrepende e que era apenas uma brincadeira, após a 
intervenção da polícia. 

O apresentador anuncia um intervalo para anúncios.
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Um anúncio previamente filmado pela equipa é projetos. O anúncio 
inclui diversos momentos em que a hipersexualização da mulher é 
destacada e exagerada.

 
O anfitrião apresenta o próximo convidado.  

Cena 3: Uma atriz se faz passar por Dana Budeanu, produtora de um 
programa online que repete o discurso que fez num dos seus programas 
em que incentiva a violência física contra as mulheres, por parte dos 
seus parceiros. Outros atores estão a adicionar, no final do seu discurso, 
diferentes estatísticas recentes da Roménia sobre as questões de violência 
de género. 

O apresentador agradece 
a participação de todos e fecha o espetáculo. 

O Jokerinicia a discussão com o público.



44 

Polónia

Título: 
“Sapatos Vermelhos” 

Tema: 
Homicídio de mulheres 

Homicídio de mulheres:
um artigo intitulado “Latynoskie piekło kobiet” (O inferno das 

mulheres latinas) de Tygodnik Powszechny, publicado em janeiro de 2020. 
Este artigo conta histórias de mulheres na América Latina que enfrentam 
violência, abuso de qualquer tipo e, no final, a morte. Este fenómeno é 
amplamente conhecido como “feminicídio” - homicídio de mulheres. 

Técnicas utilizadas
“História exatamente no contexto”, “História com falta de informação”, 

“História com emoções correspondentes” 

Antes ou depois de cada cena, o narrador descreve brevemente e 
apresenta ao público os elementos de informação que faltam. 
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Cena 1: 
Maria e Diego estão no apartamento,pela manhã, ela está a preparar 

um pequeno-almoço para ele, que está atrasado para o trabalho e 
evidentemente zangado por ela não ter passado a ferro a sua camisa e 
demorar para tomar o pequeno-almoço. Ele grita com ela e empurra-a. 

Cena 2:
Maria está a caminho de uma entrevista de emprego (facto que ela 

esconde do companheiro); ela encontra a sua amiga, que já não vê há muito 
tempo. Uma mulher repara que Maria tem hematomas no braço, parece 
cansada e triste; ela pergunta se está tudo bem. Maria dize que está tudo bem 
e corre para a reunião. No escritório, a chefe, que é mulher, quase decide 
contratar Maria, mas no último momento ela descobre que a mulher está 
no início da gravidez, o que desqualifica as suas perspetivas de conseguir 
um novo emprego e de melhores oportunidades de vida no futuro.

Cena 3:
Maria volta para casa, Diego já está lá, claramente furioso por ela 

estar fora de casa, tarde, não ter preparado a refeição. A dança do abuso 
e da violência começa entre a mulher e o homem. Outros “personagens 
femininos” entram em cena, como um símbolo das vítimas femininas em 
todo o mundo. 

Cena 4:
Alguns anos depois, vemos Maria com a sua filha, elas passam por 

um campo de futebol onde rapazes estão praticando desporto. A menina 
interessa-se em brincar com eles, então abordam o treinador, que é 
uma mulher, perguntando se é possível entrar na equipa. A treinadora 
responde que o futebol e estas atividades são estritamente para rapazes, 
que serão futuros campeões, e não para meninas. A menina rejeitada e a 
sua mãe afastam-se. Passam ao lado de um protesto, apoiando os direitos 
das mulheres e lutando contra a violência doméstica. Maria rejeita levar 
um folheto com informações sobre onde procurar ajuda. Mas sua filha 
leva. 
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Cena 5:
Maria e a filha voltam para casa. Diego já está lá, agitado como sempre. 

A sua filha aproxima-se dele com o folheto, pedindo-lhe para dobrá-lo 
num avião. O homem repara no papel e fica furioso com as informações 
que encontra. Começa a gritar com Maria, empurrando-a e espancando-a, 
ela tenta lutar com a ajuda das “personagens femininas” (representando a 
solidariedade das vítimas), mas não consegue lidar com ele. No estilo de 
uma dança poética, mas trágica, ele mata-a na presença da sua filha. 

Fecho:
Os atores fornecem um breve resumo dos factos sobre o “feminicídio” 

nos países latinos. No final, é reproduzido um vídeo de protestos da vida 
real.
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Hungria

Título: 
O Enigma

 

O Enigma: 
Violência Doméstica (jovem a espancar os seus pais) 

Fontes dos média: 
Um artigo nos média resumiu assim: 
“Um homem de 24 anos foi processado, porque batia regularmente na mãe, no 

pai e na avó que viviam com mobilidade reduzida entre julho de 2018 e dezembro 
de 2019. Ele roubou o dinheiro deles várias vezes. Acontece que ele estava sob 
o efeito do álcool enquanto batia na mãe, mordeu a mão dela e a pontapeou 
enquanto cantava canções de embalar. Ele mordeu a avó, deu socos na cabeça do 
pai com o punho. O promotor pediu penitenciária.”

Técnicas utilizadas: 
"História com informação em falta", "História com elementos 

publicitários", "História exatamente no contexto" 

Cena 1: Polícia prendendo Zsolt (o rapaz). 

Cena 2: (passado) Mónika (mãe) está a brincar com Zsolt de 4 anos, 
ela está a ensinar-lhe canções de embalar. Kálmán (pai) está bêbado, 
exige o dinheiro a Mónika, começa a espancar e a pontapeá-la, e à criança 
também. 

 
Cena 3: Kálmán, Mónika e Zsolt mudam-se para a casa da avó. pois 

Kalman é viciado no álcool e no jogo. Eles perderam o apartamento na 
cidade. Ibolya, a avó odeia Mónika,e diz que ela é o motivo do alcoolismo 
de Kálmán. 
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Cena 4: Zsolt é levado aos cuidados do Estado, pois os pais não podem 
cuidar dele. Mónika raramente o visita, ela engana-o com promessas de 
tirá-lo da instituição, mas isso nunca acontece. Ela canta sempre a cantiga 
infantil para o filho, durante as visitas. 

Cena 5: Zsolt tem 22 anos, liberta-se dos cuidados do Estado, volta 
para casa com o dinheiro arrecadado que é gasto pela família. Zsolt vinga-
se pela sua infância perdida e começa a bater na família. Ele começa a 
pontapear a mãe, enquanto entoa a canção infantil. 

Cena 6: O Promotor lê as acusações de Zsolt. 
Cena X (usada apenas no processo de preparação): Kálmán sente-se tentado a 

ir ao bar jogar nas máquinas. Vozes de anjo e diabo estão a dizer-lhe o que fazer. 
Ele cede à voz do diabo.
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Grécia

Título: 
Leónidas 

Tema: 
Insegurança Habitacional 

Fontes dos média: 
 A reportagem principal foi uma entrevista com um morador de rua, 
Leónidas, que ficou na rua aos 63 anos, devido à crise económica que o 
fez perder o emprego, numa grande livraria, onde trabalhava há muitos 
anos. Morando na rua há quase 10 anos, ele alguma forma (através das 
redes sociais e devido a uma vasta e rápida resposta do público) conseguiu 
reunir milhares de livros e formar uma livraria de segunda mão, que 
mantém até hoje, e seus funcionários são também sem abrigo. 
(https://www.kathimerini.gr/life/people/1067108/mathimata-zois-apo-enan-astego/) 

Técnicas: 
"História com informação em falta", "História com elementos 

exagerados", "História exatamente no contexto", "História fora do 
contexto", "História com elementos publicitários", "História com emoções 
correspondentes", "História com açãoparalela”

Primeira parte
• Usamos elementos imaginários, baseados e ligados à história de Leónidas 

(Fora do Contexto + Elementos Exagerados), para formar um jogo de 
programa de TV (Elementos Publicitários) e também usamos algumas 
informações adicionais e personagens de outras histórias - artigos 
(Informações em Falta), principalmente sobre estatísticas de moradia 
e desabrigados, que transformamos em histórias vivenciais (Emoções 
Correspondentes), para formar as perguntas do programa de TV, no estilo 
do programa “Quem Quer Ser Milionário”. 
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• O palco é dividido em dois; do lado esquerdo ocorre o programa de TV 
e do lado direito vemos o apartamento de Leónidas, alguns momentos 
antes de ele sair de casa pela última vez, e se tornar sem abrigo; Leónidas 
está a ver TV e assistindo a SI MESMO no programa que acontece na 
metade esquerda (Ações Paralelas).

• No programa (chamado Círculo Vicioso) temos 3 atores: Leónidas, 
Adriana (sua ex-patroa na livraria) e Stamatis (um homem que está 
prestes a perder a sua casa). Os outros personagens são o Apresentador 
(uma figura grotesca) e um Comentador.

• No final, Leónidas ganha o programa, respondendo a todas as perguntas 
corretamente e então entendemos que ele sabe tanto sobre Insegurança 
Habitacional, pois é um morador de rua!

Segunda parte
• Quando o programa termina, Leónidas é retratado no palco, sentado no 

sofá da sua casa e entendemos que ele estava a assistir ao programa de TV, 
todo este tempo e que era uma repetição (Passado, Presente e Futuro são 
de alguma forma técnica alienante fundidos, para sublinhar que todos, a 
qualquer momento, podem perder o seu conforto e a sua casa). 

• Leónidas liga a TV e começa a empacotar as suas coisas e a interagir com o 
apartamento de várias maneiras, para finalmente sair do seu apartamento 
pela última vez (toda esta parte é SILENCIOSA e ESCURA, em contraste 
com a primeira que estava cheia de falas, música, ruído e luzes). 

O fim 
• O público pode ver Leónidas a fechar a porta da sua antiga casa atrás 

dele, e a se afastar lentamente, de costas para o público. As luzes 
apagam lentamente e o Joker aparece. 
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Noruega

Título: 
Poucos Autocarros, Poucas Oportunidades 

Tema: 
Falta de infraestruturas de transporte público 

Fontes dos média:
Jornal local (em versão impressa); Publicações públicas nas redes 

sociais, sobre jovens afetados pelo problema; Página eletrónica da empresa. 

Técnicas utilizadas: 
"História com informação em faltam" e "História com emoções 

correspondentes".

Cena 1: Da escola para a aula de dança (de uma aldeia para outra)
A cena começa numa sala de aula em Balestrand, no colégio interno. 

Duas alunas tentam obter a permissão do professor para sair da aula cinco 
minutos antes do final. Elas têm deapanhar o autocarro para levá-los ao 
Leikanger, onde terão uma aula de dança. Leikanger fica a 30 minutos 
de autocarro de Balestrand. O professor diz que não. As alunas devem 
se apressar após o toque de saída da escola. Elas pretendem comprar 
algo para comer numa loja, perto da paragem do autocarro, mas estão 
atrasadas, então têm que desistir da comida. Ouvimos a conversa delas 
no autocarro. Ficam muito aborrecidas por não terem comida, mas ao 
mesmo tempo felizes por poderem ir à aula de dança que é a sua atividade 
preferida nos tempos livres. 
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Cena 2: Atividade de tempo livre/aula de dança 
As alunas chegam à aula de dança e encontram as suas amigas e a 

professora. Após a atividade, um dos alunos informa a todos sobre 
uma festa que planeiam para o fim-de-semana, numa das aldeias mais 
próximas. Toda a gente fica muito animada com isso. Todos querem ir, 
mas alguns descobrem que não há transporte público adequado para essa 
viagem.

Mais tarde, vemos as duas alunas de Balestrand a tentar descobrir 
quantas horas têm que esperar em Leikanger para poderem voltar ao seu 
colégio interno em Balestrand.Quando os outros alunos ouvem que as 
raparigas de Balestrand têm que esperar 3 horas, eles convidam-nas para 
uma reunião que planearam para aquela noite. 

Cena 3: Reunião do conselho da juventude em Leikanger
As raparigas de Balestrand ficam muito felizes com o convite e 

participam no encontro.Esta é uma das reuniões regulares do conselho 
de jovens onde podem discutir diversos problemas que enfrentam no 
seu dia-a-dia, e o transporte público é um deles.As raparigas ficam muito 
felizes ao ver o bolo na mesa. Elas estão com muita fome.O tempo voa e 
eles têm uma boa discussão.De repente, as raparigas percebem que estão 
atrasadas para o autocarro.O único autocarro naquela noite, sendo que 
elas não têm outra escolha para viajar de volta para Balestrand.Uma das 
raparigas de Leikanger convida-as para dormir na casa dela.
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Teatro Jornal
- Diretrizes de Método -

Neste capítulo incluímos os aspetos mais importantes que uma equipa 
interessada em trabalhar com este método precisa percorrer e entender, 
para tomar as decisões relacionadas.

 O Teatro Jornal, ao contrário do Fórum, de Imagem ou do Teatro 
Legislativo, não tem uma estrutura precisa. Portanto, decidimos 
apresentar orientações e questões para resolver no caminho, e não alguns 
passos específicos que precisam ser seguidos (já que não há nenhum).

Naturalmente, o início deste processo, como é para a tarefa de qualquer 
grupo, é determinado pela equipa, e o contexto de como essa equipa 
acabou por trabalhar em conjunto. Existem muitos fatores que influenciam 
a abordagem de trabalho: a sua experiência anterior, motivação, dinâmica 
da equipa, o alcance do trabalho, questões financeiras, prazos, etc. As 
diferentes combinações desses fatores influenciam a alocação de tempo 
para as diferentes fases do processo, também como o nível de “correr 
riscos” no empreendimento geral. Não queremos explorar a dinâmica 
destas etapas, pois confiamos que cada equipa encontra o seu caminho a 
partir das suas especificidades, perfil e contexto particular. 

Neste capítulo, focamos os aspetos específicos relacionados ao 
Teatro Jornal e como uma equipa precisa de lidar com eles em diferentes 
momentos do seu processo de trabalho: 

• Tipo de opressão 
• Objetivo e público 
• Conteúdo dos média e preparação 
• Desempenho e interação com o público 
• Riscos e desafios 
• Adaptações Online
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Tipo de opressão que pode ser combatida
 numa peça de Teatro Jornal

 

A principal fonte e ponto de partida de qualquer cenário são 
representados por conteúdos mediáticos em qualquer forma, transmitidos, 
publicados fisicamente ou na internet. 

Que tipo de opressão está a ocorrer nas produções da média? Bem, 
todos os tipos de opressões: 

• Por indivíduos,  em relação a outros indivíduos (ou animais) em casas 
particulares, escolas, locais de trabalho, ruas, lojas, transporte público, 
parques, bares, restaurantes, hotéis, etc. 

• Pelo Estado, na forma de abusos de representantes estatais, corrupção, leis 
discriminatórias, falta de reação ou intervenção, proteção insuficiente de 
grupos oprimidos, etc. 

• Pela iniciativa privada em termos de maus-tratos, abusos, discriminação, 
práticas nocivas a toda a cadeia produtiva, negação de responsabilidades, 
ações ilegais, chantagens e corrupção perante o Estado, etc. 

• Pela indústria da publicidade, em termos de promoção / perpetuação de 
narrativas ou representações sociais nocivas, discriminatórias ou perigosas 
para diferentes grupos.

• Por criadores de arte e cultura popular, em termos de produções que 
estigmatizam, discriminam; promova o discurso de ódio e outros valores 
problemáticos. 

• Por diferentes grupos / movimentos de cidadãos (organizados ou 
informais) em matéria de ações que afetam as liberdades e direitos de outros 
grupos ou indivíduos na sociedade. 
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O conteúdo dos média pode revelar opressão que ocorre em diferentes 
níveis:
• local, nacional ou global 
• micro, macro ou meta 
• mentalidades individuais, institucionais, sistémicas ou socioculturais
• visível ou invisível 
• concreto ou abstrato 
• emocional, racional ou comportamental 

No Teatro Jornal, podemos abordar a opressão de diferentes 
pontos de vista. Podemos ligar situações locais com circunstâncias ou 
estruturas nacionais / internacionais, bem como com sistemas de valores 
em diferentes gerações ou instituições; ao mesmo tempo, podemos nos 
aprofundar apenas num nível e analisar todas as especificidades de um 
contexto muito concreto. 

Uma peça de Teatro Jornal deve focar APENAS um tipo específico 
de opressão que pode ser explorado num ou mais níveis.

 
Este requisito é importante para manter o foco das discussões com 

o público e para desencadear diferentes tipos de ações em relação ao 
mesmo problema de opressão. 

Claramente, quase nenhum tipo de opressão é um problema isolado 
na sociedade, sem estar ligado ou sombrear outro tipo de dificuldades. 

Compreender as conexões e ligações entre questões num sistema 
complexo de problemas é útil e recomendado. Isto é diferente de resolver 
vários problemas, que devem ser explorados igualmente e de maneira 
equilibrada; focar em vários problemas geralmente leva a abordá-los 
superficialmente ou a gerar uma discussão muito confusa.   

Exemplos
• A degradação ambiental pode ser explorada usando qualquer combinação 

de artigos / conteúdo da média, como: um estudo de caso sobre uma 
construção danificada que contaminou correntes água, animais morrendo e 
meios de subsistência comprometidos; 



56 

um anúncio sobre o produto de uma empresa multinacional; um estudo 
sobre o progresso do cumprimento das Metas de Desenvolvimento 
Sustentável em todo o mundo; um artigo sobre um protesto de estudantes 
contra desflorestação ilegal; um artigo sobre o Earth Overshoot Day. O 
tema pode ser abordado localmente, nacionalmente, internacionalmente, 
individualmente, institucionalmente, de forma visível e/ou invisível. 

• A discriminação de género pode ser explorada com a ajuda de um artigo 
sobre papéis e estereótipos de género entre crianças; um sobre assédio sexual 
em universidades; outro sobre as estatísticas relacionadas à representação 
feminina na política e em cargos de liderança; um artigo sobre o papel e o 
poder das mulheres em diferentes religiões ao redor do mundo; também 
diferentes anúncios objetivando corpos femininos em comparação aos 
masculinos. Uma peça pode ser feita usando apenas um desses artigos, para 
ampliar aquele contexto/nível específico, onde a opressão está a se manifestar, 
ou combinando mais desses artigos e equilibrando a discussão entre educação 
infantil, comportamentos negativos, religião e influência espiritual neste 
tema, a sociedade em geral e outras perspetivas sobre o mesmo tema. O tema 
pode ser abordado emocionalmente, racionalmente, comportamentalmente, 
localmente, nacionalmente, internacionalmente, individualmente, 
institucionalmente, visivelmente, invisivelmente, concretamente e/ou 
abstratamente.
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Objetivo e Público

Frequentemente, recebemos esta pergunta de novos alunos e colegas 
interessados em trabalhar com esse método. 

Porque estamos a trabalhar com o Teatro Jornal, 
qual é o objetivo? 

Reflete uma necessidade válida de conhecimento sobre o alcance de 
nosso trabalho, para enquadrá-lo e dar-lhe um significado mais claro. 
Temos essa resposta para os outros métodos de Teatro do Oprimido, 
então é a do Teatro Jornal? 

Relembrando, por exemplo
• O Teatro Fórum visa mudar atitudes, decisões e capacitar diferentes 

indivíduos (oprimidos, aliados, neutros) para agirem de forma diferente, 
nas situações de opressão em que estão envolvidos. 

• O Teatro Legislativo visa alterar o sistema e o quadro jurídico que permite 
a opressão entre indivíduos ou quando o sistema estruturado oprime 
diretamente vários grupos. 

O Teatro Jornal pode ter, por exemplo, qualquer um dos fins que 
tenha o Fórum ou Teatro Legislativo, ou qualquer outro; não tem um 
alcance de ação estrito! É uma das razões pelas quais esse método é tão 
rico e versátil. Irá tão longe e tão profundo quanto a equipade trabalho 
pretender. 

Por causa desse aspeto, muitas equipas falham em estabelecer um 
foco e um objetivo claros a atingir com o seu desempenho. 

! Ficam tão imersos no processo de trabalhar com os materiais 
dosmédia, lendo e pesquisando, ativando a sua criatividade ao combinar 
diferentes técnicas e acabam perdendo o motivo principal pelo que estão 
a trabalhar. 
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! Apegam-se a um artigo ou técnica específica que desejam usar, o que não 
necessariamente traz o tema à luz que inicialmente desejavam. Eles mudam o 
objetivo no caminho, devido a escolhas artísticas ou pessoais, e perdem o alvo. 

As nossas recomendações são as seguintes: 

• Estabeleça um objetivo claro num estágio inicial do processo. Isso 
ajuda-o a dar uma olhadela no conteúdo dosmédia, para concentrar a 
sua pesquisa e produzir resultados melhores e mais úteis. O objetivo 
também auxilia na escolha das técnicas, e facilita o desenvolvimento 
da atuação.

 
• O seu objetivo deve referir-se a um tema específico, grupo-alvo e à 

mudança que deseja desencadear nos membros do público. 
• O tema deve estar relacionado à opressão da vida real. 
• O grupo-alvo (público potencial) podem ser pessoas afetadas direta ou 

indiretamente por este problema, aliados dos oprimidos, espetadores 
ou mesmo opressores (mas os opressores nunca devem ser o principal 
grupo-alvo). 

• O grupo-alvo deve ser composto de pessoas ligadas, até certo ponto, às 
questões que está abordando; deve ter relevância para as suas vidas. 

• A mudança que deseja incutir pode direcionar pontos de vista e se firmar 
em certos temas, diferentes ações, decisões, envolvimento concreto nas 
questões abordadas, etc.

 
• Calibre o seu objetivo às condições em que pode se organizar: 

tempo disponível para o desenvolvimento e atuação propriamente dita, 
experiência da equipa, principalmente do Joker, nível de sensibilidade em 
relação ao tema escolhido na sociedade, riscos e desafios potenciais, bem 
como a capacidade da equipa em lidar com eles, etc. Procure ser realista 
e olharpara as possibilidades da sua equipa, e do tempo disponível. 

• O seu objetivo deve ser específico e não vago ou geral. Uma mira solta 
é tão boa quanto nenhuma mira; pode ser listado formalmente, mas 
nunca útil no processo. Um objetivo claro e concreto também pode ser 
avaliado e medido em termos de impacto imediato e de longo prazo 
(consulte o capítulo sobre Avaliação e Avaliação de Impacto). 
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“Estimular o interesse geral em relação à discriminação na Roménia” 
é um objetivo bastante fútil em comparação com “Estimular 
comportamentos pró-ativos entre os estudantes em relação à 
discriminação do povo cigano na Roménia”.

• Mesmo que deseje usar este método para informar e conscientizar 
sobre certos problemas, que podem não ser relevantes/presentes 
na vida de um determinado público, é aconselhável (e com certeza 
possível) encontrar uma conexão e vincular as questões que estão 
relacionadas (mesmo que de forma abstrata ou espiritual). Existem 
técnicas do Teatro Jornal que podem ajudar nesse aspeto. Isso é 
importante e útil para a mudança desejada nessas pessoas; quando 
elas se sentemligadas, é mais provável que tenham interesse em saber 
mais, se envolver e fazer algo. 

• Verifique seu objetivo durante o processo de preparação. Muitas 
vezes acontece que as equipas se empolgam no processo e saem do 
caminho com as suas ideias, o que, em certa medida, não se coaduna 
com o objetivo acordado. A foco deve ser usada para orientar o 
processo, mas também como uma ferramenta para monitorar e 
verificar o progresso, a precisão e o rigor do desempenho em relação 
à meta.

• Não determine o objetivo depois de já ter desenvolvido a atuação. 
O objetivo não é um título que dá à sua peça depois de escrevê-la. 
O objetivo influencia as suas decisões em termos de quais artigos 
ou técnicas podem ajudar a alcançar o objetivo da melhor forma e 
logisticamente, para garantir que alcance o público que mais precisa 
dessa peça. Moldar todos esses aspetos a um molde que você criou (a 
atuação pronta) é mostrar desrespeito ao método e aos princípios do 
Teatro do Oprimido, se feito de forma intencional e /ou superficial, o 
que, muito provavelmente, leva a resultados vazios. 

Reflexão crítica: O consumo crítico dos conteúdos mediáticos deve 
fazer parte do objetivo da atuação? Podemos fazer uma atuação sem 
realmente ter como objetivo estimular o consumo crítico dosmédia? 
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As opiniões estão divididas aqui, cada lado com seus próprios 
argumentos válidos 

• O Teatro Jornal está a nos oferecer apenas as ferramentas para 
abordar, de forma artística complexa, diferentes tipos de opressão, 
para envolver o público numa conversa muito específica e convidá-lo 
para uma mudança em relação a essa opressão. Porquê adicionar a 
questão do consumo de média em cima disto? Às vezes não ajuda; 
é forçado em cima das questões principais com as quais queremos 
trabalhar e está desfazendo o nosso foco. 

• Podemos usar jornais/conteúdos dos média como fontes para 
qualquer outro tipo de método de Teatro do Oprimido e não 
nomearemos essas apresentações como Teatro Jornal. A especificidade 
desse método é, além de seu processo de desenvolvimento criativo, o 
facto de trabalhar com produtos dosmédia. Para qualquer tema que 
abordarmos, podemos levantar a questão de como osmédia retratam, 
cobrem tais temas e como nos posicionamos como consumidores de 
tal conteúdo. Não precisa ser sobre o consumo crítico dosmédia, mas 
pelo tema de nosso desempenho.
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Conteúdo da Média e Preparação

No âmbito do Teatro Jornal, consideramos o conteúdo mediático 
praticamente tudo, que é/foi criado para alcance público e de ampla 
divulgação. No passado, poderíamos reduzir esse conteúdo ao que era 
impresso (jornais, revistas, panfletos, etc.), rádio, TV, cinema e gravações. 
Hoje, temos um espectro de opções muito mais amplo, facilitado 
principalmente pelo uso da Internet. 

Definitivamente, a Internet facilitou o surgimento de novos conteúdos 
mediáticos e a criação e divulgação de “notícias”, de forma mais fácil e rápida. 
Neste momento, qualquer um pode ser um criador de conteúdos; não 
dependemos mais de instituições tradicionais para nossa necessidade/desejo 
de estarmos atualizados com o que acontece no mundo; também não nos 
contentamos em ser apenas consumidores, produzimos e/ou disseminamos 
conteúdos para outras pessoas. Participamos ativamente numa complexa rede. 

No Teatro Jornal, podemos usar materiais de atores dosmédia 
convencional, alternativa ou independente, que podem ser grupos 
organizados formal ou informalmente, bem como indivíduos autónomos.

Por mainstream, referimo-nos a grandes meios de comunicação 
de massa, que influenciam muitas pessoas e refletem e moldam os 
valores, normas e narrativas predominantes na sociedade; geralmente 
são financiados/controlados pelo Estado ou por grandes empresas/
instituições privadas. Frequentemente, fazem uso de múltiplos canais de 
produção e difusão (impressa, radiodifusão, internet, etc.) mesmo que 
tenham nomes diferentes e possa parecer que não pertencem às mesmas 
pessoas ou estrutura(s).

Osmédia alternativos geralmente atingem um número menor de pessoas, 
usam menos canais para divulgar as suas produções e apresentamperspetivas 
alternativas em relação ao convencional. Eles tendem a ter menos apoio privado 
e dependem mais da contribuição de seus próprios clientes/consumidores. Os 
agentes alternativos podem ser, ou não, produtores de conteúdos independentes. 
Tendem a ser mais transparentes e abertos quanto ao seu financiamento, e 
verifica-se total ausência de vínculo com o Estado ou interesse privado. 
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Tipo de conteúdos que podem ser usados: 

• Artigos 
• Comentários 
• Entrevistas 
• Discursos 
• Relatórios
• Vídeos 
• Fotos, imagens, memes, etc. 
• Programas de TV/rádio 
• Podcasts 
• Pesquisas 
• Estatísticas
• Boletins informativos 
• Materiais de campanha 
• Anúncios, cartazes, jingles, estandartes, painéis publicitários, etc. 
• Publicações nas redes sociais 
• Envolvimento do consumidor (comentários, reações, etc.) 
• Fóruns 
• Salas de chat públicas 
• E-mails 
• Comunicados à imprensa 
• Gráficos 
• Filmes / Documentários 
• Música 
• Gravações 
• Livros 
• Informações públicas obrigatórias do governo e privadas 
• Videojogos 
• Arte de rua 
• Banda Desenhada
• Desenhos Animados 
• Aplicações
• ……. 
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No processo de desenvolvimento do Teatro Jornal, deve-se dar 
preferência a materiais jornalísticos, que cubram acontecimentos 
atuais, temas, tendências e pessoas. Estes podem ser combinados com 
diferentes tipos de informações colhidas de outros tipos de materiais. 
No entanto, não existe uma regra estrita neste sentido: Dependendo do 
tema de opressão escolhido, pode ser mais relevante usar outros tipos de 
conteúdo (a partir do mencionado anteriormente). 

Nenhum gerador de conteúdos é 100% objetivo na sua cobertura 
ou reportagem de notícias. Existe um preconceito. Se não é na forma 
como apresentam o tema, pelo menos do ponto de vista das informações 
deixadas de fora, ou de ambos. Claro, existem diferenças em quão 
objetivamente alguns artigos são escritos em comparação com outros, mas 
é importante sempre lembrar que, até certo ponto, todos os conteúdos 
são tendenciosos, situados algures no espectro da objetividade.

Os factos devem ser relatórios precisos sobre eventos e aspetos da 
sociedade, como economia, política, cultura, etc., e podem ser verificados 
em diferentes documentos e publicações oficiais. As opiniões são 
definitivamente subjetivas, baseadas em interpretações, perspetivas e 
visões de diferentes pessoas, bem como nos seus antecedentes, experiências 
ou situações de vida. Às vezes, as opiniões são apresentadas como factos 
em várias produções mediáticas.

Algumas pessoas (de diversos papéis de poder, como políticos, 
funcionários eleitos, líderes de movimentos religiosos, CEOs de corporações, 
etc., bem como os criadores de média afiliados a estes) ocasionalmente 
contestam a verdade de diferentes factos, apresentando suas próprias 
versões dos eventos contestados, e nomeando-os “factos alternativos”. 
Não existem “factos alternativos”. Factos são factos! O que ocorre nessas 
situações é que as opiniões ou factos fabricados são apresentados e 
mascarados como “Factos Alternativos”, para induzir confusão e levantar 
dúvidas sobre a validade de qualquer relato factual.
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“Notícias falsas” referem-se a artigos que são intencionalmente 
e comprovadamente falsos, projetados para manipular as perceções 
das pessoas sobre factos, eventos e declarações reais. As informações 
são apresentadas como notícias, sabidas por seu (pelo menos original) 
promotor como falsas, baseadas em factos comprovadamente incorretos, 
ou afirmações ou eventos que comprovadamente não ocorreram. Essa 
definição elimina erros de reportagem não intencionais, produções 
satíricas e reportagens tendenciosas (mas não falsas). 

Embora se afirme que a intenção é uma condição para a divulgação 
de notícias falsas, muitas vezes acontece que as pessoas que acreditam 
genuinamente na verdade das notícias que seguem, partilham e promovem 
na sua rede social. 

Graças à Internet, as informações estão à distância de um clique, e 
parecem ilimitadas. Em teoria, isso deve ser fortalecedor. Na prática, 
descobrimos que informações falsas ou que geram medo se espalham 
mais amplamente. 



65  

Diretrizes para a equipa do Teatro Jornal
* No capítulo “Exercícios Preparatórios” irá encontrar diversos tipos de atividades 
que podem ajudar as equipas a passarem por alguns dos pontos mencionados a 

seguir. 
 
Reflexão autocrítica  
Cada pessoa interessada em trabalhar com este método deve primeiro 

refletir sobre o seu próprio comportamento, prática e valores como 
consumidor de notícias. Para começar, deve haver um reconhecimento 
presumido do facto de que eles são consumidores, intencionalmente ou 
não; muitas vezes ouvimos pessoas que afirmam não acompanhar as 
notícias, assistir TV ou declarações semelhantes.

Gostemos ou não, queiramos ou não, todos estamos expostos a 
conteúdos mediáticos no nosso dia-a-dia; somente se vivermos remotos, 
num lugar isolado, sem qualquer vínculo com a sociedade, poderemos 
alegar tal facto. Este exercício é importante para identificar padrões, 
preferências, preconceitos e julgamentos em relação às produções 
mediáticas. É essencial enquadrar com clareza o sistema de valores por 
trás das nossas escolhas e preferências, em termos de conteúdo mediático 
e temas cobertos, a fim de identificar os pontos cegos e as questões sobre 
as quais temos pouca exposição e consciência.

Humildade  
Todos nós navegamos num mundo excessivamente complicado, denso 

e superlotado de informações, emboscando-nos de todas as direções e 
fontes. Já é bastante difícil acompanhar o que é verdadeiro e o que não 
é, além de nos mantermos próximos da nossa bússola e valores morais. 
As nossas escolhas não nos tornam melhores, mais inteligentes ou mais 
esclarecidos sobre o que está a acontecer no mundo, em comparação 
com outras pessoas. Este trabalho pessoal específico é importante, a 
fim de verificar e controlar os nossos julgamentos sobre conteúdos e 
comportamentos dos consumidores, com os quais não concordamos. 

O Teatro Jornal é uma ótima ferramenta para desencadear debates e 
conversas saudáveis sobre questões levantadas pelosmédia; NÃO é uma 
ferramenta para pregar ou rebaixar as pessoas com escolhas/preferências 
diferentes em termos de consumo dosmédia. 
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De forma alguma, devemos tolerar qualquer tipo de comportamento 
ou tema levantado na média(especialmente quando pode ser perigoso para 
a vida de diferentes pessoas ou grupos), mas precisamos reconhecer que, a 
própria existência de tais materiais e usuários finais, não estão no vácuo. 
Cada um teve sua própria jornada para acreditar no que acredita no 
momento. Se fizermos classificações hierárquicas, e nos posicionarmos 
num lugar superior, isso se refletirá no nosso trabalho. Estaremos impondo 
e não criando um espaço para discussões construtivas e transformadoras.

Privilégios 
São um conjunto de benefícios ou posições vantajosas na sua maioria 

não adquiridos, dados a pessoas que se enquadram num grupo social 
específico. Alguns privilégios (como os relacionados à idade, raça, género, 
orientação sexual, nacionalidade, etc.) dependem dos esforços da pessoa 
(em qualquer momento da sua vida) e outros (como os de status social, 
nível educacional, etc.) podem ser obtidos com o tempo, com base nos 
vários esforços de uma pessoa. 

 
Os privilégios geralmente são invisíveis para aqueles que os 

possuem e estão a moldar e estreitar (até certo ponto) o tipo de 
experiências de vida que podemos ter.

Uma equipa do Teatro Jornal precisa considerar e refletir sobre os 
seus próprios privilégios, especialmente quando trabalha com temas não 
relevantes para sua vida. Quando aborda a opressão sofrida por pessoas 
diferentes, e só tem material como "evidências" das suas experiências, é 
importante reconhecer que pode nunca verdadeiramente, nem totalmente, 
compreender a sua experiência. Os diferentes privilégios e perspetivas de 
vida podem levar a uma simplificação exagerada ou pior, a uma vitimização 
dos grupos que deseja retratar. Se necessário, no trabalho de preparação, 
uma equipa deve ter interação direta com as pessoas que vivenciam as 
situações que se deseja retratar. Pode ajudar a ter uma compreensão mais 
profunda, significativa e sensível e, consequentemente, uma atuação mais 
matizada. Isso também é necessário para retratar as pessoas envolvidas de 
maneira sensível e respeitosa. 
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Seleção dos conteúdos

Existem dois pontos de partida principais neste estágio. Já tem um 
tema ou deseja identificar um para trabalhar. 

Quando já tem o tema/tipo de opressão com que deseja trabalhar, em 
primeiro lugar, deve passar pelos conteúdos recentes mais importantes. 
Como sugestão, é melhor começar com os média tradicional e popular, e 
selecionar várias peças que cobrem o seu tema (direta ou indiretamente). 
Em seguida, analise os média alternativos ou independentes, e selecione 
algumas opções também: Certifique-se de ler os materiais que não segue 
com frequência. Fique de olho nos problemas (eventos, incidentes, 
situações, etc.) que receberam bastante atenção (de qualquer tipo) e 
selecione-os também. Se já sabe quem é o seu público, é bom usar este 
filtro ao selecionar a primeira rodada de materiais. O que reuniu até agora 
representa o “stock generativo” de conteúdos. 

Quando está à procura de um tema e tem total liberdade em termos de 
que tipo de opressão focar, verifique primeiro se há algum tema candente 
ou de grande interesse entre os membros da sua equipa, que eles desejam 
explorar por meio deste método. Se nenhum tema surgir dentro da equipa, 
avance para o que os média têm a oferecer. Divida as funções no grupo para 
monitorizar diferentes tipos de conteúdo de média (incluindo conteúdo 
de fontes que a sua equipa normalmente não acede) por alguns dias, e 
selecione o tipo de material “sinalizador vermelho”. Reúna os materiais, 
analise e identifique tendências, problemas, conexões comuns e restrinja a 
um tipo específico de opressão e ângulos potenciais para abordá-la. A partir 
deste momento, é bom buscar materiais adicionais sobre o mesmo assunto 
(abordado direta ou indiretamente) para formar seu “stock generativo”.
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Transformação de materiais e criação de desempenho 

Uma vez que uma equipa tenha um “stock generativo”, ela passa a 
“brincar” com os materiais, ligando-os às técnicas do Teatro Jornal e ao 
objetivo proposto. Se não tem um objetivo agora, esta deve ser a primeira 
coisa que precisa decidir, antes de começar a trabalhar com a documentação 
reunida. 

Nesta fase livre de ideias criativas, é bom explorar o máximo de ideias 
possível. Não fique muito entusiasmado desde o estágio inicial, nem pare o 
processo criativo. Mais ideias podem levar a mais conteúdo a ser pesquisado 
e adicionado (dependendo da técnica escolhida) e a um conjunto mais rico de 
opções a partir do qual pode selecionar e construir a versão final da atuação. 

Não há moldura ou estrutura de uma peça do Teatro Jornal, portanto, 
o resultado final depende de como embalou as ideias mais adequadas que 
surgiram na fase de brainstorming. A lógica da atuação pode se desdobrar de 
qualquer forma, e o fluxo artístico pode capturar ideias do clássico ao tipo 
incomum de atos performativos. 

Estes são alguns exemplos do que pode ser feito ou usado (ou não): 
• Um enredo (de uma pessoa) 
• Múltiplas histórias (de pessoas diferentes) 
• Cronologicamente ou em ordem aleatória
• Misturando o mundo real com realidades abstratas 
• Usando qualquer género ou uma mistura de géneros
• Com ou sem palavras 
• Monólogos e/ou diálogos 
• Usando tecnologia, como projeção, música, luzes, etc. 
• Espaços (des)convencionais 
• Cada cena no mesmo local ou em local diferente 
• Desempenho estático ou de viagem (entre locais diferentes) 
• Público fisicamente envolvido na atuação
• Delimitação clara entre atores e público, ou não 
• Atuação totalmente exposta ao público, ou parcialmente oculta 

Uma equipa deve decidir como é melhor proceder, em termos de 
equilíbrio e alternância, entre discussões ou planeamento racional e 
representação das ideias ou ensaio.
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Na “teoria”, algumas das ideias do grupo podem parecer muito diferentes 
quando dramatizadas, mais difíceis ou impossíveis de serem abordadas. 
Não tão forte ou poderoso quanto o esperado. Ou, quando visualizados, 
podem ser alterados e modificados. É aconselhável evitar planear quase 
toda a apresentação sem experimentar algumas das ideias no caminho. 
O exato oposto também não é aconselhável, pois leva ao risco de ideias 
valiosas e enquadramento lógico da atuação. Cada equipa deve encontrar 
o seu ponto de equilíbrio em como maximizar os pontos fortes de cada 
dimensão de trabalho, planeamento racional e teste experiencial físico.

Não há requisitos quanto ao número de atores necessários numa 
peça de Teatro Jornal, seja mínimo ou máximo. Uma equipa pode se 
organizar da maneira que achar mais adequada. Os atores também podem 
desempenhar papéis duplos, com a condição de tornar clara a diferença 
entre os papéis e não confundir o público.
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O Joker não deve ter nenhum papel de ator na atuação, não importa 
o tipo de conceito que crie para a peça. Mesmo que haja um talk-show, 
cabaré, etc., que tenha um conceito de “apresentador” embutido no design 
da atuação, essa pessoa não pode ser o Joker, pois esse papel ainda é um 
papel de ator. O público precisa ter um companheiro autêntico e confiável 
neste processo, presente apenas para ele, e não para sua parte na peça 
também. (Pode encontrar mais detalhes sobre o papel do Joker no próximo 
capítulo).

Embora haja muito espaço para criar e usar ideias tão selvagens 
quanto os desejos de uma equipa, existem alguns aspetos-chave que, no 
entanto, ainda precisam ser cuidadosamente avaliados caso a caso, para 
que a atuação seja transmitida ao público melhorar: 

• Clareza – A mensagem da sua peça pode ser facilmente 
compreendida? Pode deixar isso mais claro sem comprometer o 
seu contorno artístico? Este aspeto é extremamente importante 
para atuações que têm segmentos abstratos, simbólicos ou 
metafóricos consistentes, que são os mais prováveis de serem mal 
interpretados.

• Curto – Mantenha menos de 15-20 minutos (quanto mais 
curto melhor);foco nos principais aspetos e elementos. Muitos 
eventos, ações, e personagens levarão a um processo exaustivo (e 
contraproducente) com o público. 

 
• Segurança – Certifique-se de que a experiência que projetar para 

o seu público seja segura, física e emocionalmente. O público não 
deve se sentir forçado ou pressionado a se envolver diretamente 
no ato, em nenhum momento. Qualquer interação proposta deve 
sempre fornecer aos membros da audiência a opção de recusar, 
ficar de fora ou apenas observar. Certifique-se de não incitar 
comportamentos violentos do público, nos atores ou nos outros 
membros do público. Para temas sensíveis e emocionais, peça a 
uma pessoa externa um feedback sobre o seu desempenho. 
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• Fator chocante e/ou provocador – está relacionado com o ponto 
anterior, mas ainda deve ser tratado separadamente. Pode ser 
que o seu propósito seja desenvolver uma atuação chocante, para 
provocar e desencadear sentimentos fortes, mesmo negativos, 
na plateia, que, então, precisam ser processados pelo Joker e 
transformados em mudanças positivas. Esta é uma decisão 
consciente de uma equipa, mas precisa ser tomada com base no 
conhecimento que tem sobre o público, e nos riscos potenciais 
que está disposto a correr. Nem toda pessoa está confortável, 
aberta e disposta a ser provocada. Pensar de outra forma reflete 
uma atitude condescendente. Tente conhecer o seu público, 
o máximo possível, antes de decidir desenvolver uma peça 
provocativa. Muito importante: não o faça se o seu Joker não tiver 
competências avançadas em facilitação!

• Respeito – existe uma linha ténue entre fazer piadas e usar o 
humorpara tratar de assuntos sérios, delicados e delicados. Se 
não tem a certeza de que a sua produção está abordando o tema 
e como optou por representá-la de forma responsável, é melhor 
não usar o humor. Os riscos e consequências negativas podem ser 
substanciais e obscurecer totalmente qualquer possível resultado 
positivo que sua ideia possa ter. Com certeza, existem alguns 
temas que quase nunca funcionam com humor, como estupro, 
assassinatos, abuso infantil e assim por diante.



72 

A representação da opressão 

Analise a atuação que criou e avalie criticamente a mensagem geral e 
o espírito da atuação. Coloca a opressão/opressor sob uma luz positiva? 
Parece que a opressão é realmente boa e (às vezes) aceitável? Põe a culpa 
nas pessoas oprimidas, pela sua situação? Etc. 

Há diferença em retratar problemas diferentes e encorajar ou tolerar o 
tipo de questões que você cobre. Se usa a técnica de “História Básica” para 
reproduzir um artigo que incentiva a incitação ao ódio, é muito diferente 
da opção em que aplica outras técnicas, vai muito longe do artigo original 
e desenvolve, por exemplo, uma atuação que glorifica comportamentos 
racistas. 

A técnica de “história básica” dá a oportunidade de abordar 
diretamente como os média retratam e cobrem diferentes questões atuais. 
Qualquer outra técnica reflete (também) a nossa própria escolha e visão 
na representação, e não podemos usar os “média” como desculpa. Se 
quisermos reproduzir os média 100%, usamos apenas a “História Básica”. 
Claro, é trabalho do Joker processar, discutir e desafiar os membros do 
público em relação à opressão retratada no palco. Mas, um Joker não 
pode fazer milagres, nem pode reverter a mensagem principal da atuação.

Informações Verdadeiras ou/e Falsas 

Como mencionado anteriormente, existe todo o tipo de conteúdo 
que chega ao público. Todos os média, convencionais ou alternativos, são 
tendenciosos, uns mais subjetivos do que outros, e alguns são falsos e/ou 
informam mal.

É isso que está lá fora, é isso que usamos. Pode ser uma escolha 
deliberada de usar notícias falsas, a fim de abordar exatamente as questões 
dos conteúdos verdadeiros, ou talvez por outras razões artísticas/objetivas. 
É importante verificar as fontes de qualquer material usado, quem são as 
pessoas por trás e os proprietários (ocultos) dos meios de comunicação 
em questão. 
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Mesmo que todas essas informações de “antecedentes” não sejam 
utilizadas na atuaçãoem si, é necessário que a equipa as tenha e as 
disponibilize ao público, se necessário. Para garantir a confiança do 
público, é útil ser transparente quanto às fontes e materiais utilizados na 
nossa preparação, e também para mostrar que analisámos os materiais 
escolhidos de forma crítica. 

*Porém, é fundamental não utilizar informações falsas, mas sim informações 
precisas e verdadeiras para a Técnica “História com Informação em falta”, para o 
melhor esforço e conhecimento da equipa. 
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Alterações do material usado originalmente 

Com exceção da “História Básica”, todas as outras técnicas trazem 
mudanças, modificações, interpretações e transformação dos conteúdos 
dosmédiano seu caminho para se tornar parte da atuação. Dependendo do 
número de técnicas usadas e da quantidade de conteúdo, o desempenho 
final pode ter muito pouca semelhança com os materiais originais. 

Isso levanta questões para muitos profissionais, que acham que ficar 
tão longe do conteúdo da média em si representa um mau uso do método. 
Existem diferentes pontos de vista sobre este assunto: mais tradicional 
(que não vai muito longe da História Básica) e mais não convencional 
(que combina, transforma e reinventa totalmente alguns dos materiais de 
média).

Cada praticante deve definir, por si mesmo, onde se posiciona 
neste aspeto. As técnicas de jornal oferecem ferramentas para todos, de 
qualquer ponto de vista que apoiem. Uma equipa pode escolher usar 
o(s) conteúdo(s) dosmédia como um "pretexto", para criar um contexto 
significativo para abordar um exemplo de opressão, OU eles podem fazer 
do conteúdo um propósito.

Como um sinal de transparência e honestidade, uma atuação pode 
ser apresentada como inspirada, baseada ou reproduzindo conteúdos 
específicos. O conteúdo exato usado pode ser mencionado, ou apresentado, 
no início ou no final da atuação.
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Desempenho e Interação com o Público
 

O Teatro Jornal, ao contrário de outras modalidades de Teatro do 
Oprimido, que necessitam de um espaço e processo mais organizado, 
oferece uma liberdade maior nas escolhas de espaços e na estruturação 
da atuação. Os principais fatores que pesam são o desenho da atuação, e 
como é planeada a interação com o público. 

Assistimos a atuações, ou partes de diferentes atuações, ocorrendo em:

• Teatros 
• Corredores 
• Salas de conferências/seminários 
• Centros culturais ou juvenis 
• Prisões 
• Casas de Banho 
• Varandas 
• Áreas de armazenamento 
• Salas de aula 
• Escolas 
• Universidades 
• Bares/Pubs 
• Jardins/parques 
• Parques de estacionamento 
• À frente de edifícios 
• Na escada 
• Tendas 
• Áreas de exposição 
• Pódios 
• Salas de desporto
• Online 
• …………
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Não podemos enfatizar o suficiente a importância da interação 
com o público, e que ela é obrigatória! Sem ela, não estamos a falar de 
Teatro do Oprimido! 

A interação com o público pode ser feita em diferentes momentos da 
atuação, seja pelo Joker, seja pelos atores, durante as suas cenas.
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Interação facilitada pelos Atores

O objetivo dos atores, em se envolver e interagir com o público, 
durante a atuação é fazer com que os espetadores se sintam parte das ações 
e eventos retratados, para aumentar o seu interesse, atenção e motivação. 
Os atores não fazem o trabalho do Joker, que se concentra na análise de 
uma perspetiva independente e externa. Os atores, de facto, ajudam o 
público a se misturar na atuação e ser, ou se sentir, como parte dela.

Os atores podem envolver o público durante a apresentação: 

• Pedir verbal ou fisicamente que participem da ação. Principalmente 
nas cenas que retratam eventos que acontecem em locais públicos, o 
público pode ser tratado como se estivesse lá, naquele local público 
específico. No entanto, esse tipo de envolvimento pode ser projetado 
para outro tipo de cena também. 

Exemplos: 
para um protesto ou reunião, os atores podem convidar o público 

a participar também; quando há uma peça de dança ou ação numa 
discoteca, eles são incentivados a dançar; se houver uma música/slogan/
jingle/etc., podem repetir e se juntar ao refrão; se houver uma passagem 
de fronteira fisicamente na sala, são tratados como se estivessem também 
no caminho para atravessar a fronteira; se houver dois lados lutando ou 
se opondo, os espetadores são convidados a tomar partido e apoiar seus 
favoritos; podem dar votos para diferentes ações ou pessoas; se houver 
uma peça sobre cyberbullying, podem ser convidados a escrever palavras 
ofensivas que um agressor possa usar na cena, para torná-la mais realista; 
podem se envolver com diferentes ferramentas online que podem ser 
projetadas em tempo real durante a atuação, etc.

• Atuação em locais de audiência. Os atores podem sentar-se na área 
da audiência, mesmo antes do início da apresentação; têm conversas a 
partir do seu papel, com os espetadores (antes ou durante a atuação), 
com outros atores que também estão colocados na área de audiência 
ou no palco;
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• Oferecer diferentes objetos aos membros do público. Esses objetos 
podem ser papéis com os pensamentos dos atores naquele momento, 
panfletos do protesto planeado, ferramentas dos trabalhadores, armas 
da polícia, etc. Os objetos podem ser dados sem qualquer explicação, 
mencionados no diálogo dos atores ou nas conversas entre atores e 
membros do público. 

No final da peça, se a equipa planeia se misturar e interagir com o 
público, eles não deveriam continuar nos seus papéis. O final da peça 
significa, também, o fim dos seus personagens, independentemente de 
como eles interagiram com os membros do público durante a atuação.
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Interação facilitada pelo Joker
*instruções e conselhos mais detalhados para o trabalho do Joker podem ser 

encontrados no capítulo Diretrizes do Joker, mais à frente no manual. 

O objetivo do Joker é orientar e apoiar o público a entender, ligar, 
analisar, trocar opiniões, pontos de vista, pontos críticos e extrair 
aprendizagens significativas e relevantes para as suas vidas. 

O Joker pode fazer perguntas e discutir com o público antes, durante 
e depois da apresentação. O mais prevalente e ao mesmo tempo essencial, 
é a conversa feita após a apresentação. É o mais fácil de ser colocado em 
prática e planeado, MAS o Teatro Jornal oferece muito mais potencial em 
termos de interação com o público que o Joker pode valorizar por: 

• Fazer perguntas e ter uma discussão inicial antes da apresentação, 
o que prepara o público para o tema, para a parte de atuação 
(principalmente se houver aspetos que necessitem de advertências 
antecipadas); levantando alguns pontos críticos que podem ser 
posteriormente observados no desempenho, etc. 

• Discutir com o público entre as cenas, para descodificar o que 
aconteceu nas cenas anteriores, verificar como o público se sente, 
pensar sobre os eventos que se desenrolam no palco, perguntando 
os seus desejos, expectativas sobre o que acontecerá a seguir e as 
razões pelas quais, etc. O público pode ser convidado a se juntar na 
próxima cena e desempenhar um dos papéis já existentes ou um papel 
potencial, para ter certeza de que o que eles desejam que aconteça na 
próxima cena acontece. Claro, qualquer intervenção física no palco 
deve ser discutida com o público, a respeito das mudanças ou impacto 
na situação geral e conexões com a vida real. 
*se desejar o envolvimento físico do público, deve ser planeado cuidadosamente 

com toda a equipa e não ser organizado de forma espontânea; os atores devem 
estar preparados para improvisar com base nas mudanças feitas pelos membros 
do público.
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• Discutir com o público durante uma cena. Os atores podem ficar 
como estátuas durante a cena (seja ao sinal do Joker ou do público) 
e o Joker descompacta a situação com o público no local. Pode ser 
combinado com um convite para que o público entre em cena, seja pela 
substituição de um dos atores, seja pela adição de outro personagem 
na situação.

• Discutir com os membros da audiência após o fim da apresentação. 
Esta deve ser a discussão principal e mais importante. O Joker, junto 
com o público, analisa e resume todas as questões levantadas durante 
a atuação, liga-as às suas próprias vidas, e também aborda as questões 
das mudanças e transferências nas suas próprias vidas e realidades.
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Riscos e Desafios

 Como todo o trabalho que fazemos em locais públicos, com 
pessoas que não conhecemos pessoalmente, e abordamos questões 
delicadas ou polémicas, o Teatro Jornal também apresenta uma série de 
riscos e desafios. Elas precisam ser conhecidas, avaliadas e preparadas 
e, em alguns casos, levadas a sério o suficiente para não ir adiante com 
algumas ideias, ou mesmo com todo o evento planeado. 

Alguns dos riscos e desafios mais comuns encontrados no nosso 
trabalho estão associados aos seguintes aspetos: 

Temas Controversos 
 
Os média cobrem uma ampla gama de assuntos, entre eles, também, 

temas que polarizam a sociedade, são tabu ou tocam um cordão sensível 
de diferentes grupos. A decisão de selecionar tais temas deve ser 
cuidadosamente examinada e analisada criticamente, a fim de determinar 
as potenciais reações do público. Nenhuma suposição deve ser feita em 
termos de como o público vai abraçar o ângulo de um determinado tema. 

É melhor listar todas as piores situações ou reações possíveis geradas 
pelo desempenho e avaliar com antecedência as hipóteses de lidar com 
essas situações se e quando elas ocorrerem. 

Entre os maiores riscos estão os conflitos e/ou comportamentos 
violentos desencadeados na audiência, que muitas vezes são difíceis, 
senão impossíveis de serem contidos e tratados de forma construtiva. 

Existem alguns fatores específicos que aumentam a probabilidade 
de ocorrência de certos riscos. Uma combinação de mais de um desses 
fatores deve gerar um gatilho de alerta para qualquer equipa, que pode, 
então, decidir abordar outros temas.

• Audiências desconhecidas. Atuar para grupos, dos quais sabemos 
muito pouco, não conhecemos quem são, e de como ficaram sabendo 
do nosso evento, é definitivamente um fator de risco. Normalmente, 
espetáculos projetados para o público em geral e anunciados da forma 
mais ampla possível apresentam alto risco em relação a esse fator. 
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Recomendamos sempre conhecer o quanto possível o perfil de nosso 
público, a fim de traçarmos objetivos claros e específicos para a atuação. 
Quando isso não for possível, a equipa deve considerar cuidadosamente 
o tema a ser abordado.

• Locais muito abertos, públicos e expostos para a atuação. Este 
aspeto traz grandes hipóteses para todos os tipos de pessoas entrarem, 
saírem e ficarem "interessadas" nas nossas atuações da maneira 
errada. Nesses locais, geralmente há pouco controlo sobre o que pode 
acontecer durante o evento, ou sobre a gestão de multidões e situações 
inesperadas. 

Geralmente, recomendamos, não atuar em tais locais, mas às vezes 
somos forçados por circunstâncias diferentes ou, literalmente, não temos 
opção dos locais das nossas apresentações. Nessas situações, medidas 
logísticas especiais devem ser planeadas, diferentes membros da equipa 
prontos para intervir devem estar em posição de standby e, também, 
regras claras de participação devem ser apresentadas à multidão. 

• Tema que divide fortemente a sociedade. Em qualquer sociedade, 
existem diferentes questões que afetam ou se cruzam com a vida 
das pessoas. Alguns são mais controversos do que outros, e poucos 
são muito claros no espectro de polarização extrema. Esses assuntos 
podem facilmente deixar uma multidão extremamente envolvida, 
apaixonada e podem aumentar as tensões e agressões. Uma equipa 
pode ter todas as melhores intenções em criar um contexto para 
debater, no que eles pensam ser um ambiente saudável e construtivo, 
e de repente perceber que isso não vai acontecer e, mais do que isso, 
as coisas podem ficar fora de controlo. 

Recomendamos enfaticamente que SOMENTE equipas experientes 
levem em consideração esses temas. A experiência vem com diferentes 
aprendizagens e sabedorias, que filtram, de uma perspetiva mais realista, 
as decisões que uma equipa toma no processo de preparação. 
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Nível de Provocação do Desempenho

Independentemente do tema abordado, uma atuação pode ser 
desenhada de uma maneira muito provocativa. Algumas das técnicas 
do Teatro Jornal permitem o processo criativo em tais direções. Uma 
equipa pode desejar intencionalmenteprovocar e desafiar o público numa 
questão específica de opressão. 

O que a provocação significa é relativo ao grupo-alvo, e dentro 
deste grupo existem variações sobre como uma pessoa pode realizar 
um determinado gesto, ato ou comportamento com base nas suas 
personalidades, experiências de vida, pontos de vista e valores. Claro, 
há poucas hipóteses de todas as pessoas numa plateia ressoarem para 
uma atuação específica da mesma maneira. Quando uma provocação é 
desejada, ela é dirigida, pelo menos, à maioria dos espetadores.

A equipa precisa conhecer o seu público o máximo que puder, para avaliar 
muito bem qual pode ser o ponto de inflexão para uma provocação, bem 
como o ponto de ebulição, para projetar algo entre os dois pontos. É sempre 
uma boa ideia tentar um ensaio com pessoas diferentes, fora da equipa, e 
também ter algum plano B ou C, em termos de atos alternativos para cenas 
diferentes, a serem aplicados no local, dependendo das reações do público.
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Existem diferentes possibilidades que podem ocorrer na realidade:
• A provocação esperada não acontece. O público não leva a atuaçãoda 

maneira que a equipa planeou. A equipa não dramatizou sua ideia de 
forma suficientemente provocativa para aquele público específico (pode ser 
muito provocativo para outro público). Isso não representa nenhum risco ou 
desafio em particular, apenas pode ser um ponto negativo para atingir um 
objetivo específico. 

• A provocação esperada acontece como pretendido. A equipa elaborou 
um conceito que desencadeia, desafia e provoca o público de forma saudável 
e construtiva. O nível de provocação está atingindo seu objetivo. Não há 
risco ou desafio neste caso, a menos que o Joker não tenha experiência e 
competências suficientes para lidar e facilitar a discussão. Uma provocação 
não processada pode ter consequências negativas para o público. 

• A provocação esperada não acontece como pretendido. O público fica 
instigado. Nesse caso, a equipa reduziu a referência do público em relação 
ao que pode tolerar e o público fica com raiva, chateado, violento, não 
cooperativo, defensivo, etc. Todas essas reações muito provavelmente 
matam o fluxo e o processo do evento. Com algum Joker habilidoso, algo 
ainda pode ser salvo, mas com um Joker inexperiente, o dano pode ser 
irreversível. 
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Emoções intensas (representadas e/ou acionadas no público) 

Nalguns casos, podemos abordar as emoções intensas como parte do 
fator de provocação, mas na maioria dos casos, as emoções fazem parte, 
por padrão, da estrutura da atuação. O teatro, em geral, e principalmente 
a dramatização de questões ligadas à opressão, geram experiências 
emocionais para diferentes públicos, às vezes bastante fortes e poderosos. 

Isto torna-se um sério risco e desafio a ser enfrentado, quando o 
impacto emocional no público é extremamente alto e se manifesta em 
reações como choro, choque, saída do local, falta de resposta e reação às 
perguntas do Joker, etc.

Podemos reencenar traumas, assustar ou atingir emocionalmente 
o nosso público com atuações muito realistas, profundas na vida 
emocional das pessoas oprimidas e/ou muito próximas das experiências 
emocionalmente difíceis do próprio público. 

Quase nunca uma equipa deseja um impacto tão sério no seu público. 
Sempre que isso acontece, o processo fica muito comprometido. Os 
membros da audiência entram num estado emocional negativo que 
domina todo o fluxo das discussões. 

Isso geralmente acontece com base numa séria subestimação de como 
a atuação pode afetar emocionalmente o público. O aspeto complicado do 
Teatro Jornal é que pode ser difícil avaliar como uma pessoa pode receber 
uma atuação abstrata, metafórica e criativa. Muitas vezes, as produções 
do Teatro Jornal são únicas e originais, nunca testadas antes, e é sempre 
arriscado como o público as receberá. 

 
Uma equipa precisa ser sensível e muito cuidadosa com esse aspeto. 

Peça feedback externo ou apoio durante o desenvolvimento de uma 
atuação, para verificar os seus gatilhos emocionais. Também é muito 
importante não embarcar em atuações potencialmente arriscadas sem 
um Joker que seja capaz de lidar e gerenciar a experiência emocional do 
público de maneira saudável e construtiva. 
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Estrutura Solta

Uma característica do método Teatro Jornal é que ele não tem 
um processo ou fluxo estrito que precisa ser seguido. Portanto, uma 
equipa pode projetar atuações que possibilitem muita espontaneidade, 
participação, interação e envolvimento do próprio público, mesmo que 
não necessariamente pretendidas ou desejadas pela equipa. Quando 
apresentamos ao público um cenário muito solto, com pouca ou quase 
nenhuma regra, fronteira ou limite, tudo pode acontecer, tal como o 
público não sair mais do palco, ou interromper os diálogos dos atores, 
envolver-se em discussões com os atores ou outros espetadores, etc. 

Este é um risco e desafio muito específico e único, associado 
exclusivamente ao método Teatro Jornal. Os outros métodos do Teatro 
do Oprimido têm formatos específicos que “restringem” a liberdade do 
público e oferecem-lhes caminhos concretos para a participação nos 
termos que explicitamos. 

Os nossos conselhos vão principalmente para as equipas que são novas 
no trabalho com este método. Comece com um formato semiestruturado, 
no qual estabelece algumas regras básicas de envolvimento e participação, 
e então, depois de várias experiências com diferentes temas, performances 
e públicos, vá em frente.

Como equipa, precisam de se colocar sempre na posição do público e 
identificar a maneira como a atuação o faz sentir, e seo motiva a participar 
ou não?Isso deixa claro e fácil para se envolver?Existem condições para 
participar ou não?Etc. 

O Joker precisa deixar bem claro para o público qual é o enquadramento 
do evento e em que momentos e condições a sua participação é necessária 
e permitida.
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Adaptação Online

Antes do ano 2020, nem sequer considerámos trabalhar com o 
Teatro do Oprimido (qualquer um dos seus métodos) em formato online. 
Valorizámos e continuamos a valorizar a conexão humana presente 
no mesmo espaço, sentindo-se mutuamente, e em tempo real. Ainda 
acreditamos que o teatro, e principalmente o Teatro do Oprimido, tem o 
seu maior potencial, impacto e nível de qualidade quando estamos juntos 
no mesmo espaço físico: atores, público e Joker. 

O ano de 2020 desafiou-nos e obrigou-nos a transformar algumas das 
nossas atividades em configurações online. Era isso ou nada. Mesmo que 
tenhamos (às vezes) processos e resultados satisfatórios, continuamos 
a recomendar a organização de eventos físicos sempre que houver 
possibilidade. 

No caso do Teatro Jornal, por ter uma estrutura tão flexível e solta, 
ficou mais fácil ajustá-lo ao contexto online ou a situações em que público 
e atores não podem estar no mesmo espaço físico. 
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As opções que usámos:

• Todos (atores, público, Joker) num lugar físico diferente 
encontrando-se no mesmo lugar virtual.
Nesses casos, a peça foi encenada em tempo real, ajustada e utilizando 

apenas as opções artísticas e de diálogo possíveis na configuração 
virtual. Quando a atuação foi realizada, os espetadores estavam com 
as suas câmaras de vídeo desligadas, então a única ação de vídeo era 
aquela apresentada pelos atores. A interação com o público foi reduzida 
principalmente à obra do Joker, a fim de tornar mais fácil para o público 
acompanhar o processo e se envolver nas conversas. As conversas com o 
público decorreram verbalmente ou por escrito nos espaços de chat. Além 
disso, a intervenção direta nas cenas era possível, mas era mais difícil 
motivar o público a “subir ao palco”, devido ao contexto virtual e um tanto 
estranho. Também foi útil ter 2 Jokers, para dividir responsabilidades: 
um para gerir as conversas verbais e o processo geral, e o outro para 
acompanhar a conversa online, as questões levantadas e garantir que não 
se percam, mas sejam tratadas de maneira adequada.

• Atores no mesmo lugar físico e todos os demais (Joker, público) em 
lugares físicos diferentes - encontrando-se no mesmo lugar virtual. 
A principal diferença entre esta opção e a anterior, é que os atores 

podem apresentar uma atuação mais matizada e complexa, pois todos 
podem atuar no mesmo espaço. As intervenções ou sugestões do 
público para mudança numa cena (se isso fizesse parte do processo e das 
discussões com o público) foram encenadas diretamente pelos atores e 
não pelos membros do público.

• Membros da audiência e o Joker em diferentes lugares físicos, 
encontrando-se no mesmo lugar virtual.
Neste caso, a peça foi filmada e as cenas apresentadas e discutidas com 

o público em diferentes momentos.Os atores não estiveram presentes no 
evento. 
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• Membros da audiência e o Joker no mesmo local físico. 
À semelhança da opção anterior, os atores não estiveram presentes no 

evento. Aatuação foi filmada com antecedência e mostrada ao público, da 
mesma maneira que a atuação teria sido executada (por exemplo, mostrar 
a primeira cena, parar para discussões, continuar com a segunda cena, e 
assim por diante; discussão, atuação completa, discussão; etc.)
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Teatro Jornal
- Diretrizes do Joker -

Neste capítulo, apresentamos o papel do Joker e orientações gerais para 
ajudar qualquer pessoa na posição de Joker numa peça de teatro jornal. 

Joker no Teatro Jornal
• É a pessoa que faz a mediação do processo entre o público e a peça 

(representada pelos atores); 
• Não tem nenhum papel de ator na peça; 
• É o anfitrião e supervisor de todo o processo; 
• Tem um papel crucial no alcance dos objetivos da atuação;

Cada método do Teatro do Oprimido requer um tipo específico 
de processo de Jokering, pois seus objetivos e estrutura são diferentes. 

Nos nossos manuais anteriores, fornecemos informações detalhadas 
para ajudar um Joker a trabalhar com esses métodos específicos.

• No manual de Teatro Fórum (ver http://toolbox.salto-youth.net/1503), 
um método onde nos concentramos em histórias individuais e no que 
as próprias pessoas poderiam fazer diferente, incluímos o processo, 
estrutura, etapas e questões orientadoras específicas a serem usados 
para trabalhar com este método específico. 

• No manual do Teatro Legislativo (ver www.artfusion.ro), um método 
em que afastamos as histórias individuais e observamos o que precisa 
ser mudado no sistema, fornecemos diferentes orientações à medida 
que as questões e o fluxo da discussão têm umaestrutura diferente 
(daquela do Teatro Fórum).



91  

• No manual do Teatro Invisível (consulte http://toolbox.salto-                      
youth.net/2636), um método em que não há nenhum Joker designado 
para lidar com o processo e todos os atores agem como Jokers (todos 
são Jokers “disfarçados”), fornecemos diretrizes específicas sobre 
como esta função pode ser desempenhada num nível ideal. 

• Nestes manuais também incluímos recomendações e conselhos gerais 
para o Joker.  Particularmente no manual do Teatro Legislativo, incluímos 
amplos detalhes sobre os vários desafios enfrentados pelos Jokers e os 
erros que eles cometem, juntamente com ideias e orientações sobre como 
lidar melhor e evitar situações difíceis. Muitos desses aspetos são válidos 
para qualquer uma das atuações do Teatro do Oprimido que são feitas 
para públicos específicos (com exceção do Teatro Invisível).

O Teatro Jornal não possui uma estrutura e processo específicos 
para ser entregue ao público. Portanto, também para o papel de Joker, 
não há um formato específico que deva ser aplicado a qualquer peça de 
teatro jornal. Esta é uma das razões pelas quais não recomendamos este 
método para iniciantes na área do Teatro do Oprimido. O papel do Joker 
requer competências mais complexas, muitas da área de facilitação em 
geral, para atingir os objetivos de uma atuação. 

Em vez de uma estrutura e etapas concretas que precisam ser 
respeitadas em momentos muito específicos durante uma atuação, no 
Teatro Jornal seguimos uma estrutura mais geral, inspirada na teoria 
da Aprendizagem Experiencial da Educação Não Formal. 

Esta estrutura oferece um modelo teórico que suporta a concretização 
de diferentes formatos de Jokering aplicáveis a qualquer tipo de peça de 
Teatro Jornal. 

Esta teoria também está por trás das estruturas de Joker para os outros 
métodos do Teatro do Oprimido. Nesses casos, não precisa ser realmente 
reconhecido e integrado conscientemente - isso porque os formatos 
propostos são claros, fixos e podem ser aplicados a qualquer tipo de peça 
de Teatro Fórum ou Legislativo. Como cada apresentação do Teatro Jornal 
é diferente, os profissionais precisam entender adequadamente essa teoria, 
a fim de traduzi-la em diferentes planos de ação operacionais do Joker. 
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A seguir, apresentamos a teoria do Ciclo de Aprendizagem Experiencial 
(adaptado do modelo desenvolvido por David Kolb, um teórico educacional 
americano) e orientações sobre como a teoria pode ser usada em geral, 
em ambientes educacionais e, especificamente, por um Joker durante a 
interação com o público. 

Ciclo de Aprendizagem Experiencial 

Esta teoria pode ser utilizada para diversos eventos de vida, planeados 
ou não, organizados ou não. A ideia principal desta teoria é que 
aprendemos com a experiência, mas para que uma experiência realmente 
leve aos melhores resultados de aprendizagem, ela deve ser processada/
questionada, individualmente ou em grupo, facilitada da mesma forma, 
ou com o apoio de uma “pessoa externa” /facilitador. 

O próximo gráfico exemplifica como a aprendizagem acontece de 
acordo com este modelo.
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Experiência Concreta 

Representa um episódio muito específico da vida de uma pessoa ou de 
um grupo, que ocorre em um determinado momento ou período da sua 
existência. Esta teoria pode ser usada para experiências muito simples e 
curtas (por exemplo, queimar-se ao tocar em um objeto, cair da escada, etc.), 
bem como para situações mais complexas (por exemplo, relacionamentos, 
viagens, compras, escola, formações, etc.), e pode ainda ter durações mais 
curtas ou mais longas. O ciclo pode ser aplicado para experiências de 
minutos, dias ou anos de vida de alguém. As nossas vidas são, na verdade, 
uma grande teia complexa que liga diferentes acontecimentos da vida de 
uma pessoa; todos os dias passamos por diferentes experiências “micro”, 
que fazem parte de experiências “macro” maiores e muito mais longas.

Nas próximas explicações, focamos nas experiências de grupo que são 
planeadas e organizadas, seja como experiência de aprendizagem num 
ambiente de educação não-formal ou como parte de um processo de 
Teatro Jornal - vinculado ao papel do Joker. 

 
Especificamente, no Teatro Jornal, esta fase do ciclo refere-se a 

• A experiência emocional e racional que o público tem durante 
a apresentação da peça; a experiência gerada por testemunhar e 
participar.

Se o assunto da peça estiver próximo da vida do público e o processo 
for envolvente, toda a experiência será muito mais forte e mais profunda. 
Uma experiência poderosa tem mais hipóteses de gerar resultados de 
aprendizagem sólidos. A experiência pode ser apresentada ao público com 
uma breve discussão. Neste caso, o Joker pode fazer algumas perguntas 
aos espetadores, a fim de prepará-los e ativá-los para a atuação, o que pode 
levar a mais atenção, interesse e curiosidade durante a atuação (também 
conhecida como Experiência Concreta). Essa preparação também aquece 
o público para as próximas etapas do processo. 

O aquecimento do público é algo que precisa ser considerado pelo 
Joker, antes da atuação e antes das discussões com o público. 
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As próximas 3 etapas do ciclo são, na verdade, fases de pensamento, 
cada uma delas focada numa linha de pensamento específico diferente. 
Em nenhuma das próximas 3 partes do ciclo, o aluno / participante está 
ativamente envolvido numa experiência, mas sim num processo de 
“descodificação” da sua experiência vivida. 

Na educação não formal e noutros tipos de processos participativos de 
aprendizagem em grupo, todas as fases (exceto a Experiência Concreta) 
são, frequentemente, uma discussão (misturando processos individuais com 
processos em grupo) facilitada por um educador/facilitador. Essa pessoa 
utiliza perguntas específicas, adequadas para cada fase do pensamento, e 
passa para o próximo tema da discussão (fase do ciclo de aprendizagem). 

Os alunos não precisam estar cientes em que fase deste ciclo se 
encontram, não precisam saber disso. Faz parte do papel do Facilitador 
orientar os participantes a percorrer cada parte do ciclo de forma natural. 
No Teatro Jornal, é isso que o Joker faz. 

Cada uma dessas 3 fases do ciclo é construída sobre os resultados 
da etapa anterior - portanto, é muito importante que a sua ordem seja 
respeitada ao planear as discussões e os diferentes momentos específicos 
durante a apresentação e a parte do Joker.
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Reflexão sobre a Experiência

Esta fase é chamada de Reflexão, porque ocorre imediatamente após 
a experiência, e a primeira coisa que muitas vezes vem naturalmente, 
sem uma facilitação específica, é falar sobre o que acabou de acontecer, 
semelhante a uma luz emitida por um corpo / objeto brilhante, refletindo.

O objetivo desta etapa imediata, após o término da Experiência 
Concreta, é: 
• Apoiar a expressão e desabafo dos sentimentos que se acumulam 
• durante a experiência. 
• Extrair as impressões e pensamentos imediatos do que acabou de 
• acontecer. 
• Enumerar e rever todos os momentos importantes que aconteceram 
• durante a experiência. 
• Proporcionar um espaço para a troca de perspetivas e pontos de vista 

pessoais sobre a experiência em si; a mesma experiência sempre gera 
sentimentos e pensamentos diferentes em pessoas diferentes.

Geralmente, num processo de aprendizagem participativo, nesta 
etapa o facilitador utiliza diferentes perguntas, explorando os sentimentos 
que os alunos tiveram durante a experiência: o que os fez sentir assim, 
o que aconteceu durante a experiência, como se comportaram, porquê, 
o que fizeram em alguns momentos específicos, etc. As perguntas são 
desenvolvidas e adaptadas à experiência específica fornecida e também 
ao comportamento que os participantes tiveram. As questões visam 
exclusivamente a “experiência” e como os alunos a vivenciaram, do ponto 
de vista emocional e racional.

 É preferível que esta etapa ocorra logo após o término da 
Experiência, pois as impressões, reflexões e memórias estão muito frescas 
e borbulhantes - o melhor é fornecer um contexto imediato e processá-las 
de forma adequada. 
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Especificamente, no Teatro Jornal, esta fase do ciclo pode incluir 
uma ou mais das seguintes opções:

• Refletir durante ou após uma ou mais cenas. O Joker pergunta ao 
público o que eles notaram, sentiram, fizeram, reagiram e pensaram 
sobre o que aconteceu na cena anterior. Depois de algumas respostas, a 
próxima parte da peça pode ser representada. As respostas recolhidas 
nesta breve fase de reflexão podem ou não ser utilizadas nas próximas 
cenas da atuação, mas devem ser aproveitadas nas próximas etapas do 
ciclo de aprendizagem. 

• Refletir no final de todas as partes da atuação. Neste caso, o Joker não 
faz perguntas durante a apresentação, apenas quando esta termina.

• Refletir após uma intervenção física de um membro da audiência 
nopalco(se tal participação for planejada no processo de Jokering). O 
Joker pergunta à pessoa que intervém como se sentiu, o que tentou 
fazer, quais as impressões que obteve, etc. Em seguida, pergunta ao 
público o que notaram, sentiram, fizeram e pensaram sobre o que 
aconteceu quando a intervenção ocorreu. Estas respostas podem ser 
utilizadas nas discussões desencadeadas pelas próximas cenas e / ou 
intervenções. 

• A reflexão pode ser organizada como discussões em pares,pequenos 
grupos ou com toda a audiência ao mesmo tempo. 

• O público pode receber, com antecedência, um conjunto de cartas, 
marcadas com cores, símbolos, números ou palavras (representando 
diferentes sentimentos / pensamentos) que podem ser mostradas ao 
mesmo tempo pelos espetadores quando o Joker faz algumas questões 
de reflexão.

Algumas partes da reflexão podemser feitas convidando o público a 
usar os seus corpos para expressar os seus sentimentos ou reações ao que 
viram. (Um Joker deve usar essa opção apenas se considerar que o público 
está confortável o suficiente para participar desse convite).
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A reflexão é uma fase importante no ciclo de aprendizagem e uma 
fase crucial, especialmente para apresentações emocionantes, sensíveis, 
fortes e desafiadoras de Teatro Jornal. Sem o tempo adequado, espaço 
e facilitação de uma fase de reflexão, há um baixo rendimento de 
resultados nas fases seguintes. Às vezes, a reflexão é necessária apenas 
para fornecer um contexto para o público partilhar e falar sobre os 
sentimentos desencadeados pelas atuações (em pares ou trios) sem 
partilhar necessariamente com o restante público; a sua finalidade pode 
ser apenas falar e desabafar para poder, posteriormente, focar e analisar 
mais racionalmente o que a atuação retratou. 

 
Generalização com Base na Reflexão

Esta fase é baseada nos resultados da anterior, os pontos de reflexão 
da atuação / experiência. Esta fase é chamada de Generalização, porque 
pegamos em algo que é bastante específico, neste caso os pontos reflexivos 
de uma experiência específica, e os exploramos de forma mais ampla; 
expandimos o nosso processo de pensamento para um contexto mais amplo. 

O objetivo desta etapa, após a fase de reflexão, é: 
• Relacionar a experiência e os pontos de reflexão com a vida dos alunos 

/ espetadores.
• Ligar as questões retratadas na atuação com exemplos da vida real, 
• situações e processos da sociedade. 
• Fazer paralelos e analogias com outras situações e experiências de 

vida. 
• Integrar as principais reflexões numa perspetiva sistémica da 

sociedade. 
• Canalizar os pontos de aprendizagem relevantes para as suas vidas. 
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Qualquer facilitador deve prestar atenção em como administram as 
discussões, para não ir muito rápido para a generalização antes de ter 
uma reflexão adequada, ou para ir e voltar entre as fases. 

Geralmente, nesta etapa, um facilitador usa diferentes perguntas, 
explorando as conexões que podem ser feitas com eventos da vida real, 
analogias, como as pessoas / papéis / atores observados na experiência 
agem na vida real, que ligações poderiam ser feitas ao nível sistémico, 
o que precisa ser aprendido com isso, etc. As perguntas exatas são 
desenvolvidas e adaptadas às respostas que as pessoas deram na fase de 
Reflexão.

Especificamente, no Teatro Jornal, nesta fase do ciclo, o Joker 
aborda os seguintes aspetos: 

• Partilha de casos / situações semelhantes.
• Mapeamento dos atores de poder relevantes neste tipo de casos. 
• Analisar as causas e consequências de tais problemas. 
• Brainstorming de soluções para o (s) problema (s) retratado (s). 
• Identificar os gatilhos potenciais para mudança. 
• Explorar os potenciais caminhos para fazer uma mudança. 

No decorrer de um evento de Teatro Jornal, onde, exatamente, estas 
questões devem ser tratadas, depende de como a atuação é construída: 

• Partes de generalização podem acontecer durante a performance, 
entre cenas(após a reflexão sobre a cena / intervenção), especialmente 
se cada cena retratar um caso / exemplo diferente de opressão. Nesta 
situação, para cada parte / cena específica, o público é convidado a 
partilhar diferentes exemplos / introspeções / conexões relevantes 
das suas vidas. Ao final de todas as cenas da atuação, o Joker pode 
resumir os pontos levantados nas discussões anteriores e, em seguida, 
continuar com a segunda parte da generalização, que leva em 
consideração todos os aspetos abordados em todas as cenas.
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• A generalização é feita totalmente no final da apresentação. Esta 
opção é utilizada com mais frequência, pois é a mais fácil de ser posta 
em prática. Nos casos em que a reflexão foi feita após cada cena, a 
última conversa (após todas as cenas da atuação) pode resumir os 
pontos de reflexão, deixar espaço para reflexões adicionais e mover a 
discussão para os aspetos generalizantes. 

A generalização pode ser organizada usando combinações de 
discussões em pares, pequenos grupos ou com toda a audiência ao 
mesmo tempo. Se se optar por utilizar discussões em pequenos grupos, 
é importante que o público partilhe as suas conclusões com o resto dos 
espetadores, já que os conhecimentos de generalização são úteis para todo 
o grupo, para compreender a complexidade do sistema em torno dessas 
questões e adicionar ao grupo resultados de aprendizagem.
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Transferência para a Realidade

Esta é a última etapa do ciclo de aprendizagem e está orientada para 
o futuro. Começa no ambiente organizado (por exemplo, educacional ou 
evento performativo), mas continua na realidade, num estágio posterior, 
dependendo do que é oferecido pelas circunstâncias da vida. 

Esta fase é denominada Transferência para a Realidade, porque 
nesta fase os participantes, individualmente ou em grupo, estreitam 
os caminhos que podem ser percorridos após a conclusão do ciclo. O 
estágio de generalização rendeu muitas ideias, conexões e pontos de 
aprendizagem; nesta última etapa, os participantes selecionam as opções 
/ ideias / pensamentos / aprendizagens / etc., concretos que eles realmente 
querem levar para a sua própria vida e usá-los em experiências futuras. 
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Os participantes precisam pensar como podem transferir os seus 
resultados de aprendizagem para sua própria realidade antes de realmente 
transferi-los. Depois de transferi-los, uma nova experiência é criada e, em 
seguida, um novo ciclo de aprendizagem começa (muito provavelmente 
em um contexto educacional não organizado). 

O objetivo da fase de transferência é: 
• Priorizar os pontos de ação e os imediatos que podem ser executados. 
• Tomar decisões (pessoais) em relação a situações futuras em que 

eventos semelhantes ocorram. 
• Assumir compromissos em relação à mudança pessoal ou diferentes 

ações na sociedade. 
• Motivar os participantes a terem comportamentos diferentes em 

situações futuras.
• Explorar potenciais obstáculos ou oportunidades para colocar certas 

mudanças em prática. 
• Preparar para diferentes circunstâncias futuras. 

 
Geralmente, nesta fase o facilitador estimula o grupo a pensar como 

podem usar os resultados de aprendizagem (aqueles que apareceram na 
fase de generalização) na sua vida a partir daquele momento, o que podem 
fazer de forma diferente, o que vão colocar em prática, o que vão precisar 
mais para colocar as suas novas ideias em ação etc. As perguntas exatas 
são desenvolvidas e adaptadas às respostas que as pessoas deram na fase 
de generalização. 

É muito importante que todas as ideias de transferência venham dos 
próprios participantes, e não sugeridas ou impostas pelos facilitadores. 
Cada pessoa pode transferir um resultado de aprendizagem diferente do 
que outras pessoas, mas tem que ser uma decisão intrínseca e motivada 
para que realmente seja realizado.
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Especificamente, no Teatro Jornal, na fase de Transferência do 
ciclo, o Joker aborda os seguintes aspetos:

• Enumera os pontos mais importante a reter do evento. 
• Avalia o seu próprio nível de motivação para fazer algo / se envolver 

ou realizar uma ação (relacionado com os temas abordados nas 
discussões). 

• Indica as etapas necessárias para alcançar uma determinada mudança, 
bem como os possíveis obstáculos que podem aparecer ao longo do 
caminho. 

• Prepara e planeia para diferentes situações futuras da vida real.
• Partilha diferentes exemplos do que farão pessoalmente em futuras 

situações semelhantes.
• Incentiva um ao outro para agir de forma diferente no futuro. 

A fase de Transferência pode ser organizada utilizando combinações 
de discussões em pares, pequenos grupos ou com todo o público ao mesmo 
tempo. É realizada sempre depois de todas as cenas serem representadas, 
das discussões de Reflexões e Generalizações ocorrerem e exatamente 
antes do final do evento.
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Papel do Joker - Fatores Qualitativos

• Leva tempo! Dependendo do tamanho e do perfil do público, bem 
como da atuação em si, as discussões podem durar cerca de 20 a 30 
minutos, 1 hora ou mais. Portanto, tempo suficiente deve ser reservado 
para a implementação do evento. 

 
• Siga as fases na ordem indicada: Reflexão, Generalização e 

Transferência. Um período produtivo de conversas deve seguir 
essas etapas, o que maximiza os resultados de aprendizagem. Esta 
estrutura, de facto, ajuda os Jokers, pois facilita para eles e para o 
público acompanhar a forma como a discussão se vai construindo e 
cristalizando em pontos de aprendizagem, que podem ser transferidos 
e aplicados nas suas vidas. 

• O objetivo do Joker! Facilitar uma discussão com o público não é um objetivo 
em si; deve ter uma finalidade ligada ao objetivo da peça de Teatro Jornal. As 
questões escolhidas para serem utilizadas devem ser relevantes e fundamentadas 
no objetivo que foi decidido durante a preparação da apresentação. 

• Perguntas adequadas, boas e relevantes. Este aspeto está fortemente 
relacionado com os dois anteriores. As perguntas têm de levar os 
membros do público a pensamentos e revelações profundos. Perguntas 
gerais são adequadas, mas não o suficiente para uma discussão mais 
profunda; perguntas e reações específicas e personalizadas (às questões 
levantadas pelo público) irão engradecer a discussão com o público.
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Diretrizes Para Um Processo de Jokering Mais Bem-Sucedido
* recomendado para iniciantes ou Jokers que lutam para aumentar a 

suafacilitação  

Antes da Atuação 

• Certifique-se de que no evento de Teatro Jornal reserva tempo 
suficiente para a parte do Joker! Pense cuidadosamente sobre o 
tempo que a atuação e a discussão levarão e certifique-se de que haja 
tempo suficiente para conversas estruturadas com o público. 

• Prepare as perguntas com antecedência (para corresponder ao 
objetivo da apresentação). Escreva-as na ordem adequada: Reflexão 
- estas perguntas; Generalização - estas; Transferência - estas; desta 
forma, não as mistura e/ou utiliza a estrutura aleatoriamente. 
Escrevê-las faz uma grande diferença. Ainda que, pense em algumas 

perguntas muito boas, pode acontecer não ser capaz de se lembrar delas 
quando estiver com o público.

Enquanto Joker, até que tenha dominado as suas competências ao 
nível da formulação de perguntas e desenvolvido um forte senso de 
espontaneidade para fazer um número ilimitado de boas perguntas sobre 
qualquer assunto, deve anotá-las e utilizar uma lista.

Outro benefício é perceber que tipo de perguntas planeia fazer, a 
fim de reformulá-las e modificá-las, para soar melhor e serem mais 
adequadas(veja mais nas perguntas abaixo). 

Também ajuda ter uma conversa equilibrada e a não perder muito 
tempo na Reflexão e muito pouco na Transferência, por exemplo. Cada 
fase deve ser abordada de forma adequada. 

• Prepare perguntas alternativas. Pode acontecer que algumas das 
perguntas em que pensou em primeiro lugar não funcionem porque 
os membros do público não respondem ou reagem conforme o 
esperado. Para que não se sinta perdido, improvise algo inadequado 
ou se precipite para o final da discussão, é melhor pensar em questões 
alternativas, para cada intervalo planeado da discussão, que possam 
ser utilizadas em caso de necessidade. Escreva-as também. 
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• Reavalie o tempo reservado para a parte do Joker com base no 
conjunto de perguntas planeado. Faça algumas contas muito 
simples para ajudá-lo: quanto tempo pode demorar para responder a 
perguntas se 5 pessoas responderem às mesmas? Que tal 10 pessoas? 
Considere quantas perguntas planeou inicialmente? Isso deve dar uma 
ideia geral do tempo necessário para a discussão e se corresponde ao 
que realmente planeou. 

Durante a Atuação - A Parte Ativa

• Observe a dinâmica do público. Faça anotações mentais (ou escreva-
as) do que eles fazem, como se comportam, se há algum indivíduo se 
comportando de forma atípica (não se envolvendo, saindo da sala, 
etc.) e qualquer outra observação relevante que possa ser usada na 
parte da discussão. Presteespecial atenção em como parecem ser 
afetados emocionalmente durante a apresentação, a fim de mudar 
a sua estratégia para a fase de Reflexão (permitindo mais tempo, 
começando com discussões em pares, etc.).

• Reveja o plano de discussão.Tendo por base a dinâmica do público 
e osproblemas que surgiram durante a apresentação, pode decidir 
mudar os aspetos que deseja focar mais nas discussões e alterar 
algumas das questões para resolver os problemas que observou.
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Durante o Tempo de Jokering

• Organize a discussão no ambiente mais adequado. O público está 
sentado (evite sempre discutir com quem está de pé), não há ruído ou 
interrupção da discussão, pelo que, o foco e a atenção de todo o grupo 
são inteiramente atribuídos à discussão. 

• A sua voz e linguagem corporal. Certifique-se de que fala alto o 
suficiente para que todos o possam ouvir, de que tem contacto visual 
com a maioria das pessoas na plateia (o que significa que não olha 
apenas para um lado do grupo, mas para todos), permitindo assim de 
ver quem deseja falar ou não.

No geral, tente estar consciente da mensagem que o seu corpo envia ao 
grupo (incluindo expressões faciais); convida as pessoas a se envolverem, 
mostra sinais de cansaço, tédio ou mesmo reações emocionais às respostas 
das pessoas? 

O seu rosto pode ser sensível aos comentários dos espetadores. Tente 
controlar a intensidade das reações ao que eles dizem. Mesmo que não 
diga abertamente que gosta ou não gosta de algo, o seu rosto pode mostrar 
isso.

• Gerir as respostas e o silêncio. Dê tempo suficiente para as pessoas 
responderem às suas perguntas, não tenha pressa ou entre em pânico. 
Provavelmente o público lida pior com o silêncio do que você próprio - 
há sempre alguém que responde. 

Se não tiver a certeza de que a pergunta é clara, pergunte ao público 
se é, e assim o informarão. Se muitas pessoas quiserem responder às 
suas perguntas, recorde-as de adicionarem novos pontos de vista, de não 
repetirem o que os outros disseram e, se necessário, diga-lhes que passará 
para as perguntas seguintes- não é obrigado a continuar a ceder a palavra. 

Quando sentir que a questão foi respondida o suficiente, siga em 
frente. Gerir o tempo é da sua responsabilidade - não do público! 



107  

• O processo de formulação de perguntasao público precisa ser 
acompanhado por uma escuta ativa cuidadosa, para entender o 
que as pessoas realmente querem dizer com as suas respostas. Não 
se comporte como um robô, que segue um plano de perguntas sem 
ajustar e ligar as perguntas às respostas já recebidas. Leve as suas 
respostas em consideração, acompanhe-as; combine as suas perguntas 
originalmente planeadas com as suas contribuições. Isso leva a uma 
discussão suave, natural, rica e frutífera. 

• Ouça a sua voz ou intuição interior. Enquanto a discussão está a 
decorrer, se estiver relaxado o suficiente, poderá detetar sinais internos 
que lhe dirão no que focar mais ou em que direção seguir com as 
suas perguntas. Essa intuição pode dizer-lhe para não fazer mais uma 
determinada pergunta, para fazer outra, para se aprofundar em certas 
questões, etc., o que contribui para perceções mais profundas dos 
membros do público.
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Depois que a atuação e o papel do Joker terminaram
• Faça uma autoavaliação crítica de como conduziu as discussões e 

queresultados alcançaram. O que correu bem? O que deu errado? Qual 
foi a maior dificuldade? Analise o plano que fez e o que aconteceu na 
realidade. O que mudou e porquê? Como administrou as intervenções 
e os silêncios do grupo (se houve), quais as questões que se mostraram 
mais eficientes e quais não? Notou alguma dinâmica interessante 
durante a discussão? Quanto tempo demorou em comparação com o 
queplaneou? Precisou de mais tempo para isso? Etc. 

• Anote as coisas que quer fazer de forma diferente na próxima vez. 

• Modifique o plano de discussão ou adicione perguntas alternativas 
eguarde-as para a próxima vez que trabalhar com a mesma 
apresentação de Teatro Jornal. 

*as recomendações para esta seção são, na verdade, um convite para os Jokers 
passarem por cada estágio do Ciclo de Aprendizagem depois de terem a sua 
experiência concreta no Jokering.
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A Principal Ferramenta do Joker: Perguntas

Existem dois aspetos importantes para dominar as discussões com 
uma audiência num contexto de Teatro Jornal: 
• Compreender corretamente a teoria e a lógica por trás do ciclo de 

aprendizagem experiencial. 
• Competências avançadas de formulação de perguntas

As perguntas são a ferramenta para colocar em prática a ideologia 
principal desta teoria de aprendizagem. Para algumas pessoas, fazer 
perguntas e explorar qualquer situação de uma forma mais profunda é 
algo natural, mesmo sem preparação prévia. Para outros, uma preparação 
séria e responsável é um requisito. Acreditamos firmemente que qualquer 
Joker pode se tornar muito hábil no uso de perguntas sese preparar, for 
autocrítico e ouvir a sua intuição. 

De seguida, enumeramos várias formas de diferenciar os tipos de 
perguntas, para que possa ter um melhor conhecimento do que pode 
utilizar, e também de como pode incluí-las nos seus planos de discussão, 
de forma equilibrada. Qualquer uso excessivo do mesmo tipo de perguntas 
não leva, na verdade, a uma conversa tranquila e agradável, portanto, deve 
usar diversos tipos de perguntas. 

A distinção mais comum entre as perguntas é muito simples e 
refere-se à forma como são construídas.

Perguntas Fechadas 

Têm um conjunto limitado de respostas possíveis, daí o nome fechado. 
As respostas podem ser sim / não, talvez, uma escolha entre as respostas 
dadas ou o conjunto de respostas possíveis, etc. Estas perguntas são fáceis 
de responder e úteis para quebrar o gelo numa discussão específica. 
Também oferecem um tipo de informação muito concreto (incluído nas 
opções de resposta) e demoram pouco tempo, pois as respostas são muito 
curtas. 
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Exemplos: 
Concorda? Faz alguma conexão? Planeia fazer algo a respeito disso? 

Consome média? Quantas vezes já viu isto? Vê um problema aqui? Apoia 
este ponto de vista? Segue-os na vida real? Qual é a probabilidade de 
encontrar situações semelhantes? Etc. 

Perguntas Abertas

Ao contrário das perguntas fechadas, não oferecem qualquer 
conjunto limitado de respostas a quem responde. São úteis para obter 
detalhes, aspetos mais profundos e qualitativos das respostas do público. 
Geralmente exigem respostas com mais de uma palavra / frase.

Exemplos: 
Em geral, qualquer pergunta que comece com: o quê, como, porquê, 

qual. O que aconteceu naquele momento? Porque fizeram isso? O que 
viu? O que pensa sobre isto? Que comportamentos notou? Como é que 
isto o afeta e à sociedade? O que alguém pode fazer sobre isto? Como é 
que os média cobriram o assunto? Porque certos temas não são cobertos 
pelosmédia? Etc. 

 
As perguntas fechadas são consideradas problemáticas quando 

usadas em excesso, pois são limitantes e bloqueiam o curso livre de 
uma discussão. Portanto, qualquer pergunta fechada deve ser seguida 
de algumas perguntas abertas. Pode considerar abrir uma linha de 
discussão com as fechadas e ir mais a fundo com as abertas. 

Exemplo: 
Concorda? Quais são seus motivos? Quão importante é isso para 

nossa sociedade? De que forma isso é importante? 

De seguida apresentamos diferentes tipos de questões, que podem 
ser fechadas ou abertas, mas a classificação é feita mais pela finalidade/
alcance das questões, e não pela forma como são construídas.
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Perguntas principais / guia

Este tipo de perguntas não é neutro. Estas perguntas tendem a 
influenciar subtilmente o entrevistado a fornecer certas respostas. São 
sugestivas; podem incluir uma suposição apresentada como verdade, uma 
concordância ou desacordo pessoal no final da pergunta. São formuladas 
de forma que uma resposta mais fácil seja a desejada; oferecendo escolhas 
que são todas preferidas para aquele que faz a pergunta, enquanto quem 
responde não tem outras escolhas; tendem a ser fechadas e devem usá-las 
com cuidado, pois estão intimamente ligadas à manipulação e, quando o 
público as deteta, não aceita bem. 

Exemplos:
Concorda que todos nós precisamos fazer algo para mudar esta 

situação? É verdade que se sente mais motivado para fazer algo agora? 
Isto é uma boa coisa a se fazer, não é? Porquê que a intervenção da polícia 
demora nestas situações? A segunda solução proposta era melhor, não 
era? O que prefere, acompanhar as notícias na TV ou nas redes sociais? 
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Perguntas Mais Amplas 

O objetivo deste tipo de perguntas é avançar a partir de um determinado 
momento da discussão, que para alguns contextos de pessoas pode 
estar num caminho estreito,local ou específico. Estas questões levam a 
discussão a uma perspetiva mais ampla, diferentes pontos de vista ou 
questões a serem abordadas. 

Exemplos: 
Que outras coisas se podem dizer? O que mais está lá? Onde mais 

acontece a mesma coisa? O que isso significa numa escala maior? Além 
disso, o que mais se pode dizer? 

Perguntas ampliadas

Tem de escolher um tema específico, no qual está interessado em 
ampliarcom o público. O tema pode aparecer nas discussões com o 
público ou foi retratado na atuação. Pode começar com uma pergunta 
fechada ou aberta e, em seguida, continuar com a formulação de perguntas 
ampliadas (Zooming), gradualmente vá aprofundando, para aumentar e 
ampliar algum ponto específico do tema escolhido. 

Exemplos: 
Quem pode fazer algo a respeito disto? O que podem fazer exatamente? 

E se fizerem isto, o que pode acontecer? Quem será afetado pelas suas 
decisões? De que forma serão afetados? Etc.

Perguntas Específicas

Estas perguntas ajudam a passar para situações ou aspetos mais 
específicos de uma determinada discussão, ou seja, no momento, num 
estado geral ou superficial. 

Exemplos: 
Pode dar um exemplo?O que quer dizer exatamente?Pode citar alguns 

deles...?Pode mencionar algumas das coisas que você...? 



113  

Perguntas Eco

Repita as respostas comoperguntas para o resto dos membros do 
público.Pode escolher algo interessante, que deseja explorar mais, e pode 
abordá-lo perguntando aos outros espetadores. 

Exemplos: 
O que acha disto ... (o problema / aspeto mencionado pela pessoa 

específica)?Como podemos usar isto em ... (o contexto da sua discussão)? 
(Primeiro repita o comentário de um membro da audiência). Vamos ver o 
que os outros pensam sobre isso também - qual é a sua opinião sobre...?
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Teatro Jornal
- Avaliação de Impacto -

 

Como tudo o que fazemos no nosso trabalho, não importa 
os métodos que aplicamos, é muito importante saber se e como 
alcançámos os nossos objetivos. 

O foco principal de alguns praticantes é a implementação da peça 
Teatro Jornal, perdendo de vista o planeamento e a medição do impacto 
real sobre o público e, se possível, sobre a sociedade em geral. Se apenas 
assumirmos que deve haver algum efeito, deve ser (como os iniciantes 
na área costumam pensar) sem medi-lo com as melhores ferramentas 
possíveis para identificar o impacto exato e o grau de mudança que 
produzimos; não somos responsáveis pelos nossos esforços. 

Os profissionais que planeiam uma avaliação séria e processos de 
avaliação de impacto, são percebidos como sendo mais responsáveis, 
são levados a sério por diferentes potenciais parceiros e instituições; 
obtêm mais crédito e validação pelo trabalho e resultados que 
alcançam. 
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Para traçar e desenvolver um plano de avaliação, o grupo precisa 
analisar diferentes dimensões, que então precisam ser analisadas e 
comparadas em relação ao objetivo desejado do processo de Teatro Jornal. 

Como enfatizamos anteriormente, o objetivo deve estar claramente 
delineado no início do processo e deve ser a principal referênciana 
avaliação da avaliação. 

Se o objetivo não for claramente definido, não podemos ser críticos 
sobre os nossos resultados - tudo o que alcançamos está ok! 

As duas dimensões que precisamos analisar são: 
• Os resultados alcançados 
• O processo para chegar a esses resultados 

Resultados  

• Quantitativo: número de atores, peças, atuações, membros do 
público, faixa etária, distribuição de género (para cada atuação), 
número de parceiros (do Estado e privados), número de membros do 
público envolvidos em conversas, etc. 

• Qualitativo (curto e longo prazo): relevância dos membros do 
público,parceiros, intervenções / reações do público, influência na 
equipa de atores, público, sociedade, cooperação futura, etc.

Processo

• Processo da equipa: pontos positivos, negativos, conflitos, gestão, 
desafios, estratégias para superar obstáculos, feedbacks, etc.

• Processo de parceria: pontos positivos e negativos, conflitos, gestão, 
dinâmica de poder, desafios, estratégias para superar obstáculos, 
feedbacks, etc. 
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Métodos para Medir os Resultados ou Processos 
Para cada um dos indicadores e aspetos mencionados anteriormente 

(em Resultados ou Processo), diferentes ferramentas e métodos podem ser 
utilizados para colher dados, informações qualitativas e medir a mudança 
produzida. 

Alguns dos métodos possíveis dependem do contexto específico em 
que os profissionais estão a operar, portanto, cada equipa deve explorar e 
escolher / projetar os métodos mais adequados. 

De seguida, enumeramos uma série de ferramentas que podem ser 
usadas para avaliar o impacto desse tipo de trabalho e, o conselho é utilizar 
tanto quanto possível e compilar as suas impressões num conjunto de 
conclusões. 

Resultados Quantitativos
A primeira ferramenta é um exemplo de plano de monitorização 

que pode ajudá-lo a rastrear os dados quantitativos durante o tempo de 
desempenho. O exemplo pode ser modificado e ajustado com base nos 
desejos e necessidades específicas de cada equipa. 

Para o restante dos indicadores, cada equipa pode desenvolver 
facilmente o seu próprio sistema para colher as respetivas informações.
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Folha de Observação da Peça de Teatro Jornal

Localização________________
Data____________________
Nome do jogo___________
Tema principal abordado na peça___________
Objetivo da peça____________________

• Quanto tempo (em minutos/horas) durou a atuação junto com as discussões 
e intervenções (se teve)? ______

• Número de pessoas na audiência ________________
• Número de pessoas na audiência que pertencem ao grupo oprimido  ______
• Quantas pessoas saíram durante a apresentação? ___

• Número de mulheres: ___________  
• Número de homens: _____________
• Número de outro género / não binário: ___________  

• Grupo (s) de idade-estimativa aproximada:______________

• Avalie o nível geral de interesse e a participação ativa do público durante a 
peça (alto, médio, baixo)  __________

• Número de pessoas que subiram ao palco para fazer intervenções (se houve) 
_____

• Número aproximado de pessoas ativamente envolvidas nas discussões  
______

• Feedback relevante, impressão do público sobre o assunto e o seu objetivo! 
-
-
-
-

• Outros comentários / observações:
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Ferramentas para Medir os Resultados Qualitativos - exemplos

Algumas destas ferramentas também podem ser usadas para colher 
informações sobre o processo. 

Processo de Equipa e Impacto na Equipa 
Ao longo do processo de trabalho a equipa deve ter reuniões regulares 

com o objetivo de avaliar o seu próprio processo, o impacto sobre si próprio, 
trocar feedback, identificar desafios, debater estratégias e mudanças que 
devem realizar para um trabalho em equipa mais construtivo e produtivo. 
Estas reuniões podem ser facilitadas por uma pessoa externa ou podem 
trocar de funções para capacitar os membros do grupo a assumir mais 
responsabilidades. 

Uma discussão muito importante ocorre imediatamente após a 
apresentação. Os objetivos desta reunião são:
• processar os sentimentos dos atores a partir de sua atuação; 
• Identificar a perspetiva de cada ator sobre o processo com o público; 
• dar feedback um ao outro; 
• explorar os desafios ecomo estes foram enfrentados; 
• identificar os pontos fortes e fracos da atuação e do processo geral 

com o público;
• tomar decisões sobre as mudanças que devem ser feitas; 

Avaliação do Impacto no Público - exemplos 
• Se os membros do público estiverem a utilizar dispositivos 

móveisligados à internet, podem usar uma ferramenta online 
para colher as suas novas impressões e pensamentos do evento de 
TeatroJornal. Pode-se escrever num local visível o link específico 
que podem utilizar e gentilmente pedir-lhes que o façam antes de 
sair das instalações. A pesquisa deve ser curta, combinando notas 
quantitativas e qualitativas. 

• Após as apresentações, os membros da equipa e outros voluntários podem ir até 
junto do público e interagir, perguntando diretamente como se sentem sobre 
isso, quão relevante foi este processo para eles, o que querem fazer a seguir, etc.? 
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• Pedaços grandes de papel podem ser colocados no exterior do local. 
Opúblico pode escrever neles quando sair da apresentação. As 
perguntas devem ser relacionadas com o tema da peça e não mais do 
que 3-4! 

• As mesmas perguntas de antes, junto com algumas outras relacionadas 
com o assunto, podem ser feitas num pequeno formulário de avaliação. 
O Joker poderá citar, no final do evento, que alguns voluntários virão 
fazer algumas perguntas, e são gentilmente convidados a apoiar a 
iniciativa. 

• A mesma ficha de avaliação, mencionada anteriormente, podeser 
previamente colocada no assento de cada pessoa, podendo esta preencher 
individualmente e entregá-la à equipa no final da apresentação. O Joker 
deve mencioná-lo e encorajar as pessoas a fazê-lo.

Ideias para a avaliação de longo prazo com membros do público
• Pode recolher os seus dados de contacto (durante a apresentação) e depois 

de algum tempo entrar em contacto com alguns dos espetadores (via e-mail 
ou telefone) e convidá-los para algumas reuniões de acompanhamento 
para discutir os problemas, as mudanças nas suas vidas e na sociedade - 
ou pergunte diretamente por e-mail ou telefone (avaliação de impacto pós-
desempenho). 

• É possível configurar um meio online específico para o processo de 
acompanhamento após a atuação, onde, quem quiser se envolver ou se 
informar, pode se inscrever.Publique a localização exata desta opção de 
acompanhamento num lugar visível e convide as pessoas a participarem.A 
atividade através deste meio pode oferecer informações sobre o impacto a 
longo prazo - quantas pessoas aderiram / estão a seguir o tema / questões 
específicas abordadas / promovidas, quantas delas se envolveram ativamente, 
que tipos de reações têm, etc.
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Exercícios Preparatórios

O processo de preparação para o teatro inclui diferentes categorias 
de exercícios: construção de grupos, jogos dramáticos e teatrais, exercícios 
específicos para Teatro Jornal, improvisação, inserção de personagens e 
atividades de apoio aos ensaios, etc. Cada equipa, dependendo do seu 
perfil e experiência, precisa de um programa de preparação adaptado de 
forma diferente e tempo para estar pronto para uma atuação. 

Neste manual não incluímos um currículo geral, para ser usado 
com um grupo desde o início até o momento da atuação. 

 
Detalhámos uma quantidade generosa de exercícios (específicos para 

TeatroJornal), que podem ser enquadrados em diferentes programas de 
treino. Qualquer equipa pode decidir, com base nas necessidades dos 
membros do seu grupo e no tempo disponível, a sua própria seleção e 
estrutura, combinando jogos e atividades de outros manuais e daqueles 
aqui indicados. 

Já desenvolvemos manuais sobre outros métodos de Teatro do 
Oprimido e não queremos repetir jogos ou atividades que também podem 
ser usados no processo de Teatro Jornal. 

No manual do Teatro Fórum (http://toolbox.salto-youth.net/1503)
identificamos um currículo geral que pode ser usado para trabalhar com 
uma nova equipa (sem experiência na área). São diversos aquecimentos, 
jogos de teatro, exercícios de poder e opressão, que podem servir de 
recurso para qualquer equipa. 

No manual do Teatro Invisível(http://toolbox.salto-youth.net/2636), 
há uma variedade de exercícios destinados a preparar e apoiar uma equipa 
que trabalha com este método específico. Existem exercícios de trabalho 
em grupo, de força, de emoções e improvisações que também podem ser 
usados para trabalhar com uma equipa no Teatro Jornal. 
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No manual do Teatro Legislativo (http://www.artfusion.ro), há 
uma variedade de exercícios destinados a preparar e apoiar uma equipa 
que trabalha com este método específico. Há exercícios sobre sociedade 
e distribuição de poder ao nível macro, problemas e soluções (a partir 
de perspetivas de diferentes atores da sociedade), reflexões pessoais e 
improvisações. Dependendo do tema abordado na peça de TeatroJornal, 
alguns desses exercíciospodem também ser usados.

Os exercícios que indicamos estão separados em diferentes 
categorias, que devem ser todos incluídas num programa de treino de 
preparação para o TeatroJornal - para cada categoria, uma equipa pode 
usar um ou mais exercícios, para responder às necessidades dos indivíduos 
ou do grupo em geral - em relação ao processo de Teatro Jornal. 

 
Os exercícios estão separados em categorias genéricas e um grupo 

pode decidir trabalhar também noutros aspetos e questões, não indicados 
aqui, para um programa de treino mais complexo. 

Exercícios Preparatórios - Considerações Gerais
 
Alguns dos exercícios indicados não podem ser feitos em pequenos 

grupos (de 5 a 7 pessoas), mas todos podem ser adaptados, ajustados e 
servir de inspiração para qualquer praticante interessado em fazer uso deles. 

A duração mencionada é a estimada, pois é fortemente influenciada 
pelo tamanho do grupo e pelas discussões necessárias em alguns dos casos. 

O facilitador é livre de escolher da melhor forma que entender como 
escolher, adaptar e usar estas atividades com diferentes grupos e pessoas. 

Para muitas das atividades descritas abaixo, o facilitador precisa 
pesquisar e selecionar os materiais dosmédia necessários para realizar 
a atividade. Isso pode representar um desafio em diferentes contextos e 
deve ser planeado com antecedência para que haja materiais relevantes e 
suficientes disponíveis. No entanto, para várias atividades, os participantes 
têm de pesquisar os meios de comunicação que geralmente consomem ou 
que estão disponíveis para cumprir as tarefas atribuídas.  
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Trabalhos com materiais dosmédia
• Detetives dosmédia (120-180 min) 
• Caça ao tesouro de conteúdos dosmédia (90 min) 
• Níveis de opressãono conteúdo dosmédia (90 min) 
• Facto ou opinião? (90 min) 
• Equipa de Edição (90 min) 
• Criação de anúncios (180 min) 
• Os Média que nos tocam (90 min) 
• Aperfeiçoamento do produto dosmédia (90-180 min) 
• O título (60 min) 
• Repórteres de Campo (180 -300 min)

Perspetivas Críticas dosMédia
• Qual é a sua posição? (60-90 min) 
•  Liberdade ilimitada ou…? (90 min) 
• Narrativas utilizadas nos média (120 min) 
• Detetives de Propaganda (90 min) 
• Criadores de Fake News (90 min) 
• Tendência em relatar violência (90 min) 
• Liberdade de imprensa (120 min) 

Autorreflexão 
• Bingo de hábitos dos média (60-90 min) 
• Que tipo de consumidor dos médiaeu sou? (90 min) 
• Níveis de participação online (90 min) 
• Jornalismo de Cívico/Público (90 min) 
• Tendências pessoais (90 min) 

Improvisações / Competências de representação / Ensaios 
• Artigo reverso (60-90 min) 
• Média em diferentes géneros (60-90 min) 
• Repórteres versus comentadores (60 min) 
• Vamos criar um artigo juntos (60 min) 
• Notícias com os verdadeiros protagonistas (60 min) 
• Relatório de campo (60min) 

124
130
133
136
139
144
147
150
153
157

160
164
168
175
182
185
189

208
210
212
214
216
218

192
195
198
201
204
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Emoções 
• Reaja às notícias (30-50 min) 
• Reações nas redes sociais (60 min) 
• Leitura com emoções (60 min) 
• Afete o seu parceiro (60 min) 
• Reaja às emoções (30 min) 
• Frustrado com os média (90 min)

220
222
224
226
228
230
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Trabalhos com Materiais dos Média

Título: 
Detetives dosmédia 

(120  a 180 minutos)

Objetivos: Desenvolver competências analíticas para a triagem 
de informação dosmédia; despertar o interesse e a curiosidade pelos 
temas e narrativas de diferentes produtores dosmédia; mapear e criar 
conexões entre diferentes elementos de um meio de comunicação; 
identificar os principais exemplos de opressão presentes nosmédia; 
desenvolver o pensamento crítico em relação a informações polémicas; 
fazer comparações entre osmédia convencionais e os alternativos; para 
desencadear uma mudança no comportamento do consumidor dosmédia; 
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Detalhes e descrição da atividade: 
• Divida os participantes em grupos de 4 pessoas. 
• Cada grupo pode usar um jornal de um meio convencional e um de 

uma fonte alternativa ou independente para a tarefa. Pode selecionar 
os materiais para cada grupo ou criar um stock comum de diferentes 
exemplos a partir dos quais os participantes podem selecionar os 
jornais com os quais desejam trabalhar.

• Como alternativa, se não deseja ou não pode trabalhar com materiais 
impressos, use as versões online de cada meio de comunicação que 
deseja fornecer como opções. 

• Cada grupo deve analisar os dois produtos dosmédia usando critérios 
diferentes. Para cada critério, eles precisam anotar as suas observações. 
Pode dar alguns ou todos os critérios a seguir para cada grupo:
 ӹ Tipo de informação - quantidade de itens de cada categoria: 

Reportagens; Escrita de recursos; Investigativo; Entrevistas; Estilo 
de vida; Avaliações; Comentário / Perspetiva / Opinião; Cartas 
para o editor; Conteúdo patrocinado; Anúncios; etc.

 ӹ Temas - número de temas / categorias de questões; quais; número 
/ percentagem de artigos para cada tema / categoria; quais os 
temas / aspetos que têm os maiores títulos; etc. 

 ӹ Factos - número de artigos baseados em factos e opiniões; 
número de peças mal-enquadradas(por exemplo, as baseadas 
em opiniões apresentadas como baseadas em factos); número de 
artigos mencionando fontes para verificação; etc.

 ӹ Representação de grupos - número de grupos diferentes 
(género, raça, etnia, religião, nacionalidades, orientações sexuais, 
etc.) representados nosmédia; quais grupos; percentagem de 
representação por cada grupo; conexões entre o tipo de temas e 
grupos abrangidos; etc. 

 ӹ Representação geográfica - número de locais cobertos / 
mencionados (cidades; bairros; regiões; países; continentes, etc.); 
quais; qual percentagem de cada um; etc. 

 ӹ Espetro emocional - número de artigos que mencionam notícias 
positivas, negativas ou neutras; quais temas / categorias são 
referidos de forma positiva / negativa / neutra; etc.
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 ӹ Imagens - quantidade de artigos com imagens; como as imagens 
estão vinculadas ao artigo; que pessoas / grupos são mais 
representados nas imagens; etc. 

 ӹ Jornalistas - número de jornalistas na equipa de edição; a 
estrutura de género da equipa de edição; número de artigos de 
cada jornalista; tipo de artigos / temas para cada contribuidor; etc. 

 ӹ Consumidores dosmédia - público-alvo do jornal; possibilidades 
dos leitores de influenciar a informação; espaço para comentários/ 
respostas; etc. 

 ӹ Anúncios - quantidade de anúncios presentes; quais os produtos / 
serviços que estão a promover; percentagem do espaço dosmédia 
que os anúncios estão a cobrir; etc.

 ӹ Representação de género - número de artigos abrangendo cada 
género (como foco principal do artigo); número de anúncios 
retratando cada género; diferenças em como cada género é 
retratado em artigos ou anúncios; conexões entre o tipo de assunto 
e género retratado; etc. 

 ӹ Finanças - quanto custa o produto; diferenças de preços para 
diferentes tipos de clientes; quem é o dono dosmédia; quem está a 
dar dinheiro para este jornal / produto dosmédia; etc. 

 ӹ Observações subjetivas - ordem dos temas, estrutura do jornal, 
viés na reportagem, manipulação, temas / questões / aspetos 
ausentes; impressões e conclusões gerais, etc. 
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• Os grupos têm entre 60 e 120 minutos (dependendo de quantos 
critérios são usados) para escrever as suas observações. 

• Cada grupo apresenta as suas impressões. Os restantes grupos fazem 
perguntas ou solicitam exemplos para ilustrar as informações apresentadas. 

• Comece apresentando todos os jornais convencionais e, em seguida, 
passe para os alternativos / independentes. 

• Dê instruções aos participantes para prestarem atenção e tomar notas 
de semelhanças / diferenças significativas entre as apresentações. 
Depois de todos os grupos apresentados passarem à discussão. 

Debriefing / sugestões para perguntas
• O que notou em todas as apresentações dos média mais populares? O 

que era comum e o que era diferente? 
• E as apresentações dosmédia alternativos? O que era comum ou diferente? 
• O que observou como semelhanças entre as apresentações dosmédia 

tradicionais e alternativos? E quanto às diferenças? 
• Qual foi a narrativa / mensagem dominante dos média mais populares? 

E dos alternativos? O que isto significa?
• Que conclusões tem sobre cada critério (vá um a um por todos os 

critérios) analisado?
• O que pensa sobre o panorama / contexto em que estes produtos 

dosmédia existem? 
• O que está a faltar e deve estar presente nosmédia? 
• Até que ponto acha que as suas observações refletem também outras 

produções dosmédia? Poderia dar alguns exemplos? 
• Porque é que isto está a acontecer? Porque é que a situação é assim e 

não é diferente? 
• O que isto significa para si? Que relevância ou impacto isto tem em si 

pessoalmente? E quanto ao impacto na sociedade?
• Quais os aspetos que estão a sinalizar um problema ou algo para se 

prestarem mais atenção?
• Como consumidor dosmédia, com que frequência pensou sobre estes 

aspetos antes? 
• Em que medida estes aspetos precisam ser reconhecidos pelo 

consumidor dosmédia? Porquê? 
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• De que forma os consumidores dosmédia são afetados pela maneira como 
os produtos dosmédia os estão a “fornecer” informações sobre o mundo? 

• Como quer que a sua vida como consumidor dosmédia mude de 
agora em diante? O que deseja fazer diferente? 

• O que podemos usar com esta atividade para o nosso processo de 
Teatro Jornal?

Recomendações para Usar a Atividade/Adaptações
• Dependendo do tempo disponível e do número de grupos com os 

quais está a trabalhar, pode fornecer os mesmos jornais para diferentes 
grupos de trabalho e fornecer diferentes critérios para analisá-los. 
Desta forma, certifica-se de usar mais ou todos os critérios para um 
produto dosmédia específico. Também pode fornecer exatamente as 
mesmas tarefas e exemplos dosmédia para grupos diferentes, a fim de 
comparar as suas impressões e observações. 

• Para reduzir o tempo, pode selecionar alguns artigos para serem 
analisados em vez do jornal completo (versão impressa ou online), 
mas esta opção não fornecerá informações suficientes de uma análise 
mais ampla do conteúdo. 
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• Pode acompanhar a atividade “Equipa de Edição” (veja a seguir) para 
colocar o grupo do outro lado, para criar conteúdo dosmédia e usar 
os conhecimentos desta atividade para o seu papel enquanto equipa 
de edição.

• Se se reunir regularmente com o seu grupo, como acompanhamento, 
pode dar um critério por pessoa, a ser observado nos próximos dias 
nos principais provedores de conteúdo dosmédia; compare as suas 
impressões e conduza uma discussão sobre as perspetivas atuais 
nosmédia e as tendências e eventos atuais. A tarefa também pode ser 
dada como T.P.C e as apresentações e discussão podem decorrer na 
própria sessão, com todo o grupo. 

• Outro T.P.C específico é que os participantes observem e percebam 
exemplos de opressão divulgados nosmédia durante um determinado 
período, anotam as suas observações, para reuni-las e categorizá-las 
na reunião do grupo. Essas informações podem ser usadas como 
um ponto de partida para decidir que tipos específicos de opressão 
desejam combater no Método de Teatro Jornal.

• Uma versão alternativa muito específica desta atividade é dar como 
tarefa, identificar os adjetivos usados em um artigo em relação a um 
grupo específico. Os participantes precisam de digitalizar um artigo 
ou conteúdo dosmédia completo e sempre que houver uma referência 
a um grupo específico, que é oprimido na sociedade, (por exemplo, 
imigrantes, refugiados, diferentes grupos étnicos, religiões, identidades 
de género, orientação sexual, mulheres, idosos, etc.)marcar o adjetivo 
usado (se houver). Este exercício é mais útil quando feito com mais de 
um artigo, para ter uma imagem mais completa de um jornal / produto 
dosmédia específico. A coleção de adjetivos precisa ser apresentada, 
comparada com o que outros grupos descobriram e abordaram na 
discussão. 
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Título: 
Caça ao Tesouro de Conteúdo dos Média

(90 min)

Objetivos: Desenvolver competências analíticas para a triagem de 
conteúdo dosmédia; despertar o interesse e a curiosidade pelos temas e 
narrativas de diferentes produtores dosmédia; desenvolver o pensamento 
crítico em relação a informações polémicas; estimular uma reflexão mais 
profunda sobre o papel dosmédia na vida das pessoas. 

Detalhes e descrição da atividade: 
• Divida os participantes em grupos de 4 ou 5 pessoas. 
• Dê a cada grupo um jornal específico e providencie um stock comum 

para ser usado em caso de necessidade durante o exercício. 
• Em 30 minutos, cada grupo deve identificar uma série de itens no 

jornal determinado. Alguns dos exemplos que podem ser usados são:

 ӹ Um artigo que aborde notícias positivas 
 ӹ Um anúncio com um homem nu 
 ӹ Um artigo de primeira página escrito por uma mulher 
 ӹ Uma imagem retratando crianças 
 ӹ Um artigo sobre uma minoria que mora no seu país 
 ӹ Um artigo baseado em opinião crítica sobre o governo /autoridades 
 ӹ Conteúdo dosmédia desafiando as normas de género 
 ӹ Uma notícia que relate eventos de outro país / parte do mundo 
 ӹ Um artigo retratando uma situação de opressão 
 ӹ Uma notícia satírica sobre a sociedade 
 ӹ Um artigo que relate o trabalho de uma ONG/sociedade civil.
 ӹ Um artigo sobre as irregularidades de uma empresa privada (bónus para 

uma equipa que pode encontrar um artigo ou artigo retratando a mesma 
empresa de uma forma positiva)

 ӹ Um artigo que cobre um problema relacionado com a sua equipa.
 ӹ Uma notícia que eles consideram ter sido escrita de forma objetiva.
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• Se um grupo não conseguir encontrar um item solicitado num 
determinado jornal, o grupo pode tentar descobri-lo no stock comum. 
Neste caso, precisa escrever exatamente em que jornal específico e a 
página em que o encontrou. 

• Um artigo não pode ser usado para mais itens da lista.
• Após 30 minutos, cada grupo deve apresentar brevemente as suas 

impressões e, em seguida, passar à discussão. 

Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Como foi esta tarefa para si? 
• Como foi o seu processo como equipa? Como trabalharam juntos?
• Que sentimentos experimentou durante a tarefa? 
• O que foi mais fácil de encontrar e porquê? E o mais difícil? Porquê? 
• Quanto aspeto teve de identificar no stock comum (porque não os 

encontrou no jornal fornecido)? 
• O que era comum entre todos os grupos? O que foi diferente? 
• O que o surpreendeu? (a partir das suas impressões ou das de outros?) 
• Que outra observação tirou sobre a tarefa, o processo ou as impressões? 
• O que isso reflete sobre a nossa sociedade ou sobre osmédia? 
• Quem está influenciando o conteúdo dosmédia? 
• O que costuma notar quando lê jornais ou acede a conteúdo dosmédia? 
• Porque notou estas coisas e não outras? 
• Quais são as coisas que não percebe ou pensa muito? Porquê? 
• Como osmédia estão a moldar a visão do mundo dos seus 

consumidores? 
• Como é que um consumidor dos média pode ser exposto a mais de 

um tipodiverso de mensagens? 
• Quem é o responsável por isso? 
• O que quer fazer de diferente a partir de agora, em relação às questões 

que conversamos? 
• O que podemos tirar desta atividade para o nosso processo de 

TeatroJornal?
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Recomendações para Usar a Atividade/Adaptações
• Se achar benéfico, organize a atividade de forma competitiva; seja 

recompensando a equipa que encontrar todos os itens primeiro ou 
criando certos limites ou obstáculos no acesso a determinados jornais 
ou materiais (por exemplo, o primeiro a chegar, primeiro a ser servido, 
o mesmo artigo não pode ser usado por mais de uma equipa, etc.), mas 
certifique-se que aborda esta parte do processo na discussão. 

• A seleção do material deve ser feita com cautela, de forma a contemplar 
uma visão equilibrada dos jornais presentes na sociedade, dos mais 
populares aos mais alternativos e independentes. 

• Dê apenas exemplos convencionais para cada grupo e deixe os 
alternativos no stock comum; usar o seu processo para comparar os 
dois tipos dosmédia, a exposição dos consumidores aosmédia e o 
contexto geral no espaço dosmédia.

• A lista específica de itens precisa ser ajustada ao contexto atual e às 
tendências dominantes. Também pode usar o exercício para reunir 
um stock de artigos e perspetivas sobre o tema com o qual está 
trabalhando para a peça deTeatro Jornal - neste caso, a lista deve 
incluir referências da mesma área do tema / opressão. 

• A lista fornecida pode ser feita em versão fácil, incluindo tipos de itens 
gerais e comuns ou difíceis, incluindo itens raros e difíceis de encontrar. 
Cada abordagem reflete diferentes aspetos da realidade dosmédia e é 
adequada para grupos com diferentes níveis de experiência. 

• Como alternativa, para uma atividade individual ou em pares, insira a 
lista de itens numa mesa de Bingo. Nesta versão, os participantes têm 
acesso a um stock comum de materiais impressos e / ou opções da 
internet, e precisam de encontrar todos os itens mencionados o mais 
rápido possível. 

• Se se encontra regularmente com seu grupo, pode dar a lista de 
itens como trabalho de casa e convidar o grupo a observar, seguir e 
identificá-los emfontes diversas quanto possível. As suas impressões 
podem ser usadas para uma discussão sobre o que é predominante na 
esfera dosmédia, quais as alternativas que estão disponíveis e quais os 
eventos ou tendências recentes e atuais que foram observados. 
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Título: 
Níveis de Opressão no conteúdo dos Média 

(90 min) 

Objetivos: Desenvolver o pensamento crítico sobre informações 
polémicas; estimular a reflexão mais profunda sobre o papel dosmédia 
na vida das pessoas; reconhecer os fenómenos e impacto do discurso 
de ódio; para investigar, num nível mais profundo, os diferentes tipos 
de opressão que existem em todo o espetro dosmédia; para estimular o 
comportamento pró-ativo contra a opressão; 

Detalhes e descrição da atividade: 
• Divida os participantes em grupos de 4 pessoas. 
• Cada grupo deverá receber uma lista de exemplos de diferentes 

afirmações / imagens / situações / etc. em que declarações ofensivas, 
ameaçadoras, bullying ou intimidadoras são feitas, através de um 
canal dosmédia, nas relações com um grupo específico (que muitas 
vezes é alvo de opressão naquela comunidade específica). 

• Precisam de enumerar os exemplos dados na ordem da sua gravidade 
percecionada (influência nas pessoas envolvidas, ou em geral, na 
sociedade), do mais grave ao menos grave. Podem colocar mais de um 
exemplo na mesma posição. Dê 30 minutos para esta tarefa. 
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• Antes que os grupos comecem a apresentação, pergunte aos participantes:
 ӹ Como se sentiu ao fazer esta atividade?
 ӹ Foi fácil chegar a uma conclusão na sua equipa? 
 ӹ Qual foi a parte mais difícil das vossas discussões?
 ӹ Conseguiu fazer uma lista final? Se não, porque não? Se sim, como 

chegou a essa conclusão? 
 ӹ Deseja adicionar algum outro comentário sobre o vosso processo?

• Um grupo apresenta a sua lista. Os restantes grupos devem mencionar 
se têm a mesma ordem ou diferente e o que têm de diferente. 

• Passe para a discussão. 

Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Quais são as suas impressões depois de ouvir os todos os grupos? 
• Quais são os seus pensamentos sobre as diferenças do grupo? 
• Até que ponto esses exemplos refletem as realidades presentes no 

espaço público e são facilitadas por diferentes canais dosmédia? 
• Conhece outros exemplos? 
• Quem é o alvo deles? 
• Já foi alvo de tais situações? Se sim, poderia dar-nos mais detalhes? 

De que forma isso teve impacto em si? O que fez de diferente depois 
disso? 

• Quais são os perigos de tais situações? Quem é o mais vulnerável e em 
risco na nossa sociedade? 

• Acha que existem diferentes níveis de opressão potenciados pelas 
redes sociais (além da média tradicional)? 

• Quais são as diferenças entre eles? 
• Quais são as consequências negativas imediatas desse tipo de 

afirmações / comportamentos? 
• E quanto aos de longo prazo? 
• Quem tem poder para mudar algo nesse sentido? 
• Qual é o papel das pessoas que não são alvo de tais situações? 
• Qual é a função dos utilizadores dosmédia?
• O que quer fazer de diferente a partir de agora, ao testemunhar 

circunstâncias semelhantes? 
• O que podemos retirar desta atividade para o processo de TeatroJornal?
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Recomendações para Usar a Atividade/Adaptações
• Os exemplos dados podem ser fictícios (mas inspirados em situações 

reais), mas, se possível, os exemplos devem ser verdadeiros e recentes. 
Deve haver cerca de 10 a 12 situações/exemplos que incluam contextos 
como: mensagens privadas; comentários em diferentes publicações ou 
artigos nas redes sociais; declarações de vários políticos; publicações / 
artigos públicos de qualquer grupo que seja contra uma certa minoria 
ou pró-superioridade de um determinado grupo; memes / piadas 
ofensivaspartilhadas nas redes sociais; Publicidades; tweets de pessoas 
famosas; letras de músicas, etc. Para uma seleção de declarações 
referentes a gays, pode usar o folheto do manual “Marcadores - 
Combate ao discurso de ódio online por meio da educação em direitos 
humanos” do Conselho da Europa (consulte a atividade “Di-lo pior”). 
O manual pode ser encontrado online. 

• O número de pessoas num grupo é deliberadamente escolhido 
para ser par, a fim de aumentar as hipóteses de empate se os grupos 
usarem a votação no seu processo. Desta forma, eles são obrigados a 
discutirem mais e a usarem métodos alternativos para a tomada de 
decisões.

• Esteja atento se esta atividade ou o exemplo escolhidodesencadear 
fortes reações no seu grupo; muitas pessoas não se sentem confortáveis 
para classificar as experiências de opressão de outras pessoas. 
Seja sensível no modo como apresenta a tarefa e como lida com a 
discussão; não insinue que as experiências de algumas pessoas são 
menos válidas do que outras. 
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Título: 
Facto ou Opinião? 

(90 min)

Objetivos: Desenvolver competências analíticas para a triagem de 
informação dosmédia; distinguir artigos baseados em factos, dos baseados 
em opiniões; desenvolver o pensamento crítico em relação ao conteúdo 
dos média; estimular uma reflexão mais profunda sobre o papel dosmédia 
na vida das pessoas. 

Detalhes e descrição da atividade: 
• Esclareça a diferença entre um facto e uma opinião. Peça ao grupo para 

dar alguns exemplos para ter certeza de que a distinção está clara. 
• Convide o grupo a mencionar / adivinhar quais tipos de artigos (presentes 

na esfera dosmédia) se baseiam em factos e quais se baseiam em opiniões. 
Explore as opiniões deles sobre setodos os artigos, supostamente baseados 
em factos, são 100% assim. Peça exemplos, se houver. 

• Divida o grupo em pares. Forneça a cada par uma cópia de um artigo, 
que supostamente se baseia em factos (Relatórios de notícias; Redação 
de reportagens; Investigação). Escolha um artigo de uma história recente 
e de um meio de comunicação muito popular. Forneça o mesmo artigo 
para cada dois pares, para usar na comparação. 

• As duplas têm entre 10 e 20 minutos (dependendo da extensão do artigo) 
para ler o artigo e marcar todas as informações que considerem facto ou 
opinião.

• Um par começa por partilhar brevemente o artigo com o qual trabalharam 
e as suas observações. Também devem fornecer um veredito para o artigo 
com o qual trabalham – se é um artigo baseado em opiniões ou factos. 

• A segunda dupla, que trabalhou com o mesmo artigo, deve apontar se 
concorda ou se tem uma opinião diferente. Quando houver grandes 
divergências entre os pares, peça aos outros participantes que apresentem 
as suas próprias opiniões e que cada aspeto seja esclarecido. 

• Quando todos os pares terminarem, prossiga para a discussão. 
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Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Como foi essa tarefa para si? 
• Quão fácil foi marcar determinada informação como facto ou opinião? 
• Quantas vezes discordou do seu par? Porquê? 
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• Porque 2 pares trabalhando no mesmo artigo tiveram observações / 
vereditos diferentes? (pergunte apenas se isso aconteceu)

• Porque nem sempre é fácil decidir se a informação é um facto ou 
opinião? 

• Porque um artigo baseado em factos também inclui opiniões? Como 
é que issoinfluencia a natureza do artigo? 

• Qual é a sua opinião sobre o conteúdo dosmédia que afirma ser 
baseado em factos e, não é?

• Com que frequência acha que esses materiais estão presentes nosmédia 
que a maioria das pessoas tem acesso? 

• Qual seria o impacto de tais materiais no consumidor dosmédia e na 
sociedade em geral? 

• Já se deparou com informações dosmédia que parecia ser baseado em 
factos, acreditou e depois provou não ser? Se sim, poderia dar alguns 
exemplos? 

• Testemunhou, durante a sua atividade nas redes sociais, 
pessoaspartilhando informações como factos sem verificar as fontes? 
Dê exemplos.

• Em relação às informações polémicas, qual a diferença entre notícias 
falsas, opiniões e factos? 

• Enquanto um consumidor dosmédia, como pode estar mais alerta e 
localizar informações falsas com mais rapidez? 

• O que quer fazer de diferente a partir de agora? 
• O que podemos retirar da atividade para o processo de TeatroJornal?

Recomendações para Usar a Atividade/Adaptações
• Verifique com antecedência os artigos que deseja utilizar e identifique 

pessoalmente quais os artigos baseados em factos e opiniões. Use 
predominantemente artigos que tenham um grande conteúdo de 
opiniões, embora não devam, e que não sejam tão fáceis de serem 
identificados. Certifique-se de ter pelo menos um artigo que seja 100% 
baseado em factos para ter um exemplo de um material “adequado”. 

• Para a introdução, dê alguns exemplos de contas públicas / populares 
das redes sociais, a fim de identificar e diferenciar entre facto e opinião. 



139  

Título: 
Equipa de Edição

(90 min)

Objetivos: Compreender oprocesso complexo de criação de um jornal 
(versão impressa ou online); explorar a dinâmica de poder numa equipa 
de edição; entender mais profundamente os fatores que influenciam um 
evento a se tornar notícia; despertar o interesse e a curiosidade pelos 
temas e narrativas de diferentes produtores dosmédia; desenvolver o 
pensamento crítico em relação aos conteúdos e produtores dos média; 
estimular uma reflexão mais profunda sobre o papel dosmédia na vida 
das pessoas.
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Detalhes e descrição da atividade: 
• Peça ao grupo para mencionar quais os fatores que acham que 

influenciam o processo de tomada de decisão de uma equipa de edição 
sobre o que publicar. 

• Comece com um brainstorming para incluir todas as ideias possíveis 
que o grupo possa ter. Verifique a lista de fatores mencionada no final 
da atividade (recomendações), e apresente-os, se os participantesnão os 
mencionaram. 

• Em seguida, em conjunto com o grupo, chegue a um acordo sobre os 
fatores mais importantes, determinantes, possíveis e realistas que possam 
ser ativamente usados por uma equipa de edição na vida real. Pode 
discutir se esses fatores são diferentes para um meio de comunicação 
convencional e/ou para um meio de comunicação independente. 

• Divida os participantes em grupos de 6 pessoas. Cada grupo agora 
representa uma equipa de edição e cabe a eles decidir que tipo de meio 
de comunicação são, qual é o seu perfil e qual é o seu público-alvo. 

• Têm 30 minutos para decidir quais os temas e notícias que querem 
incluir na próxima edição do jornal. As histórias, títulos, artigos que 
desejam incluir podem ser inventados, pois não há tempo suficiente 
para uma pesquisa real da realidade social atual para eventos reais. 
Recomenda-se que pelo menos 50% de suas ideias sejam inspiradas em 
eventos recentes e atuais. 

• Cada membro da equipa pode propor até 5 ideias de artigos / notícias a 
serem levados em consideração. Enquanto grupo, precisam de decidir 
sobre um máximo de 10 histórias para serem incluídas na sua próxima 
edição; na sua decisão, devem utilizar os fatores consideradosmais 
importantes. 

• Após o tempo disponibilizado, cada grupo apresenta o seu perfil e a sua 
decisão editorial final. Os outros grupos podem pedir esclarecimentos 
e depois passar para as discussões.
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Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Como foi o seu processo de edição? Como se sentiu por fazer parte 

disso?  Foi difícil ou fácil? O que o tornou assim? 
• Que tipo de histórias propôs? Quantas das suas ideias chegaram ao 

corte final? 
• Como equipa de edição, como decidiu quais as histórias a serem 

incluídas? Algum fator foi mais forte do que outros na sua decisão? 
• Quais são as suas impressões depois de ouvir os resultados dos grupos? 
• Quais as principais semelhanças que observou? E as principais 

diferenças? 
• Que outra observação tem?
• Em que medida reflete a vida real (seja de uma equipa de edição ou das 

decisões finais de uma equipa de edição)? 
• A decisão final do seu grupo corresponde à sua preferência em termos 

do que desejaria ler e se atualizar? Se não, quais são os motivos? 
• Que tipo de notícias, histórias e temas segue e nos quais tem interesse? 

E as pessoas ao seu redor? 
• Que tipo de história é publicada na realidade? 
• Que tipo de história não é publicada? Porque não são publicadas?
• Que fatores faltam nessas histórias? Esses fatores são justos? Quais os 

fatores que deveriam significar mais? 
• Que histórias merecem ser publicadas ou receber mais atenção 

dosmédia ou dos consumidores dosmédia? Como podem ser 
publicados ou trazidos à atenção do público em geral? 

• Como o interesse e o “gosto” dos consumidores dosmédia podem ser 
moldados e influenciados numa determinada direção? Comodefine 
a sua própria preferência em termos de que tipo de média consome? 

• Quais são as aprendizagens mais importantes desta atividade / 
discussão? 

• O que quer fazer de diferente a partir de agora? 
• O que podemos retirar desta atividade para o processo de TeatroJornal?
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Recomendações para Usar a Atividade/Adaptações
• Recomendamos dividir os participantes em grupos com número par 

de pessoas. Desta forma, surgem mais oportunidades de empate em 
termos de tomada de decisão, caso em que os grupos têm de encontrar 
formas alternativas de tomar decisões. Um número ímpar de pessoas 
facilita a decisão da maioria. Pode também haver alguns grupos com 
número par e outros com número ímpar, e depois comparar as suas 
estratégias na tomada de decisões. 

• De seguida, enumeramos alguns dos fatores que se acredita terem um grande 
poder de influência nas decisões das equipas de edição. Esta lista pode ser 
usada para completar as sugestões do grupo na fase de brainstorming. 

Preferência e expetativa do leitor: os meios de comunicação querem 
garantir que as pessoas consumem e se envolvem com seu conteúdo. 
Cada publicação tem um determinado público em mente, e esse público 
espera certas coisas da publicação, então cada meio de comunicação tenta 
cumprir a sua parte. 

Dever cívico: jornalistas que fazem notícias de eventos locais, 
nacionais e mundiais importantes, muitas vezes sentem que têm o dever 
cívico de informar os leitores. Por esse motivo, os principais jornais 
escrevem sobre desastres naturais, guerras, fome e outros temas que se 
qualificam como “más notícias”,embora, possam não ser tão preferidos 
pelos leitores quanto algumas histórias mais alegres. 

Geografia: jornais locais enfatizam o que está a acontecer na sua 
cidade ou área. Podem ter uma pequena secção dedicada a eventos 
nacionais ou globais, ou podem nem mesmo anunciar isso, supondo que 
as pessoas recebam essas notícias de outras fontes. 
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Raridade: eventos incomuns obtêm mais cobertura do que eventos comuns. 
Impacto / gravidade: um terremoto que mata 10.000 terá maior 

cobertura do que um que mata 100. 
Celebridade / poder: se um político conhecido ou pessoa famosa 

fizer algo, é mais provável que seja notícia, do que o seu vizinho, ainda 
que façao mesmo

Concorrência: muitas vezes, se um meio de comunicação cobre uma 
notícia que promete ou realmente envolve um grande número de leitores, 
outros seguem o exemplo. Às vezes, os meios de comunicação tentam se 
distinguir através de um “ângulo” original ou fazendo uma abordagem 
distinta da notícia, mas às vezes só querem ser vistos divulgando o assunto 
do momento. 

Exclusividade: Não obstante, se um meio de comunicação sabe que 
tem uma história que ninguémtem, sente-se mais motivado para publicar 
essa história. 

Oportunidade: eventos que acontecem recentemente são priorizados 
sobre coisas que aconteceram dias ou semanas atrás. 

• Para uma versão mais leve e rápida da atividade, prepare com 
antecedência uma lista de 30-40 histórias que podem ser usadas 
(uma frase cada) e a equipa de edição deve selecionar dessa lista, a 
sua lista final de 10 itens. Desta forma, pode influenciar os temas que 
eles escolhem e ter uma discussão focada em determinadas áreas / 
questões.

• Como versão alternativa, mas que requer mais tempo, a equipa de 
edição faz uma seleção de materiais já escritos / publicados para 
incluir na sua versão final. 

• Para uma atividade mais longa, cada equipa deve criar a página 
inicial da sua edição, que incluirá os títulos principais e, em alguns 
casos, uma ou duas frases do artigo principal e algumas imagens. 
Nesta versão, a discussão também pode abordar questões relativas à 
estrutura da página, que histórias foram selecionadas para aparecer 
na primeira página, quais ocuparam mais espaço em relação às outras, 
que imagens foram utilizadas, qual foi o destaque principal, etc. 
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Título: 
Criação deanúncios 

(180 min) 

Objetivos: Desenvolver competências analíticas para a exibição de 
anúncios; para despertar o interesse e a curiosidade pelas estratégias utilizadas 
pela indústria publicitária; desenvolver o pensamento crítico em relação à 
indústria da publicidade; estimular uma reflexão mais profunda sobre o papel da 
publicidade na vida das pessoas; para se envolver com a indústria da publicidade 
de forma mais responsável. 

Detalhes e Descrição da Atividade:
• Fornece um stock comum de materiais dosmédiaimpresso, bem 

como uma coleção online de meios de comunicação (que podem ser 
acedidos facilmente). 

• Divida os participantes em grupos de 4-5. 
• Primeira fase (30 min): cada grupo tem de passar por diferentes 

materiais e analisar todos os anúncios que encontram. Devem identificar 
as estratégias de marketing utilizadas por essas empresas / instituições 
específicas. O seu objetivo é identificar diferentes categorias gerais, que 
são usadas na maioria dos anúncios que analisam. Podem olhar para 
anúncios impressos, imagens online e vídeos. 
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• Segunda fase (20 min): cada grupo apresenta as categorias da estratégia 
de marketing com base nas suas observações. Combine as sugestões 
dos grupos numa única lista para ser usada na terceira fase da atividade 

• Terceira fase (60min): Cada grupo deve criar um anúncio usando 
algumas das estratégias de marketing que acabaram de identificar. 
O “produto” para o qual devem criar o anúncio, deve ser inspirado 
nos materiais de notícias que têm à disposição. Não é necessário 
ser um produto ou serviço concreto; também pode ser uma ideia, 
comportamento, projeto, etc. Cada equipa precisa de representar e 
criar uma cena visual(que representa o vídeo do anúncio). 

• Quarta fase (30 min): Cada grupo apresenta o seu anúncio. Os outros 
grupos são convidados a comentar: impressão geral, estratégias 
utilizadas e impacto sobre si próprios (como isso os faz sentir, se 
comprariam ou não, etc.) 

       De seguida, prossiga com a discussão. 

Debriefing / Sugestões para Perguntas: 
• Como foi esta tarefa para si? Quais foram os sentimentos dominantes? 
• O que achou da primeira fase da atividade? Quantos anúncios analisou?
• Foi fácil identificar as estratégias de marketing? Que outra impressão 

juntou desta parte da atividade? 
• Como foi o processo de criação de um anúncio? Qual é o seu nível de 

satisfação com o seu anúncio final? Porquê? 
• Como decidiu que notícia seria o seu “produto”? Que critérios utilizou? 
• Quais as estratégias de marketing que usou? Porquê essas?
• Quais acha que são mais eficazes? 
• Foi fácil traduzir as estratégias no anúncio? 
• Quantas ideias teve antes de decidir a que utilizou? 
• Que impressões tem sobre todos os anúncios apresentados hoje? 
• Que elementos comuns observou? Quais foram as principais diferenças? 
• Quanto poder a indústria da publicidade tem na nossa vida? Dê exemplos.
• Qual é a conexão entre os anúncios e as diferentes normas da sociedade? 
• Até que ponto a sua vida foi / é influenciada pelos anúncios? Qual é a 

influência positiva? E a negativa? 
• Quão responsável é a indústria de publicidade pelos anúncios que produz? 
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• Se um anúncio é ofensivo para um grupo específico da sociedade, o 
que pode ser feito a respeito disso? Conhece algum exemplo? 

• Quais são as perceções importantes que tirou da discussão de hoje? 
Existe alguma coisa que queira fazer de diferente no futuro? 

• O que podemos utilizar desta atividade para o processo de TeatroJornal? 

Recomendaçõespara Usar a Atividade/Adaptações
• Esteja pronto para mencionar diferentes exemplos (papéis de género, 

consumismo, anúncios sexistas/racistas, etc.) se os grupos não o 
fizerem, com o intuito de desafiar as perspetivas dos participantes 
sobre a publicidade. 

• Se se encontra regularmente com o seu grupo, pode organizar a 
primeira fase da atividade como trabalho para casa. Os grupos 
prestarão atenção aos anúncios que estão a encontrar no seu dia-a-dia 
e identificarão as estratégias de marketing. Como acompanhamento, 
convide o grupo a continuar o seu processo de observação e identificar 
o tipo de normas sociais perpetuadas pelos anúncios, bem como 
quaisquer anúncios problemáticos ou ofensivos. Estes exemplos 
podem ser discutidos na próxima reunião. 



147  

Título: 
Notícias que nos tocam 

(90 min)

Objetivos: Refletir mais profundamente sobre o impacto emocional 
dosmédia no consumidor; desenvolver empatia para com as pessoas 
afetadas pela opressão; despertar o interesse e a curiosidade pelos temas e 
narrativas de diferentes meios de comunicação; desenvolver o pensamento 
crítico em relação ao conteúdo dos média; estimular uma reflexão mais 
profunda sobre o papel dosmédia na vida das pessoas.

Detalhes e Descrição da Atividade:
• Peça aos participantes quepartilhem, em pares, exemplos de como 

osmédia os influenciaram no passado. Pode ser relativamente a 
qualquer momento da suavida. A influência pode se referir a um forte 
impacto emocional, memória de certos eventos, uma chamada para a 
ação, uma mudança nos seus comportamentos, decisão, etc. Têm 10 
minutos para isso. Esta discussão é um aquecimento para o resto da 
atividade. 

• Após os 10 minutos, peça a cada par parapartilhar o tipo de influência 
que osmédia tiveram sobre eles - não precisam entrar em detalhes 
dessa memória específica. - Dê a cada participante um jornal (ou 
uma seleção de artigos impressos). Pelos próximos 15 minutos, são 
convidados a examinar o material fornecido, a ler os artigos (na 
íntegra se for algo que os toque) e a fazer anotações mentais sobre 
como se sentem ao ver certas imagens ou ler diferentes histórias / 
notícias. 

• Divida os participantes em grupos de 4 ou 5 pessoas. 
• Nestes grupos, os participantespartilham um exemplo do conteúdo 

dosmédia, que os tenha tocado de alguma forma. Juntos, têm de 
representar uma cena, da forma que desejarem, para descrever como 
o conteúdo dosmédia os tocou. Têm 30 minutos para esta tarefa. 
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• Cada grupo dramatiza a cena que preparou. Após cada cena, pergunte 
aos outros grupos: 
 ӹ Como se sentem?
 ӹ Quais são os seus pensamentos, impressões sobre esta cena?
 ӹ Que tipo de conteúdo dosmédia está por trás da criação desta cena? 

• Após cada cena, os atores revelam quais os materiais dosmédia que 
• utilizaram e de que forma os tocou. 
• Depois de todos os grupos atuaram, passe para a discussão.

Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Quão fácil foi para si encontrar um artigo / conteúdo dosmédia que o toca? 
• Como correu oprocesso em equipa? 
• Teve experiências semelhantes ou muito diferentes para utilizar e 

combinar? 
• O que percebeu em todas as apresentações? 
• Quais foram as principais semelhanças? E quanto às principais diferenças? 
• De que forma osmédia atingem as pessoas? Dê dar exemplos específicos? 
• Em que medida,osmédia utilizam as emoções para passar uma 

mensagem específica aos seus leitores / consumidores? 
• Que emoções prevalecem nos conteúdos dosmédia? Que emoções 

estão a faltar ou são raras? 
• De que forma, os consumidores dosmédia são afetados emocionalmente 

pelosmédia que consomem? 
• Existem temas / artigos que não lhe tocam, mas tocam outras pessoas? 

Porquê que isso acontece? 
• Qual é a diferença entre os consumidores dosmédia? Porquê que 

alguns são mais afetadose outros não?
• Como podemosmédia sensibilizar ou dessensibilizar um determinado 

público sobre um tema específico? 
• Sobre que aspetos / temas da sociedade acha que as pessoas da 

nossa sociedade poderiam estar mais sensibilizadas e envolvidas 
emocionalmente? 

• O que pode ser feito neste sentido? 
• O que quer fazer de diferente a partir de agora? 
• O que podemos utilizar desta atividade para o processo de TeatroJornal?
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Recomendações para Usar a Atividade/Adaptações
• Pode dividir os grupos pelos materiais dosmédia fornecidos; dê 

cópias dos mesmos materiais a várias pessoasque mais tarde podem 
se juntar ao grupo. Desta forma, os participantes têm a oportunidade 
departilhar e trocar impressões com pessoas que leram os mesmos 
materiais. Pode também utilizar esta estratégia, para analisar como o 
mesmo material afeta diversas multidões de maneira semelhante ou 
diferente e porquê. 

• Como alternativa, os participantes são convidados a refletirem como 
a leitura afeta o seu próprio corpo. Em vez departilharem como 
se sentem, criam uma estátua de si próprios(acrescentando som e 
movimento se quiserem), e depois uma escultura em grupo. 

• Se já tiver um tema para trabalhar para a sua atuação, use materiais 
que incluam mais artigos e perspetivas sobre esse tema em específico. 
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Título: 
Aperfeiçoamento do produto dos Média 

(90-180 min)

Objetivos: Explorar o conteúdo dosmédia a partir de múltiplas 
perspetivas; desenvolver competências analíticas para a triagem de 
informações dosmédia; despertar o interesse e a curiosidade pelos 
temas e narrativas de diferentes meios de comunicação; desenvolver o 
pensamento crítico em relação ao conteúdo dos média; desenvolver 
competências enquanto criador de conteúdos dosmédia; 

Detalhes e descrição da atividade:
• Prepare um stock de jornais, revistas, artigos impressos e qualquer 

outro conteúdo dosmédia que considere necessário (incluindo 
imagens impressas de conteúdo das redes sociais). Deve incluir 
materiais suficientes para os grupos analisarem e trabalharem. 

• Divida os participantes em grupos. O número de pessoas em cada 
grupo depende muito da opção de melhoramentoque é usada para a 
tarefa. A tarefa dada a um grupo pode ser qualquer uma das seguintes:
 ӹ Reescrever um artigo que seja parcial ou informe erroneamente o seu 

público (ou qualquer artigo de sua escolha). 
 ӹ Reescrever um artigo baseado em opinião, para torná-lo um artigo 

baseado em factos (ou reverso).
 ӹ Reescrever um artigo / história mudando a sua perspetiva sobre o tema 

descrito.
 ӹ Refazer um jornal (ou apenas a primeira página) para incluir as questões 

que importam, da maneira que importam (usando artigos cortados e 
títulos de qualquer material fornecido).

 ӹ Misturar conteúdos dosmédia (alterar os títulos dos artigos, a ordem, a 
estrutura, as imagens, os anúncios etc.). 

 ӹ Refazer um ou todos os anúncios de um jornal para torná-los 
verdadeiros, honestos, éticos e relevantes. 

 ӹ Recriar um jornal para incluir apenas notícias positivas / ou apenas 
artigos / conteúdos sobre mulheres / grupos específicos da sociedade / etc. 

 ӹ Reescrever um artigo, invertendo o género que está mencionado no mesmo. 
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• Para tarefas mais complexas, recomenda-se ter cerca de 4-5 pessoas 
num grupo; para tarefas mais simples, 2 a 3 pessoas devem ser 
suficientes. 

• O tempo disponibilizado depende da complexidade da tarefa: 30, 60 
ou mesmo 90 minutos. Para cada caso específico, dispense o tempo 
que achar mais adequado.

• Após o tempo atribuído, cada grupo apresenta o seu trabalho, 
apresentando os materiais originais e os modificados. Se existir algum 
material visual criado, o mesmo pode serexposto e utilizado como 
referência na discussão. Os restantes grupos podem fazer perguntas 
para esclarecer e compreender melhor o trabalho de cada grupo. De 
seguida, passe para a discussão. 
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Debriefing/Sugestões para Perguntas
(a serem ajustadas dependendo da tarefa escolhida): 

• Como foi o processo de aperfeiçoamento para si? 
• Como se sentiu fazendo isto? 
• O que foi difícil e o que foi fácil? 
• Que observações fez durante todas as apresentações? 
• Verificou alguma semelhança? E quanto às diferenças? 
• Quanto é que o retoque alterou a obra original? Em que direção? 
• Existem semelhanças entre o que criou com algo que já existe? 
• O que o exercício revela sobre o conteúdo dosmédia a que estamos 

expostos?
• Quais são os principais desafios de um criador de conteúdo dosmédia? 
• Como é que os média podem produzir conteúdo significativoadaptado 

às necessidades dos consumidorese às necessidades da sociedade? 
• Enquanto consumidor dos média, quais são as suas necessidades? 
• Quais as diferençasem relação às necessidades de outras pessoas? 
• Vê a si próprio como tendo necessidades “convencionais” ou 

alternativas? Porquê? 
• De que forma acha que as atuais produções dos meios de comunicação 

atendem às suas necessidades?
• Enquanto consumidor dos média, como satisfaz as suas necessidades? 
• É um produtor dosmédia? De que forma? 
• Por quemotivo publica algumasdas coisas que publica? 
• O que pode fazer de diferente a partir de agora, enquanto produtor de 

conteúdos de meios de comunicação (mesmo num nível pequeno)?
• O que podemos utilizar desta atividade para o processo de Teatro 

Jornal?

Recomendações para Usar a Atividade/Adaptações
• Se se encontra regularmente com o seu grupo, pode dar como tarefa 

de trabalho para casa,que os grupos observem os eventos / tendências 
atuais dosmédia e produzam, com tempo, conteúdos com detalhes 
mais precisos e completos.
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Título: 
O Título 
(60 min)

Objetivos: Despertar o interesse e a curiosidade sobre os temas e 
narrativas utilizados por diferentes meios de comunicação; desenvolver 
o pensamento crítico em relação ao conteúdo dos média; estimular uma 
reflexão mais profunda sobre o papel dosmédia na vida das pessoas; 
entender melhor o viés dosmédia e o poder de influenciar a sociedade;
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Detalhes e Descrição da Atividade:
• Explique aos participantes que devem criar um título que apareça na 
• primeira página de umjornal de enorme e de grande circulação na sua 

sociedade.
• Têm 8 palavras para utilizar nesta tarefa (que estão identificadas num 

local visível na sala). Esta é uma sugestão de palavras que podem ser 
utilizadas: Árvore, Batom, Dramático, Refugiado, Estranho, Noite, 
Multidão e Vizinho.

• A notícia deve incluir um título e uma breve introdução a um artigo 
mais  abrangente, que geralmente está nas páginas internas do jornal. A 
introdução deve conter no máximo 2-3 frases. É importante enfatizar 
que este comprimento se refere a frases “regulares” de jornais, que 
geralmente são bastante curtas, semelhantes a publicações em redes 
sociais.

• Divida os participantes em dois grupos. Um grupo precisa de escrever 
uma introdução com o título que reflita o discurso / narrativas comuns 
sobre os refugiados na sua comunidade. Outro grupo deve escrever 
uma introdução que reflita algo que não é comum no discurso / 
narrativa / mentalidade pública na sua comunidade.

• A sua tarefa é individual; cada participante escreve o seu próprio 
título de acordo com o tema do grupo que lhe foi atribuída. Têm de 
utilizar todas as palavras fornecidas, têm permissão para repetir essas 
palavras, mas devem adicionar um mínimo de palavras adicionais.
(*não nos referimos a conetores de discurso).

• Têm entre 5 e 7 minutos para escrever o seu próprio título.
• Passado o tempo, cada participante é convidado a ler o seu artigo. 

Os grupos devem ler as suas histórias à vez (começando com o grupo 
de discurso comum), para que as semelhanças e diferenças sejam 
mais claramente observadas pelos participantes. Os participantes são 
convidados a ouvir atentamente, e os restantes são incentivados a 
escrever as suas impressões - o que veem semelhante, surpreendente, 
diferente, palavras-chave que notam, etc.

• A discussão começa apenas quandotodos os artigos serem 
apresentados.
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Debriefing/Sugestões para Perguntas:
• Que impressão teve ao ouvir as Títulos?
• Tem alguma dúvida sobre algum artigo específico?
• O que identificou nos títulos lidos?
• Quais foram os elementos dominantes das “perspetivas comuns”?
• Quais foram os elementos dominantes das “perspetivas incomuns”?
• Que diferenças notou em cada categoria específica?
• Que observações retirou sobre o género das personagens nos títulos 

lidos?
• Como foi para si, ter esses exemplos específicos de artigos? Quão fácil 

ou difícil foi e porque foi assim?
• Como surgiu a ideia da história específica que expôs? Como decidiu 

que seria uma história “comum” ou “incomum”?
• O que achou do facto de usar as mesmas palavras, mas desenvolver 

histórias tão diferentes? O que refletiu sobre isso?
• Até que ponto considera que os artigos que escreveu, refletem o tipo 

de mensagens dosmédia na sua sociedade? Pode elaborar? Pode dar 
alguns exemplos?

• Quais são as consequências a longo prazo de certos tipos de histórias 
• frequentemente apresentadas nosmédia?
• Qual é o papel dosmédia na formação das nossas visões de mundo ou 

opiniões sobre os refugiados em geral?
• Qual é o nosso próprio papel e poder neste aspeto?
• O que poderia fazer de diferente a partir de agora?
• O que podemos utilizar desta atividade no nosso processo de 

TeatroJornal?



156 

Recomendações para Usar a Atividade/Adaptações
• Se necessário, no início da atividade esclareça com o grupo o que 

significa narrativa / perspetiva comum em torno de um tema específico 
na sociedade, para evitar mal-entendidos nas tarefas seguintes.

• Deveestar pronto para desafiar (com perguntas adicionais) o grupo, 
casoseles falhem em apontar de que forma a narrativa comum não 
está realmente a refletir a situação presente ou caso eles falhem em 
identificar vários estereótipos relacionados com o tema em questão. 
Ogénero é frequentemente ignorado pelo grupo e, se não for 
mencionado intencionalmente com muita frequência, os participantes 
não irão perceberde que modo as normas e estereótipos de género 
poderão estar refletidos nos seus títulos.

• A lista de palavras sugeridas na atividade foi criada de forma a incluir 
pistas suficientes para os participantes redigirem uma história; inclui 
palavras que podem ser usadas para responder a perguntas sobre quem, 
onde, quando, o quê e porquê, necessárias para um desenvolvimento 
de um artigo. A lista também inclui palavras incomuns, para que os 
participantes usem a sua própria imaginação e criatividade e não 
usem histórias prontas e existentes nos média.

• A palavra-chave da lista é: Refugiado - que, pelo menos no contexto 
europeu, é o gatilho para muitas discussões públicas, políticas, 
atitudes e comportamentos intensos e controversos. Desta forma, este 
exercício pode revelar, também, diferentes estereótipos prevalentes 
e equívocos relacionados com o tema, disseminados por diferentes 
atores dosmédia, que podem ser abordados na discussão.

• Nos contextos em que a questão dos refugiados não fazia parte dos 
eventos sociais atuais, usamos, em vez da palavra Refugiado, Político. 
Pelo menos uma palavra deve ser relevante para a situação atual. Pode 
ser substituído por qualquer outra função / pessoa que possa revelar 
diferentes visões e atitudes sensíveis da sociedade (diferentes grupos 
étnicos, religiões, identidades de género, profissões, etc.)
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Título: 
Repórteres no terreno 

(180 a 300 minutos)

Objetivos: Despertar o interesse e a curiosidade pelos temas e narrativas 
presentes nos meios de comunicação; desenvolver o pensamento crítico 
em relação ao conteúdo dos média; estimular uma reflexão mais profunda 
sobre o papel dosmédia na vida das pessoas; desenvolver competências 
jornalísticas; explorar a sua própria cidadeatravés dos olhos de um 
jornalista;obter mais confiança no envolvimento ativo na área dosmédia.

Detalhes e descrição da atividade:
• Divida os participantes em pares. Forneça a cada dupla uma foto de 

um local específico do bairro ou da sua cidade. Dê a cada 2 pares a 
mesma foto, mas os pares devem trabalhar independentemente um 
do outro.

• Os participantes devem encontrar o lugar da foto (sem a sua ajuda), 
ir até lá, explorar o lugar específico, entrevistar pessoas, recolher 
informações, tirar fotos, etc. Elesrepresentam uma equipa de 
jornalistas que precisam de redigir um artigo a partir desta fotografia.

• O ângulo exato, tema, aspetos, estrutura do seu artigo, divisão de 
funções, etc. é inteiramente da responsabilidade de cada grupo. Têm 
3 horas para esta tarefa. Após essas 3 horas, precisam de apresentar 
orascunho do seu artigo.
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• Os grupos não precisam ficar o tempo todo no local da foto; 
dependendo do tema ou das perspetivas que desejam incluir, podem 
ir a outros lugares para comparar, entrevistar pessoas específicas, 
obter informações mais completas, etc.

• Se o grupo foriniciante no campo dosmédia literários, comece com 
uma breve introdução ou brainstorming dos aspetos mais importantes 
que eles devem ter em consideração enquanto jornalistas, no 
seu processo. Certifique-se de que aborda os aspetos éticos, 
responsabilidade, equilíbrio, representação, consentimento para tirar 
fotos, publicar nomes de pessoas, diversidade de fontes, segurança, 
neutralidade, factos, correção, etc.

• Cada par apresenta o seu projeto de artigos. Os outros grupospodem 
fazer perguntas e fornecer comentários gerais sobre o artigo que 
acabaram de ouvir. O segundo par, que percorreu o mesmo local, 
apresenta o seu artigo.

• Depois de todos os pares terem terminado, prossiga para a discussão.

Debriefing/Sugestões para Perguntas:
• Como te sentiste no papel de Jornalista de Terreno?
• Quais foram os maiores desafios que tiveram de enfrentar?
• Como decidiu sobre o que escrever?
• Quais foram os principais aspetos do seu processo?
• O que foi semelhante e o que foi diferente entre os pares que cobrirama 

mesma área? Porque foi assim?
• Que observações retira sobre todos os artigos que criou?
• Que tipo de artigos criou?
• Quão objetivo e neutro foi no seu papel de Jornalista?
• Quem teria interesse em ler os seus artigos e porquê?
• Que tipo de artigo um jornalista de um meio de comunicação popular 

teria desenvolvido sobre o mesmo lugar que lhe foi atribuído? Porquê?
• As notícias podem ser criadas a partir de qualquer local / lugar?
• Existem, no momento, lugares, pessoas, questões que não aparecem 

nos telejornais/jornais, mas deveriam? Pode dar alguns exemplos?
• Porquê que eles não aparecem nosmédia?
• Com que assuntos se preocupa e deseja que sejam mais divulgados 

pelos meios de comunicação?
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• Existe alguma fonte dosmédia que cobra esses temas?
• O que pode fazer para chamar a atenção de mais pessoas para esses temas?
• O que podemos utilizar desta atividade para o nosso processo de 

TeatroJornal?

Recomendações para Usar a Atividade/Adaptações
• Ao tirar as fotos, certifique-se que inclui informações suficientes para 

quem está familiarizado, reconhecer o local exato.Não dificulte a 
localização dos lugares, pois esse não é o objetivo da atividade. Tire 
fotos de diversos tipos de locais (lojas, lugares religiosos, parques, 
trânsito, animais, prédios planos, shoppings, hospitais,instituições do 
Estado, fábricas, sociedade civil, eventos públicos, restaurantes, etc.), 
para desencadear uma diversidade de artigos a serem desenvolvidos.

• Pode publicar os seus artigos nas suas páginas das redes sociais, como 
parte da divulgação do seu trabalho e preparação para o evento Teatro 
Jornal. Nesse caso, pode dar uma pista sobre o tipo de artigo esperado, 
para ter um fio condutor, por exemplo, direitos humanos, opressão, etc.

• Se se encontra regularmente com o seu grupo, pode dar a tarefa como 
trabalho para casa, para que os pares trabalhem adequadamente nas 
suas tarefas e tenham tempo suficiente para produzirem um conteúdo 
com detalhes mais precisos e completos.
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Perspetivas Críticas dosMédia

Título: 
Qual é a sua posição? 

(60 – 90 min)  

Objetivos: Oferecer um espaço construtivo para os participantes 
expressarem as suas opiniões sobre declarações desafiadoras em relação 
aos média; para desenvolver o seu pensamento crítico; encorajar os 
participantes a refletirem sobre as suas próprias opiniões e reações, a 
opiniões muito diferentes;

Detalhes e descrição da atividade:
• Apresente a atividade como uma discussão ou oportunidade de 

expressar os pontos de vista dos participantes sobre várias declarações 
sobre as quais as pessoas geralmente têm opiniões diferentes. É um 
exercício que visa explorar qual a nossa posição em relação a alguns 
pontos controversos, entre outros.
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• Na sala existem dois lados, geralmente 2 paredes / áreas voltadas 
uma para a outra; nessas paredes deve haver dois sinais visíveis: 
CONCORDO de um lado e DISCORDO no lado oposto. Leia em voz 
alta algumas afirmações (que também podem ser escritas em algum 
papel grande, para que todos possam vê-las durante a discussão).

• Diga ao grupo: “De acordo com, o quanto concorda ou discorda da 
afirmação, posiciona-se junto da parede específica. Não existe meio 
termo: ou concorda ou discorda”.

• Depois de os participantes se posicionarem, peça às pessoas de ambos 
os lados para partilharem os seus pontos de vista / argumentos para 
o lado escolhido. Enquanto ouvemos diferentes pontos de vista, se 
alguém sentir que mudou de ideia, é livre para se deslocar para o 
outro lado.

• Explique e lembre ao grupo que não existem opiniões certas ou erradas 
e nenhuma conclusão deve ser extraída da sua troca, esta atividade, 
é apenas uma oportunidade de conhecer diferentes perspetivas e 
promover o nosso próprio pensamento crítico.

Sugestões de Frases
(Nós encorajamo-lo a criar as suas 

próprias frases ou modificá-las)

Osmédia são úteis para ser uma pessoa informada.

Os média manipulam.

Os média são sempre parciais ou subjetivos.

Osmédia podem encorajar as pessoas a se tornarem cidadãos ativos.

As pessoas devem formar opiniões com base em experiências da vida real e 
não dosmédia.

Ler o conteúdo dosmédia sem pensamento crítico é tão perigoso quanto não o 
ler.

Osmédia tornam as pessoas mais estúpidas e ignorantes.

Não importa o grau, todos os meios de comunicação divulgam algum nível de 
desinformação.
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Nunca se consegue incorporar todos os detalhes de uma notícia – fica sempre 
algo de fora.

Osmédia, atualmente, perpetuam pensamentos estereotipados.

As pessoas não estão interessadas em ler artigos bem documentados.

As redes sociais mudam a mentalidade / opiniões / comportamentos dos 
consumidores de forma negativa.

Em nome da liberdade de expressão, osmédiasão livres de propagar discurso / 
atitudes de ódio.

Somos todos consumidores dosmédia (mesmo que não queiram ser).

Somos todos afetados pelosmédia de uma forma ou de outra.

Os consumidores dos médiapreferem notícias negativas e dramáticas.

Os média divulgam apenas notícias negativas.

As pessoas estão a se tornar insensíveis às notícias de outras partes do mundo.

Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Como se sentiu durante esta atividade?
• Como foi esta atividade para si?
• Porquê que é importante / necessário saber a posição de cada um 

sobre estas questões?
• Qual é o aspeto mais importante desta atividade para si?
• O que podemos utilizar desta atividade para o nosso processo de 

TeatroJornal?

Recomendações para Usar a Atividade/Adaptações
• Normalmente, é recomendado deixar no máximo 10 minutos para 

um debate por cada frase. Depois desse tempo, os debates tornam-
se cansativos e repetitivos. Incentive cada lado a apresentar novos 
argumentos e a não repetir o que já foi dito.

• Há grandes hipóteses de que durante a atividade algumas pessoas 
dominem as discussões, principalmente as muito confiantes e francas, 
e você deve estimular os que falam menos a se manifestarem.
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• Muitas vezes acontece que alguns participantes se tornam emocionais 
e pessoais na discussão e são afetados pela forma como o exercício 
ocorre; deve prestar atenção e acalmar a tensão, se ela aparecer, 
lembrando-os do objetivo do exercício e passando para outra frase.

• A imparcialidade do facilitador pode ser questionada neste exercício, 
pois ele pode favorecer a posição que pessoalmente apoia, dando 
mais espaço a esses oradores, portanto, é necessário ter cuidado 
com isso; além disso, não devem expressar os seus próprios pontos 
de vista, poispode influenciar o grupo. No caso em que um lado não 
está fortemente representado, um dos facilitadores pode passar a 
ser o "advogado do diabo", apresentando argumentos que poderiam 
desafiar o outro lado. Esta estratégia deve ser introduzida e usada 
como tal, para não dar a impressão de que o facilitador realmente 
defende o que ele diz.
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Título: 
Liberdade Ilimitada ou…? 

(90 min) 

Objetivos: Desenvolver o pensamento crítico sobre o conteúdo dos 
meios de comunicação; estimular uma reflexão mais profunda sobre o 
papel dosmédia na vida das pessoas; explorar o conceito de liberdade 
de expressão e discurso de ódio; estimular os participantes a avaliarem 
criticamente as suas próprias posições em relação a esses conceitos; 
explorar as razões pelas quais pode ser necessário limitar a liberdade de 
expressão em certas situações; encorajar os participantes a defenderem os 
direitos humanos e a agirem contra a opressão;

Detalhes e descrição da atividade:
• Faça aos participantes as seguintes perguntas. Se considerar necessário, 

esclareça com eles os conceitos de liberdade de expressão e discurso de 
ódio. Se esses termos estiverem incluídos nas legislações do seu país / 
região, verifique as definições indicadas. Estas perguntas têm como objetivo 
aquecer o grupo e preparar a base para a atividade. Os participantes podem 
discordar uns dos outros e o facilitador não deve tomar qualquer partido.
 ӹ De que formas uma pessoa pode se "expressar" sem falar ou escrever?



165  

 ӹ O quê que ‘liberdade de expressão’ significa para si?
 ӹ A liberdade de expressão significa que qualquer pessoa pode dizer o que 

quiser quando quiser?
 ӹ Se não - poderia dar alguns exemplos? Se acha que algumas "expressões" 

não devem ser permitidas em certos meios, quais os critérios que devem 
ser usados? Quem deve decidir e como?

 ӹ O que é discurso de ódio? Pode dar alguns exemplos?

• Divida os participantes em grupos de 5-6 pessoas.
• Cada grupo recebe um caso sobre uma situação expõe questões de 

“liberdade de expressão” e de “discurso de ódio”.
• Os participantes devem representar a situação dada, bem como 

imaginar um cenário de pós-situação; como a situação será tratada, 
quais serão as consequências para a pessoa / instituição em causa 
na situação (se houver), etc. O cenário futuro também deve ser 
representado numa cena.

• A dramatização pode ser apresentada da forma que o grupo desejar. 
A sua atuação pode mostrar pontos de vista que são pró ou contra 
o discurso de ódio; é da sua decisão, enquanto um grupo,descrever, 
como desejarem, o caso atribuído e o possível futuro.

• Os casos devem ser elaborados com base em situações recentes, 
• relevantes e atuais da comunidade dos participantes. Os exemplos 

seguintes, são algumas ideias gerais que podem ser usadas como 
ponto de partida:

 ӹ Um influencer fazendo comentários racistas nos seus blogs /vídeos 
publicados.

 ӹ Um dos seus amigos do Facebookpublicando comentários ofensivos 
sobre pessoas LGBTQ.

 ӹ O seu colega de trabalho / escola fazendo piadas em frente de outras 
pessoas sobre diferentes grupos étnicos.

 ӹ Um político que se declara apoiante de um grupo nazi.
 ӹ Uma cantora fazendo comentários sexistas e degradantes sobre as 

mulheres nas suas canções.
 ӹ O seu ator favorito sendo acusado de assédio sexual (ele nega as acusações).
 ӹ Um jornalista publicando um artigo satírico sobre uma religião específica.
 ӹ Dois adolescentes publicando um vídeo de partidas sobre pessoas com 

deficiência.
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 ӹ O CEO de uma empresa multinacional popular é muito crítico e agressivo 
em relação à cultura de cancelamento e ao politicamente correto.

 ӹ Um dos seus amigos mais próximos é acusado de, há 5 anos, publicar 
artigos online, apoiando a proibição de entrada de refugiados na Europa.

 ӹ Uma figura religiosa declarando que, de acordo com sua religião, gays 
vão para o inferno.

 ӹ No site da “Men Rights Association” há um comunicado em que as 
mulheres são acusadas de destruir as famílias tradicionais, a vida das 
crianças e oprimir os homens.

• Disponibilizar 30 minutos para a preparação e ensaio das cenas, que 
não devem ultrapassar os 5 minutos.

• Um grupo apresenta a sua cena. Após cada apresentação, pergunte ao 
resto dos participantes:

 ӹ Têm alguma dúvida sobre o que viram?
 ӹ Quais são as suas impressões sobre a cena?
 ӹ Qual é a situação relativa à liberdade de expressão exposta?
 ӹ Isto é familiar?
 ӹ Já ouviu / testemunhou casos semelhantes antes?
 ӹ Esta situação é um exemplo de discurso de ódio?
 ӹ Porquê?
 ӹ Como é que o cenário futuro se desenrolou?
 ӹ Quais são as suas impressões sobre isso?
 ӹ Quão realista é?
 ӹ Tem algum outro comentário sobre a cena deles?

• Depois de todos os grupos apresentarem as suas atuações, passe para a 
discussão, onde cada grupo pode elaborar mais sobre os seu processo 
e escolhas.

Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Como correu o seu trabalho em equipa?
• Quais foram os principais aspetos da dinâmica do seu grupo?
• Como decidiu descrever o seu caso?
• Como decidiu como deve ser o cenário futuro?
• Que observações / impressões têm sobre todas as atuações?
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• Quais foram as principais semelhanças?
• E as principais diferenças?
• Quais são as situações mais próximas da sua realidade / experiências?
• Poderia dar-nos alguns exemplos? O quê que fez ou as outras pessoas 

envolvidas fizeram?
• O que acha que poderia ser o impacto da liberdade de expressão ilimitada?
• É negativo ou positivo? (Certifique-se de perguntar qual é o impactoc 

nas pessoas-alvo, se não for mencionado pelo grupo)
• Em que situações acredita firmemente que a liberdade de expressão 

deve ser regulamentada e porquê?
• Existe um contexto em que a 'liberdade', que de outra forma deveria 

ser regulamentada, poderia ser permitida?
• Se sim, poderia dar um exemplo?
• O que acha da cultura de cancelamento? O que é que isso realmente significa?
• A quem se aplica? Em que contextos? A que comportamentos se refere? 
• Aplica-se aos seus amigos da escola / ruas ou apenas a pessoas / 

instituições famosas?
• Se ouvir que alguém próximo de si expressou publicamente opiniões 

de ódio sobre diferentes grupos da sociedade, o que faria?
• Que papel ou poder temos em como certos preconceitos / visões de 

Mundo de ódio se perpetuam?
• Como deseja usar este poder a partir de agora?
• O que podemos utilizar desta atividade para o nosso processo de TeatroJornal?

Recomendações para Usar a Atividade/Adaptações
• Dependendo do grupo com o qual está a trabalhar, esta atividade 

pode ser desafiadora para o facilitador, especialmente se houver 
participantes com pontos de vista muito extremos e fortes (por 
exemplo, pró / contradiscurso de ódio ou cultura de cancelamento). 
É necessário permanecer neutro e não influenciar a discussão na 
direção que corresponda aos seus próprios pontos de vista.

• Se no seu grupo houver pessoas pertencentes a grupos frequentemente 
expostos ao discurso de ódio, escolha os casos específicos com cuidado 
e sensibilidade.
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Título: 
Narrativas Utilizadas nosMédia 

(120 min)

  
Objetivos: Aumentar a consciência do poder dos meios de 

comunicação e a sua influência na nossa perspetiva (mundial); despertar 
o interesse e a curiosidade pelos temas e narrativas de diferentes meios de 
comunicação; desenvolver o pensamento crítico em relação ao conteúdo 
dos média; estimular uma reflexão mais profunda sobre o papel dosmédia 
na vida das pessoas;

Detalhes e descrição da atividade:
• Nesta atividade os participantes desempenham o papel de jornalistas 

e procuram retratar a realidade segundo diferentes abordagens 
jornalísticas.

• Leia para os participantes um artigo sobre um evento ocorrido numa 
determinada cidade (veja o artigo abaixo). O artigo é na verdade fictício 
e foi criado para o propósito desta atividade, mas nãopartilhe este 
aspeto com o grupo. O artigo refere-se a várias pessoas / personagens 
que estão envolvidos num evento específico retratado no artigo. Leia 
quantas vezes forem necessárias, para que os participantes tenham 
uma compreensão clara do artigo.
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• Faça uma introdução aos diferentes tipos de narrativas utilizadas 
nos meios de comunicação (dominantes, ocultos, resistentes e 
transformacionais).

(Pode usar os detalhes incluídos no T-KIT 4 sobre Intercultural Learning (versão 
revisada), mais exatamente na sessão chamada Alternative Narratives: https://
pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10762748/Act1.pdf/982ad02d-d2d2-f8e4-
70a9-4a7b28feb3ea)

• Explain to the gExplique ao grupo que eles têm de utilizar essasnarrativas 
na segunda parte do exercício. Essas narrativas devem estar indicadas 
num local visível para todos os participantes.

• Convide 4 voluntários do grupo para interpretar os papéis das pessoas da 
história. Cada um deles recebe um cartão, com o seu papel que descreve 
os factos sobre a sua experiência na história (informações reais / factos 
sobre eles - veja abaixo). Têm de ler o cartão e tentar personificar aquela 
personagem específica tanto quanto possível. Serão questionados pelos 
restantes participantes, que atuam como jornalistas. Os voluntários 
também podem ser escolhidos entre os participantes mais experientes 
em relação ao tema e o facilitador pode sugerir com antecedência que 
eles assumam o papel.

• Os restantes participantes são jornalistas que têm a tarefa de verificar 
os factos do artigo que ouviram e de redigir a sua própria versão do 
artigo. São divididos em grupos de 3 pessoas cada. Cada grupo tem 
uma narrativa diferente que deve retratar no seu artigo. São atribuídos 
aleatoriamente, seja a narrativa dominante ou a narrativa alternativa. 
Se lhes for atribuído a narrativa alternativa, podem escolher qualquer 
uma das 3 opções da lista apresentada (oculto, resistência ou 
transformacional).

• Cada grupo de jornalistas elabora uma lista de perguntas que podem 
fazer diretamente às pessoas envolvidas/ligadas à história. O seu objetivo 
é recolher o máximode informações possíveis, factos e detalhes sobre 
os acontecimentos, já que eles depois têm de escrever um artigo(que 
deve refletir a narrativa que estão encarregues de retratar). Reserve 10 
minutos para esta parte da preparação.
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• - A sessão de perguntas e respostas assemelha-se a uma conferência de 
imprensa. Os personagens sentam-se em frente ao grupo e os “jornalistas” 
vão fazer perguntas a várias personagens. O facilitador decide quem 
pode fazer uma pergunta e por quanto tempo a “conferência” ocorre. 
É importante enfatizar o limite de tempo, e de que os participantes 
precisam manter o foco na recolha de factos tanto quanto possível e 
evitarperguntas “divertidas”.

• Reserve cerca de 20 minutos para esta parte e certifique-se de que várias 
perguntas sejam feitas a todas as personagens. Informeas personagens 
a responderem em frases curtas e a tentarem seguir, tanto quanto 
possível, as informações nos seus cartões, relativamente ao seu papel.

• Após a “conferência de imprensa” cada grupo de jornalistas deve 
elaborar um artigo sobre o evento que investigou. Podem incluir 
qualquer informação adicional, como estatísticas ou declarações de 
outros atores / instituições reais sobre a temática, podem pesquisar 
online e incluí-los no seu artigo. O artigo não deve ter mais de 10 
linhas. As personagens também usam o seu direito de resposta para 
sublinhar a verdade, apresentando a sua própria versão da história (o 
seu artigo também não deve ter mais de 10 linhas). Têm 20 minutos 
para a preparação deste artigo.

• Cada grupopartilhará os seus artigos. Os jornalistaspartilham os 
seus artigos e, em seguida, os personagenspartilham as suas próprias 
respostas ao artigo que é analisado. Entre os jornalistas, primeiro 
apresenta o (s) grupo (s) narrativo (s) dominante (s) e posteriormente, 
os restantes.

• Todos os artigos são lidos primeiro e só depois a discussão continua.
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As histórias utilizadas na atividade:

A história que é lida para o grupo
Fatma Ozturk (14) estava a voltar para casa da Escola Golbasi quando foi 

atacada por um refugiado sírio que tentou roubar a sua mochila. Ela caiu e feriu o 
joelho. O pai de Ozturk, Ali Ozturk, que sofre de um problema cardíaco grave, foi 
contactado pelo nosso correspondente. O pai disse que a Fatma estava em estado de 
choque e atualmente não consegue falar. O refugiado foi detido e depois libertado. 
Uma testemunha ocular, Ayse Kocak (85) chamou a polícia.

!!!! A verdadeira história (não deve ser lida para o grupo)!!!!
Fatma (20) estava a voltar do refeitório onde trabalha como empregada de 

mesa quando foi empurrada por alguém apressado. Ela caiu; a sua bolsa voou para 
longe. Sacit Mohammed, um refugiado, estava a passar por lá; ele pegou a bolsa 
dela para lhe dar e ajudou-a a se levantar. Enquanto ela agradecia, uma senhora 
idosa, Ayse Kocak, os viu quando a Fatma estava caída no chão e Mohammed 
tentava ajudá-la a se levantar, e imediatamente chamou a polícia que por acaso 
estavanaquela rua. A polícia veio e deteve o Mohammedimediatamente. A Fatma 
tentou explicar que o homem era inocente, mas a polícia nem lhe deu ouvidos. 
Então ela foi para casa. Ela disse ao pai apenas que caiu, porque não queria 
preocupá-lo com detalhes. 

Rapariga
• O meu nome é Fatma Ozturk, tenho 20 anos e trabalho como empregada de mesa 

num café.
• Alguém estava a correr e acidentalmente esbarrou em mim, perdi o equilíbrio e caí
• Recebi ajuda deste jovem gentil e felizmente pude ir para casa.
• A polícia veio e levou-o; tentei explicar que este homem me ajudou, mas ninguém 

me ouviu.
• Fui para casa e disse ao meu pai que tinha caído, mas que estava bem.
• Tivemos um bom jantar.
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O pai
• O Meu nome é Ali Öztürk, tenho 55 anos.
• Sou professor de ginástica na escola Gölbaşı.
• Uma noite por semana, faço trabalho voluntário num abrigo, fornecendo 

comida para moradores de rua.
• Estou surpreso em saber que a minha filha estava envolvida num assunto policial
• Também estou surpreso com a atitude da polícia para com o jovem que tentou ajudá-la
• Estou chocado com o artigo.
• Estou aqui para mostrar que estou com uma saúde maravilhosa
• Nunca fui contactado por nenhum correspondente. É a primeira vez que falo 

com algum jornalista
• Desejo agradecer ao jovem que ajudou a minha filha.

Refugiado
• O meu nome é Sacit Mohammed, tenho 25 anos.
• Sou um refugiado do Afeganistão, tentando aprender turco.
• Estou a trabalhar num restaurante.
• Naquele dia, vi uma jovem sendo atacada e automaticamente corri naquela 

direção para ajudá-la.
• Felizmente, o homem fugiu.
• Peguei a bolsa da senhora e abaixei-me para ajudá-la a se levantar.
• Quando ela estava aagradecer-me, de repente vi-me num carro da polícia.
• Tive dificuldade em explicar à polícia que não tinha feito nada de errado, que 

tinha tentado ajudar a senhora.
• A noite toda foi um inferno, à espera do que iria acontecer e sem saber o que 

iria acontecer.
• Graças a Deus, 24 horas depois, fui libertado.
• Ainda não tenho ideia do que aconteceu!
• Mas esta não é a primeira vez.
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Senhora Idosa
• Sou uma senhora de 85 anos.
• Passo os meus dias a ver TV e a olhar pela janela.
• Sou uma cidadã responsável, como bem sabe a polícia.
• Só esta noite, enquanto eu estava a olhar para a rua, o que vi? Uma jovem 

sendo atacada 
• por um refugiado sírio.
• Este foi o terceiro telefonema que fiz esta semana para a polícia.
• Tenho uma rua parecida com o telejornal da TV. As ruas estão cheias de estranhos.
• Estes são tempos perigosos para as jovens de hoje em dia. Até eu tenho medo 

por mim mesma.

Debriefing / Sugestões para Perguntas:

Pergunte aos personagens: 
Como se sentiu ao ouvir os artigos de cada grupo? Algum de vocês 

pode explicar porquê?

Pergunte aos jornalistas: 
Cmo se sentiu ao ouvir os artigos das personagens e / ou de outros 

grupos de jornalistas? Algum de vocês pode explicar porquê?

Peça a todos que abandonem seus papéis e se tornem participantes e continuem 
a discussão:
• Como está agora, depois desta experiência?
• Quais são os seus pensamentos imediatos sobre o que aconteceu aqui?
• Que observações tem sobre os artigos que ouviu?
• O que o surpreendeu nas histórias?
• Quais foram os elementos comuns ou as principais diferenças?
• Como se preparou enquanto jornalista? Poderia nos mostrar o seu 

processoeos seus principais elementos?
• Quão fácil ou difícil foi para si recolher dados e criar um artigo de 

acordo com a narrativa que teve de retratar?
• Como acha que estes artigos podem influenciar a perceção das pessoas 

sobre os refugiados? Em que direção?
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• Quais destas notícias se aproximam mais da forma como as coisas são 
veiculadas nos nossos meios de comunicação? (Incluindo o primeiro 
artigo lido para o grupo)

• Que tipo de narrativa está presente nosmédia do seu país?
• Quais as que notou? Pode dar exemplos? Quais está a seguir?
• O que o faz acreditar que um artigo é verdadeiro ou não?
• Como pode ter a certeza?
• Que responsabilidade acha que tem como consumidor dosmédia?
• Como pode influenciar o tipo de narrativa usada no discurso público 
• sobre refugiados?
• Qual é a coisa mais importante que gostaria de fazer diferente de 

agora em diante?
• O que podemos utilizar desta atividade para o nosso processo de TeatroJornal?

Recomendações para Usar a Atividade/Adaptações
• Tenha um cuidado redobrado ao trabalhar com grupos mistos 

(refugiados enão refugiados), com o fim de garantir um ambiente 
seguro paratodos os participantes expressarem as suas opiniões.

• Avalie, também, cuidadosamente se pode lidar com quaisquer 
potenciais reaçõesemocionais negativasde vários participantes, que 
podem ser desencadeadas pelos artigos ou pelo processo.

• Altere os nomes do artigo, pois é adequado para o contexto no qual 
está a implementar o workshop. Também pode usar nomes de género 
neutro (se possível na sua língua nativa) e abordar este aspeto na 
discussão, ajudando o grupo a identificar as suas próprias suposições.

• Pode perguntar ao grupo como os eventos seriam retratados nosmédia 
se todos os géneros fossem invertidos, e então pedir que verifiquem a 
forma como esses eventos foram apresentados no artigo original.

• Esta atividade foi criada por um grupo de educadores (de vários países 
europeus) num projeto relacionado com refugiados. Pode criar outros 
artigos para trabalhar, inspirados em eventos reais da sua sociedade, 
que dizem respeito a outros grupos que sofrem discriminação e 
publicações negativas nosmédia.

• Pode-se dar continuidade a um trabalho prático com conteúdos dos 
médiareais do contexto dos participantes, com a tarefa de identificar 
as narrativas utilizadas por diferentes meios de comunicação.
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Título:
Detetives de Propaganda 

(90 min)

Objetivos: Desenvolver uma consciência de como a propaganda 
é usada na sociedade quotidiana; desenvolver uma compreensão das 
formas pelas quais a propaganda é usada para desinformar, irritar e 
incitar as pessoas; aprender a adotar uma abordagem cética relativamente 
às afirmações verdadeiras feitas pelos produtores de propaganda; 
desenvolver competências de pensamento crítico sobre as técnicas de 
propaganda utilizadas em todos os setores;

Detalhes e descrição da atividade:
• Peça aos participantes para dizerem o que é Propaganda e quema 

utiliza. Muitas vezes, está associado a estruturas manipulativas, 
distantes das nossas realidades próximas, e muitas vezes se presume 
que pode ser facilmente detetada.
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• Esclareça o significado do conceito com o grupo. Pode utilizar 
asinformações que disponibilizamos, de seguida.

* Propaganda é a comunicação utilizada, principalmente para influenciar 
um público e impulsionar uma agenda específica, que pode apresentar factos 
selecionados, com o fim de encorajar uma visão ou perceção particular, utiliza 
uma linguagem carregada, a fim de produzir uma resposta emocional em vez de 
racional em relação às informações apresentadas. A propaganda é frequentemente 
associada aos materiais preparados por governos, mas grupos ativistas, empresas, 
organizações religiosas, osmédia e indivíduos também produzem propaganda.

A propaganda aparece numa variedade de formas e pode ser encontrada 
em todos os lugares (jornalismo, sociedade, autoridades, sector privado, etc.). É 
estratégica e intencional e visa influenciar atitudes, opiniões e comportamentos. A 
propaganda pode ser benéfica ou prejudicial e pode usar verdades, meias-verdades 
ou mentiras. Para ter sucesso, a propaganda utiliza os nossos valores, medos, 
esperanças e sonhos. Importante, a propaganda utiliza vários meios e técnicas para 
atingir os seus objetivos.

• Divida os participantes em grupos de 4 pessoas. Dê a cada grupo um 
conteúdo dosmédia, fonte (artigo, site, apresentação de campanha, 
folheto, etc.). Os grupos têm de rever o material e verificar se é utilizada 
alguma técnica de propaganda. Têm 30 minutos para a tarefa.

Técnicas de Propaganda

Atribuir Rótulos: 
dar a uma pessoa ou ideia um rótulo negativo utilizando um nome 

pejorativo fácil de lembrar. Isto é utilizado para nos fazer rejeitar e condenar 
uma pessoa ou ideia sem examinar o que o rótulo realmente significa.
Exemplos: "Comunista", "Tree-Hugger", "Esquerda", "Ambientalista", "Feminista", etc.

Palavras Ricas: 
Estas palavras são utilizadas para nos induzir a aceitar e aprovar as 

coisas sem examinar cuidadosamente as evidências.
Exemplos: "Natural", "Democrático", "Orgânico", "Científico", "Ecológico", 
"Sustentável".
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Testemunhos: 
Quando alguma celebridade respeitada (ou alguém geralmente 

odiado) afirma que uma ideia ou produto é bom (ou mau). Essa técnica é 
utilizada para nos convencer sem examinar os factos com mais cuidado.

Pessoas Simples: 
Esta é uma forma de um orador convencer o público de que uma 

ideia é boa, porque são as mesmas ideias da grande maioria das pessoas 
tal como elas próprias.
Exemplos: "Esta é a vontade do Povo", "A maioria das pessoas ...". Outro exemplo 
seria quando o orador conta uma história sobre uma família ou pessoas que são 
"exatamente como você" para reforçar o ponto de vista do orador.

Populismo/Ativismo: 
Este métodopropaganda, ocorre quando o orador tenta convencê-

lo a aceitar o seu ponto de vista ouperdemos algo de bom. A técnica de 
Populismo/Ativismo é frequentemente utilizada em publicidade, mas 
está cada vez mais aplicada nos discursos populistas eretóricas políticas.
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Dicotomia Artificial: 
Quando alguém tenta afirmar que há apenas dois lados de uma 

questão e que ambos os lados devem ser apresentados de igual forma para 
serem avaliados. Esta técnica é utilizada paraenganar, fazendoacreditar 
que existe apenas uma maneira de olhar para uma questão, quando na 
verdade pode haver muitos pontos de vista alternativos. Simplifica a 
realidadepara vantagem do orador.

Batata Quente: 
Esta é uma afirmação ou pergunta inflamatória (frequentemente falsa) 

utilizada para lançar a um opositor desprevenido ou para envergonhá-lo. 
Exemplos "Você parou de bater no seu cônjuge", "Quando vai pagar os 
impostos que deve?" O facto de que pode ser totalmente falso é irrelevante, 
porque ainda assim traz polémica para o opositor.

Bode Expiatório: 
Geralmente utilizado como “culpa por associação”, para desviar o 

escrutínio dos problemas. Transfere a culpa para uma pessoa ou grupo de 
pessoas sem investigar as complexidades da questão.
Exemplos: "A pessoa X colocou-nos na crise/guerra/conflito", "O partido X causou 
a dívida nacional".

Medo ou Culpa: 
"Claro que o povo não quer a guerra. Mas, afinal, são os líderes do país que 

determinam a política, e é sempre uma questão simples arrastar o povo, seja 
uma democracia, uma ditadura fascista, ou um parlamento, ou uma ditadura 
comunista. Com voz ou sem voz, o povo sempre pode ser levado às ordens dos 
líderes. Isto é fácil. Basta dizer-lhes que estão a ser atacados e denunciar os 
pacifistas por falta de patriotismo, e expondo o país a um perigo maior. " Citação 
de Hermann Goering, membro do Partido Nazi e criminoso de guerra 
condenado.

Diretrizes para a tarefa de grupo:
 ӹ Identifique a mensagem, o remetente ou autor da mensagem e o 

destinatário da mensagem.
 ӹ Reflita sobre as seguintes questões: Qual é o propósito deste material? O 

que acha que ele quer comunicar? Como é que isso se comunica?
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 ӹ Preste especial atençãoaos detalhes. Pense no uso da cor, linguagem, 
espaço, fontes ou símbolos.

 ӹ Coloque-se no lugar do destinatário: Quem é o grupo-alvo? A mensagem 
tem de corresponder às expectativas do público-alvo, quais é que acha 
que são as expectativas do público que o material tenta deliberadamente 
abordar e satisfazer?

 ӹ O que este material sugere sobre as crenças e valores do público?
 ӹ Acha que essas suposições feitas sobre o grupo-alvo são verdadeiras? 

Em caso afirmativo, o uso deste material é eficaz e a propaganda tem 
probabilidade de atingir o seu objetivo?

• Após 30 minutos, os grupos apresentam o material que tiveram 
de trabalhar e as suas conclusões. Os outros grupos podem fazer 
perguntas, se acharem necessário.

• Assim que todos os grupos terminarem a apresentação, prossiga com 
a discussão.
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Debriefing Discussão / Sugestões para Perguntas:
• Como foi este exercício para si? Quais são as suas impressões imediatas?
• Quão difícil foi a sua tarefa? Dê-nos mais informações sobre o seu 

processo de trabalho?
• O que percebeu em todas as apresentações? Em que materiais 

encontrou técnicas de propaganda e em quais não? Porquê?
• O que isto nos diz sobre osmédia e os materiais de comunicação que 

encontramos todos os dias?
• Toda a propaganda é má? Qual é a sua opinião sobre a propaganda 

para um bom propósito?
• É fácil detetar diferentes técnicas? Com que facilidade as pessoas 

podem ser enganadas?
• O que pode funcionar em consigo? Porquê?
• Como podem as pessoas se proteger contra as técnicas de propaganda? 

O que devem fazer?
• O que pretende fazer a partir de agora para estar mais alerta e detetar 

com mais rapidez as tentativas de propaganda?
• O que podemos retirar desta atividade para o nosso processo de 

TeatroJornal?

Recomendações para Usar a Atividade/Adaptações
• Os grupos podem preparar uma cena a partir do artigo /material 

disponibilizado, na qual deverão destacar as técnicas de propaganda 
específicas utilizadas.Esta versão apoia o desenvolvimento de 
competências de representação, de preparação para uma atuação e 
permite uma sessão mais ativa.

• Verifique os materiais com antecedência, para garantir que 
osparticipantes conseguem encontrar algumas das técnicas 
enumeradas. É bom encontrar materiais com diferentes técnicas.

• A atividade pode ser ampliada para além da identificação de técnicas 
de propaganda, para todo o tipo de informações falsas. Neste link pode 
encontrar 10 tipos de notícias simuladas (https://eavi.eu/beyond-fake-news-
10-types-misleading-info/- com versões em mais de 17 idiomas) e apenas um 
deles é Propaganda. Forneça mais materiais para cada grupo e peça aos 
participantes que encontrem exemplos desses tipos específicos; de modo 
que, no final da sessão, o grupo tenha evidências de todas as 10 categorias.
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• Se se reunir regularmente com o grupo, como acompanhamento, peça-lhes 
que observem, nos próximos dias, diferentes exemplos de desinformação 
que encontrarem nosmédia e discutam na próxima reunião.

• Como outra atividade de acompanhamento ou separada, com o 
objetivo de aprimorar as competências de pensamento crítico, 
concentre-se nas estratégias e dicas para detetar e manipular estratégias 
utilizadas pelos meios de comunicação. Divida os participantes em 
grupos, para fazer um brainstorming, obter inspiração adicional e 
criar uma atuação, no formato que desejarem, que deve retratar dicas 
e estratégias, a serem utilizadas por qualquer consumidor dosmédia, 
para protegê-los de enganos e manipulação.

Algumas informações de apoio:
https://eavi.eu/lies-damned-lies-statistics-data-literacy-primer/; 
https://eavi.eu/beyond-headlines-online-news-verification-game/; 
https://www.newseumed.org/poster-weed-out-propaganda-seed; 
https://libguides.uwf.edu/c.php?g=609513&p=4274530;
https://www.npr.org/2019/10/29/774541010/fake-news-is-scary-heres-how-to-
spot-misinformation?t=1617425675657; 
https://www.gapminder.org/factfulness/
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Título:
Criadores de Fake News 

(90 min) 

Objetivos: Desenvolver competências de pensamento crítico para a 
triagem de conteúdo dos média; para despertar o interesse e a curiosidade 
sobre como e porquê que fake newssão criadas; estimular uma reflexão 
mais profunda sobre o papel dosmédia na vida das pessoas; desenvolver 
competências para promover notícias responsáveis e verdadeiras;motivá-
los a saber lidar com a ampla divulgação de fake newsno seu dia-a-dia;

Detalhes e descrição da atividade:
• Comece com uma breve discussão, para ter certeza de queeles sabemo 

que são fake news.
• Divida os participantes em pares. Cada par joga um jogo online no 

qual o jogador deve criar notícias falsas.Um jogo leva cerca de 15-20 
minutos para ser jogado. 

Pode usar um dos seguintes exemplos:
 ӹ https://www.getbadnews.com/#intro(notícias falsas em geral)
 ӹ https://www.goviralgame.com/en(informações incorretas sobre a Covid19)
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• Se alguns pares forem mais rápidos no jogo, podem repeti-lo ou o 
facilitador pode dar um segundo jogo para ser experimentado.

• Passe para a discussão

Debriefing Discussão/ Sugestões para Perguntas:
• Como foi jogar o jogo? Diga, numa palavra, como descreveria a sua 

experiência. Quer detalhar?
• Como foi o seu processo enquanto par? O que foi fácil, difícil, confuso, 

surpreendente, etc.?
• O que aprendeu sobre notícias falsas e como são criadas?
• De que forma o jogo espelha o que está a acontecer na vida real? 
• Poderia dar alguns exemplos?
• Porque existem notícias falsas?
• Porque algumas pessoas acreditam em notícias falsas?
• Já espalhou notícias falsas? E as pessoas que conhece?
• Quais são os aspetos perigosos de espalhar notícias falsas?
• Acha que todas as notícias falsas são espalhadas por pessoas que 

sabem que são notícias falsas? Porque é que isso está a acontecer?
• O que um jornalista / criador de conteúdos dosmédia pode fazer para 

evitar espalhar notícias falsas involuntariamente?

Peça aos grupos para formarem pares novamente (em pares iguais 
ou novos, como achar mais adequado). Convide-os para jogar outro jogo 
online criado pela BBC, “BBC I Reporter”: https://www.bbc.co.uk/news/
resources/idt-8760dd58-84f9-4c98-ade2-590562670096 

Neste jogo, os participantes, enquantojornalistas, devem ter certeza 
de que tudo o que publicam é de fontes confiáveis e, ao mesmo tempo, 
lidam com as pressões de relatar os eventos atuais em tempo real.

Este jogo leva cerca de 15 minutos.
 ӹ Como foi a experiência deste jogo?
 ӹ Foi fácil fornecer informações confiáveis e factos?
 ӹ Quais as principais estratégias que deveriam ser utilizadas nestesentido?
 ӹ O que um consumidor dosmédia pode fazer para detetar notícias falsas?
 ӹ O que devem fazer quando detetam notícias falsas? 
 ӹ O que pode tirar desta atividade e aplicar na sua vida a partir de agora?
 ӹ O que podemos utilizar desta atividade para o processo?
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Recomendações para Usar a Atividade/Adaptações
• A BBC produziu mais material educacional sobre o tema Fake News; 

consulte-os e use-os como materiais de acompanhamento para 
uma sessão diferente: https://www.bbc.co.uk/teach/young-reporter/
evidence-toolkit/z6v3hcw

• Se se encontra regularmente com seu grupo, como acompanhamento, 
convide-os a identificarem exemplos de notícias falsas nosmédia, que 
encontrarem nos próximos dias e a discuti-las na próxima reunião.
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Título: 
Tendência de Relatar Violência 

(90 min) 

Objetivos: Desenvolver competências analíticas para a triagem de 
conteúdo dosmédia; despertara curiosidade pelas narrativas de diferentes 
meios de comunicação; desenvolver o pensamento crítico sobre a 
tendência do conteúdo dosmédia; estimular uma reflexão sobre o papel 
dosmédia na vida das pessoas; motivar os participantes a se envolverem 
de forma mais responsável com as mensagens promovidas pelosmédia;

Detalhes e descrição da atividade:
• Prepareartigosdivulgando eventos locaise internacionais.
• Forme pares. Peça a cada par para ver os jornais eartigos fornecidos e, 

selecionar 3-4 artigos que descrevam ações de violência. Têm 15 minutos.
• Cada par deve apresentar os títulos dos artigos que escolheu.
• Se o outro par selecionou um artigo, divulgando os mesmos eventos 

que qualquer um dos títulos já mencionados, mas de um jornal / fonte 
diferente, devem de se reunir como um grupo.

• Se todos os pares selecionarem eventos que não foram escolhidos, 
combine aleatoriamente, a cada 2 pares para a segunda parte do exercício.

• Nos grupos recém-formados, os participantes devem analisar os artigose 
detetar manifestações de preconceito. Têm 30 minutos para a tarefa.

Eles podem usar as seguintes diretrizes:
Quando os jornalistas estão limitados pelo espaço, devem tomar 

decisões sobre que informações incluir e quais as deixar de fora. Também 
devem considerar o ângulo a partir do qual desejam contar a história, 
a fim de atrair o seu público. Em casos de divulgação de violência, o 
ângulo da reportagem de jornal pode influenciar com quem o público vai 
simpatizar ou culpar.
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Perguntas-chave a serem consideradas:
 ӹ A história foi contada do ponto de vista de quem?
 ӹ Como poderia ter sido contado de forma diferente se tivesse sido 

contado por outra voz?
 ӹ Como são os perpetuadores de violência retratados? E as vítimas de violência?
 ӹ Como é que o género é refletido na divulgação?
 ӹ Que tipo de sentimento pode isto desencadear no público?
 ӹ Com quem o público terá mais empatia?
 ӹ O que influenciou a mensagem?
 ӹ Como é que a extensão do artigo influenciou a mensagem?
 ӹ Existem estereótipos usados no texto?
 ӹ Existem normas sociais / culturais perpetuadas pelo estilo de reportagem?

Verifique as 8 categorias a seguir para detetar tendências concretas:

Títulos de Abertura  – 
Podem ser usados para resumir a tendência do jornal. Por exemplo: 

“Caso de violação no colégio local” soa muito mais explícito e direto do 
que “Uma noite romântica tomou o rumo errado”.

Posicionamento  –
Onde um editor de jornal coloca uma história é muito importante. 

Por exemplo: Colocar "Caso de violação na escola secundária local" no 
final do jornal pode implicar que o jornal não considera a história muito 
importante.

Nomes ou Títulos – 
Como alguém é referido, pode dizer muito sobre a tendência de um 

artigo. Por exemplo: A mesma pessoa pode ser chamada de “violador” ou 
“namorado”, dependendo do ângulo do artigo.

Omissão  – 
Às vezes, um jornalista pode optar por omitir algumas informações 

de uma história. Por exemplo: um artigo intitulado “Uma noite romântica 
deu uma volta errada” pode deixar de fora o facto de que não houve um 
encontro consensual.
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Imagens  – 
Por exemplo: das muitas fotos tiradas em que alguém está sorrindo 

ou neutro, um editor pode escolher aquela em que a pessoa parece triste 
- para despertar empatia por ela.

Estatísticas  – 
Palavras e números podem ser usados para obscurecer a verdade. Por 

exemplo: “O número de casos relatados de agressão sexual é o menor 
de toda a região” dá a impressão de que não há um problema com que 
lidar. Mas se a próxima estatística for adicionada, “1 em cada 3 mulheres 
declara ter sido abusada sexualmente e tem medo de denunciá-lo”, a 
situação parece diferente.

Palavras  – 
A escolha de palavras pode expressar parcialidade. Por exemplo: Não 

há como questionar o preconceito em: “O homem acusado de assassinato 
por uma onda de tiroteio nos spas teve um “dia muito mau” e estava a 
tentar “eliminar” uma “tentação” sexual, antes de matar oito pessoas” 
comparado com“Oito pessoas, muitas delas mulheres de ascendência 
asiática, foram mortas num tiroteio”.

Fonte  – 
De onde alguém obtém as suas informações pode dizer muito sobre 

a credibilidade da história. Por exemplo: se a fonte principal de “Os 
videojogos não levam à violência” é o presidente da Empresa Game Box, 
poderá suscitar algumas perguntas.
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• Após 30 minutos, os grupos apresentam as suas conclusões sobre 
o nível de tendências nos artigos que analisaram. Os participantes 
podem colar o jornal em quadros maiores parailustrare destacar 
melhor a ideia das suas apresentações.

• Passe para a discussão.

Debriefing/ Sugestões para Perguntas:
• Como foi este exercício para si?
• Como escolheu o primeiro conjunto de artigos?
• Que critérios utilizou?
• Como se sentiu ao analisar os artigos?
• Quão difícil foi detetar preconceitos nos materiais?
• Quais foram as semelhanças e diferenças entre todos os grupos? 
• Identificou algum material que não apresentou um único nível de 

tendências? Poderia dar exemplos?
• O que isto nos diz sobre o conteúdo dosmédia a que estamos expostos?
• O jornalismo pode ser neutro? Porquê?
• Como é que osmédia estão a influenciar ou a moldar as visões do 

mundo, atitudes eopiniões sobre determinados grupos da sociedade?
• Poderia dar exemplos?
• Quanto acha que osmédia normalizam(ou a perpetuam)

comportamentos, atos ou normas que são sexistas, racistas, violam 
direitos humanos, etc.?

• Poderia dar exemplos?
• O que pode fazer o consumidor dosmédia?
• Como lernotícias sem ser influenciado pela tendência das reportagens?
• O que pode tirar desta atividade e aplicar na sua vida a partir de agora?
• O que podemos utilizar desta atividade para o processo de 

TeatroJornal?
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Recomendações para usar a atividade/Adaptações
• Para as 8 categorias mencionadas como diretrizes, é recomendado 

usarexemplos dosmédia locais e relevantes para o seu grupo.
• Se se reunir regularmente com o seu grupo, comoacompanhamento, 

convide-os a perceber a tendência dosmédia em divulgar certos tipos 
de temas nos próximos dias e discuta-os na próxima reunião.

• Como discussão da atividade de acompanhamento ou incorporado 
na própria discussão no finalda atividade, pode abordar as questões 
de preconceito pessoal ou do crescimento de filtros/bolhas na nossa 
realidade online (* as pessoas apenaspartilham, criam e se comunicam 
em uma 'bolha' online composta de indivíduos com pontos de vista e 
atitudes que refletem os seus próprios), de como isso está a diminuir a 
absorção de perspetivase visões do mundo e,do quepode ser feito para 
rebentar com essa bolha.

Título: 
Liberdade de Imprensa 

(120 min) 

Objetivos: Refletir sobre a liberdade de imprensa no próprio país e à 
volta do mundo; desenvolver o pensamento crítico sobre os conteúdos dos 
meios de comunicação de como eles refletem a sua liberdade; estimular 
uma reflexão mais profunda sobre o papel dosmédia na vida das pessoas; 
para motivar os participantes a defender a liberdade de imprensa;

Detalhes e descrição da atividade:
• Pergunte ao grupo:

 ӹ O que acha que significa liberdade de imprensa?
 ӹ Acha que a liberdade de imprensa é restrita?
 ӹ Se sim, porquem e onde isso está a acontecer?
 ӹ A imprensa é livre no seu próprio país?
 ӹ Em que país do mundo acha que a imprensa é mais gratuita?
 ӹ E quanto ao mais restrito?
 ӹ Porque é que acha isso?
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• Divida os participantes em grupos de 4-5. Nestes grupos, os 
participantes utilizam os seguintes sites:
https://rsf.org/en/ranking; 
https://rsf.org/en/barometer; 
https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores 
para explorar o estado da liberdade de imprensa em todo o mundo, 

incluindo do seu próprio país.
• Podem verificar as suposições que tiveram quandoresponderam às 

perguntas iniciais.
• A tarefa dos participantes é, selecionar 2 outros países, além do seu, um 

que tenha uma pontuação muito boa em termos de liberdade e outro 
que tenha uma pontuação muito baixa. Devem ler as informações 
disponibilizadas nos sites, pesquisar outros e preparar uma atuação 
para retratar o estado da Liberdade de Imprensa nos 3 países.

• Os participantes podem decidir como apresentar as informações 
recolhidas, mas deve ficar claro, durante a atuação, que aspetos se 
referem a cada país. Têm 60 minutos para esta tarefa.

• Após a apresentação de um grupo, pergunte ao público:
 ӹ Quais são as suas impressões?
 ӹ Tem alguma dúvida?
 ӹ O que o surpreende?

• Após a apresentação de todos os grupos, passe para a discussão final.
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Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Como foi esta atividade para si? Diga numa palavra.
• Como se sentiu durante o tempo de preparação?
• Houve algum aspeto que o surpreendeu ou chocou quando pesquisou 

para a realização da tarefa?
• Quais foram as principais semelhanças na maneira como retratou o 

seu próprio país? E quanto às diferenças?
• Porque é que escolheu os países que escolheu?
• Quais são as principais diferenças entre esses países e o seu próprio país?
• Como se sente em relação à situação do seu país? O que deve mudar?
• Como é que a liberdade de imprensa pode ser protegida?
• Qual é o papel dos consumidores dosmédia locais, nacionais ou globais?
• Quanto poder é que nós temos?
• O que leva consigo desta atividade?
• Qual é a aprendizagem mais importante para si?
• O que podemos utilizar desta atividade para o nosso processo de 

TeatroJornal?

Recomendaçõespara Usar a Atividade/Adaptações
• Se quiser evitar a repetição de países, pode pré-selecionar para cada 

grupo ou colocar papéis com o nome de países escritos, aleatoriamente 
num chapéu, para que os participantes possam escolher aqueles com 
os quais devem trabalhar.

• Se está a fazer esta atividade com um grupo internacional, pode 
distribuir aleatoriamente os países representados no grupo, ou pedir 
aos grupos que trabalhem com os países dos seus colegas e não com 
os seus.

• Em alguns dos sites fornecidos, pode encontrar relatórios de 
anosanteriores; em alternativa à sessão, pode atribuir a tarefa de 
retratar a evolução /retrocesso da situação em alguns países específicos 
e, de refletir sobre os fatores que levaram às mudanças.
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Autorreflexão

Título: 
Bingo de Hábitos dosMédia 

(60-90 min) 

Objetivos: Identificar hábitos pessoais de consumo dos média; 
refletir sobre que hábitos são negativos e os que são positivos;estimular 
a conexão do grupo; aumentar o pensamento crítico em relação aos 
comportamentos;estimular mudançasnos padrões pessoais de consumo 
dosmédia;

 
Detalhes e descrição da atividade:

• Distribua uma cópia da folha de Bingo (veja a próxima página) para 
cada participante.

• Ao seu sinal, peça ao grupo que interaja para poder completar o Bingo. 
As instruções de preenchimento estão detalhadas no documento 
exemplo. Convide os participantes a falar com as pessoas que não 
conhecem muito bem e a pedir mais detalhes, se assim o desejarem.

• Os jogos continuam até que a primeira pessoa complete toda a tabela do Bingo.
• Passe para a discussão.
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Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• HComo foi jogar o Bingo? Como se sentiu?
• Houve alguma frase desafiadora? Quais?
• Quantas pessoas identificou?
• Descobriu algo surpreendente?
• Vamos um por um, para ter uma visão geral do grupo. (Mencione 

uma frase do Bingo e peça às pessoas que levantem a mão; convide 
algumas pessoas para dar mais detalhes; continuetodas as frases ou 
apenas as mais importantes).

• Quais são as suas impressões sobre o grupo?
• O que parece ser semelhante no grupo? Quais são as principais 

diferenças?
• Tem algum padrão nos seus próprios hábitos de consumo dosmédia? 

Eles sãonegativos ou positivos? Poderia dar alguns exemplos?
• Há algo que gostaria de mudar nos seus próprios hábitos? Porquê?
• Quando pode começar a implementar essas mudanças?
• O que o pode ajudar?O que podemos utilizar desta atividade para o 

nosso processo de TeatroJornal?

Recomendações para Usar a Atividade/Adaptações
• Pode alterar as frases para analisar hábitos gerais de consumo dosmédia 

ou hábitospredominantemente problemáticos / negativos, neste último 
caso, se se verificar, a discussãodeve se concentrar no porquê de serem 
problemáticos e como podem ser mantidos sob controlo.

• Modifique as frases com base no seu grupo, a fim de garantir que os 
participantes têm uma hipótese justa, de realmente completar a tabela. 
Pode, intencionalmente, colocar hábitos predominantemente difíceis 
e também difíceis de encontrar - para torná-los no ponto principal da 
atividade. Esta versão pode ser frustrante e deve ser tratada de forma 
adequada na discussão.
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 Bingo de Hábitos dosMédia

Devem percorrer a sala e encontrar pessoas que possam responder SIM 
às diferentes frases da tabela. Tem de encontrar uma pessoa para cada frase. 
Escreva o nome da pessoa ao lado da declaração específica. Pode ter o nome de 
uma pessoa na sua tabela, no máximo duas vezes, mas tente falar com o máximo 
de pessoas possível.

Diz BINGO quando encontra pessoas para todas as frases mencionadas.

Leio jornais impressos pelo menos 
a cada 2 dias.

Nunca vejo TV.

Eu produzo / crio conteúdo 
dosmédia.

Eu faço scroll no meu telefone 
antes de dormir.

Sigo intencionalmente criadores 
de conteúdo dosmédia de 

diferentes meios prestigiados.

Eu partilho artigos na minha 
conta de rede social.

Costumo ter conversas online 
com pessoas que não conheço.

Não confio em nenhum meio de 
comunicação tradicional (canal de 

TV, jornal, rádio).
Sou assinante de um jornal 

internacional online.
Às vezes, leio apenas o título 
de um artigo e chego a uma 
conclusão sobre o mesmo.

Eu acreditei (e partilhei) Notícias 
Falsas.

Não sou influenciado pelos 
anúncios que vejo.

Comprei alguns itens depois de 
ver os anúncios online nas minhas 

redes sociais.

Eu não tenho contas nas redes sociais.
Ou

Eu não uso as minhas contas das 
redes sociais.

Eu cancelei / bani alguém das 
minhas redes sociais.

Tenho, como “amigos” nas redes 
sociais, pessoas que nunca conheci 

na vida real.
Eu regularmente e ativamente 
atualizo-me sobre o que está a 

acontecer na minha comunidade, 
país e no mundo.

Eu passo mais de 6 horas online 
todos os dias (não relacionado ao 

meu trabalho).
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Título: 
Que tipo de Consumidor dosMédia eu sou? 

(90 min) 

Objetivos: Identificar comportamentos pessoais de consumo 
dosmédia; refletir sobre que hábitos são negativos e os que são 
positivos;aumentar o pensamento crítico em relação aos próprios 
comportamentos;estimular mudanças nos padrões pessoais de consumo 
dosmédia;

Detalhes e descrição da atividade:
• Forneça uma cópia da tabela “Eu - um consumidor dosmédia” para 

cada participante. Peça-lhes que o preencham nos próximos 20 
minutos.

• Após este tempo, divida os participantes em grupos de 4 e peça 
quepartilhem os seus resultados. Convide-os a fazerem mais perguntas 
uns aos outros, para obterem mais detalhes sobre os hábitos uns dos 
outros. Cada grupo é solicitado a identificar os padrões individuais, 
padrões de grupo e a apontar se há algum aspeto interessante, 
surpreendente e relevante. Dê ao grupo 30 minutos para as discussões.

• Peça a cada grupo parapartilhar as suas impressões e comentários, 
com base nas diretrizes fornecidas. Os outros grupos podem fazer 
perguntas adicionais.

• Assim que todos os grupos terminarem, prossiga para a discussão.

Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Qual foi a sensação de fazer parte deste exercício?
• Houve algum aspeto desafiador e porquê?
• Como foram as suas conversas nos grupos?
• Descobriu algo surpreendente ou novo sobre si mesmo?
• O que parece ser semelhante em todo o grupo? Quais são as principais 

diferenças? O que isso diz sobre o nosso grupo?
• Quão presente estão osmédia nas vossas vidas?
• Até que ponto estão a moldar as suas visões de mundo e decisões?
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• Pela sua observação, falta alguma coisa nos seus hábitos de consumo 
dosmédia ou nosdo grupo? Porquê?

• Há algo que gostaria de mudar nos seus próprios comportamentos? 
Porquê?

• Quando pode começar a implementar essas mudanças?
• O que o pode ajudar?
• O que podemos utilizar desta atividade para o nosso processo de 

TeatroJornal?

Recomendações para Usar a Atividade/Adaptações
• Se se encontra regularmente com o seu grupo, pode dar-lhes, como 

trabalho para casa, o preenchimento de um diário de bordo em relação 
ao consumo dosmédia, por uma semana, no qual os participantes 
devem escrever o que fizeram e com o quê que se envolveram todos 
os dias, da perspetiva dosmédia. Estatarefa pode ser dada antes desta 
atividade ou como um acompanhamento, e tratada na próxima 
reunião.
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Eu - Um Consumidor dosMédia

* responda a todas as perguntas aplicáveis ao item / comportamento sobre o qual está a refletir 

Comportamento * Porquê? Quais os temas? 
Como? Quantos? Com que 

frequência? Quais programas / 
shows? Quantas horas?

Eu leio jornais (físicos / online)
Eu leio livros

Eu subscrevi para receber uma 
newsletter/email informático

Eu vejo TV (Incluindo programas de 
TV, séries, filmes, etc.)

Eu ouço rádio
Eu ouço podcasts diferentes

Eu sigo influencers
I have social media accounts

Eu tenho conta nas redes sociais

Eu reajo às publicações de outras 
pessoas nas redes sociais

Eu partilho conteúdos nas minhas 
contas das redes sociais

Consigo me lembrar de anúncios que 
encontrei no mês passado

Eu jogovídeo jogos/jogos online
Eu sigorelatórios / agências oficiais 

do governo / etc.
Eu participo em fóruns online
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Título: 
Níveis de Participação Online 

(90 min)

Objetivos: Refletir sobre que tipo de participação online têm; 
aumentar o pensamento crítico em relação à participação online; 
estimular mudanças quanto ao envolvimento pessoal no mundo online;

Detalhes e descrição da atividade:
• Forneça a cada participante a tabela da próxima página. Peça-lhes 

quereflitam individualmente sobre os seus próprios comportamentos 
e forneçam uma percentagemda sua atividade online, para cada tipo 
de ação. Reserve 15 minutos para isso. Podem adicionar outros tipos 
de exemplos de comportamento, além dos já fornecidos, se forem 
mais relevantes.

• Primeira rodada de trocas entre os participantes. Divida os 
participantesem grupos com base na percentagem dada; os 
participantes com a maior percentagem na mesma categoria juntam-
se no mesmo grupo. Se um participante não encontrar ninguém 
da sua própria categoria, ele pode escolher juntar-se ao grupo que 
corresponde à percentagem da próxima categoria. Durante 15 a 20 
minutos, os participantes partilham entre si, porque deram aquela 
percentagem e dão exemplos do que estão a fazer ou onde estão 
envolvidos, etc. Após a conclusão do tempo, cada grupo deve fornecer 
um resumo das suas discussões, focando os aspetos principais.
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• Segunda rodada de trocas entre os participantes. Misture os grupos 
anteriores em 3 novos grupos, para ter igual número de representantes 
dos grupos anteriores nos recém-formados. Nestes grupos, por 20 
minutos, convide os participantes a partilhar a sua distribuição e 
escolhas, e a refletir sobre o papel de cada tipo de comportamento no 
“ecossistema” do mundo online.

• Passe para a discussão com todo o grupo, onde abordará, também, os 
aspetos abordados na última rodada de trocas e discussões.

Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Quão fácil foi para si analisar os seus níveis de participação?
• Está satisfeito com a percentagem que deu? Gostaria de ter uma 
• distribuição diferente? Porquê? Poderia dar alguns exemplos?
• Qual é o papel de cada nível de participação? (Peça aos grupos 

quepartilhem conclusões). Quantos papéis pode desempenhar ao 
mesmo tempo?

• Quais os papéis que apoiam a mudança social? Quais os que impedem?
• Qual é o impacto de tais comportamentos nas próprias pessoas? 

Existem consequências negativas? Poderia dar exemplos?
• Como poderíamos participar de forma mais responsável para nós e 

com a sociedade?
• O que gostaria de fazer de diferente a partir de agora e porquê?
• O que podemos utilizar para o nosso processo de Teatro Jornal?

Recomendações para Usar a Atividade/Adaptações
• Para uma sessão mais curta, pode colocar, em diferentes partes da 

sala, os 
• níveis escritos em grandes papéis e pedir aos participantes que se 

coloquem onde estão a participar mais. Também pode dar diferentes 
temas / questões onde eles acham que podem mudar o seu nível.
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Nível de Participação Exemplos de Comportamento

Criadores

◆ Publique um blog / vídeoblog
◆ Publique a sua própria página da web / rede social
◆ Envie um vídeo que criou
◆ Faça upload de áudio / música que criou
◆ Escreva um artigo ou histórias e publique-os
◆ Inicie discussões públicas ou protestos pacíficos
◆ Inicie campanhas online
◆ ……

Conversadores
◆ Atualize o seu estatuto num site de rede social
◆ Publique atualizações no Twitter, Facebook, etc.
◆ ……

Críticos

◆ Publique avaliações / análises de um produto ou 
serviço
◆ Comente no blog de outra pessoa
◆ Contribua para um fórum online
◆ Contribua / edite artigos na Wikipédia
◆ Participe de uma pesquisa sobre algumas 
iniciativas, produtos, etc.
◆ Comente sobre a legislação local / nacional
◆ Critique as discussões públicas
◆ Observe e relate o trabalho das autoridades públicas
◆ ……

Colecionadores
◆ Use feeds RSS
◆ Vote num site online
◆ Adicione “tags” a páginas da web ou uma foto

“Os que se juntam”
◆Mantenha o seu perfil num site de rede social
◆ Visite sites de redes sociais
◆ …..

Espetadores

◆ Leia blogs
◆ Ouça podcasts
◆ Assista a vídeos de outros utilizadores
◆Leia fóruns online
◆ Leia as avaliações / comentários dos clientes
◆ Leia os tweets
◆ ……

Inactivo ◆ Nenhuma das anteriores
*Com base no modelo de 2010 de Bernoff, J. e Li, C. (2010), ‘Social technographics revisited 
- mapping online partition’. Em modelos de participação: cidadãos, jovens, online
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Título: 
Jornalismo Cívico/Público 

(90 min)

Objetivos: Identificar os diferentes níveis de jornalismo cívico;refletir 
sobre o seu poder pessoal e a motivação para se envolver no jornalismo 
cívico; aumentar o pensamento crítico em relação ao jornalismo 
cívico;estimular um envolvimento mais responsável no jornalismo digital.

Detalhes e descrição da atividade:
• Pergunte aos grupos o que é jornalismo cívico. Obtenha algumas 

respostas e esclareça se há algum mal-entendido. (Jornalismo Cívico - 
o cidadão ou público em geral desempenha um papel ativo no processo 
de recolha, reportagem, análise e divulgação de notícias e informações, 
nomeadamente através da Internet).

• Divida os participantes em grupos de 4-5 pessoas. Nesses grupos, eles 
precisam de ler o artigo “11 camadas de jornalismo cívico” de Steve 
Outing (https://www.poynter.org/archive/2005/the-11-layers-of-citizen-
journalism/). O artigo aborda o tema sob a perspetiva dos órgãos 
de notícias. Extraímos 9 Níveis de Jornalismo Cívico(veja abaixo), 
em termos de comportamentos específicos do lado do cidadão. Os 
participantes devem se autoavaliar, com base nas atividades atuais ou 
passadas, em que nível ou níveis estão/estiveram.

• Eles têm 30 minutos para esta tarefa.

9 Níveis de Jornalismo Cívico

Nível 1: Fornecer comentários ao artigo, notícias em vídeo, etc.
Nível 2: Fornecer uma contribuição (um link, uma foto, etc.) para um 

artigo de jornalista profissional;
Nível 3: Fornecer uma contribuição mais direta para orientar ou 

apoiar os jornalistas (jornalismo colaborativo), por ex. o jornalista precisa 
entrevistar alguém e pede aos leitores que sugiram as perguntas;

Nível 4: Diz respeito aos bloguers, especialmente a nível local. Eles 
recebem um espaço de blog no jornal ou o blog de um leitor é selecionado;
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Nível 5: está relacionado com o conceito de transparência - envolve o 
leitor na tarefa de redação (por exemplo, organização da notícia);

Nível 6: Um site / plataforma de jornalismo participativo 
inteiramente administrado pelos leitores que agora se tornam jornalistas 
e escrevem especialmente sobre eventos locais que envolvem a si mesmos 
pessoalmente e, consequentemente, são testemunhas;

Nível 7: Semelhante ao 6, mas desta vez as notícias são publicadas 
imediatamente, sem serem verificadas ou editadas;

Nível 8: Mistura de artigos de profissionais (remunerados) e artigos 
de cidadãos (conteúdo gratuito)

Nível 9: WikiJornalismo - todos podem escrever e publicar notícias / 
histórias, e também editar o que já foi escrito (adicionando fotos e links, 
ou fornecendo ao texto outros detalhes ou pequenas correções etc.).

• Após 30 minutos, pergunte a todos os participantes:
 ӹ Em que níveis se encontraram?
 ӹ Poderia dar alguns exemplos?
 ӹ Acha que existem outros níveis / tipos de jornalismo cívico não 

abrangidos pelo artigo fornecido?
 ӹ Poderia dar alguns exemplos?
 ӹ Quais acha que são os aspetos positivos do jornalismo cívico?
 ӹ E quanto aos negativos?

• Visualize o video “What New Power Looks Like” de Jeremy 
Heimans(https://www.youtube.com/watch?v=j-S03JfgHEA). 
Alternativamente,pode preparar uma apresentação dos principais 
pontos levantados no vídeo ou no livro que Heimans escreveu junto 
com Henry Timms, New Power.

• Prossiga para a discussão final.

Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• O que achou deste vídeo?
• Quais foram os principais problemas que Jeremy sinalizou no vídeo?
• Como vincular o conceito de jornalismo cívico ao conceito de novo 

poder de que fala? Poderia dar alguns exemplos específicos?
• Quanto poder tem as pessoas para mudar a sua sociedade?
• Como é que esse poder pode ser canalizado para um propósito melhor?
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• E o jornalismo cívico? Quanta energia pode ter?
• O cidadão jornalista sempre optou por ser ou às vezes é obrigado a sê-lo? 
• Poderia dar exemplos?
• Onde quer se posicionar neste contexto?
• Quer ser um cidadão jornalista? Porquê?
• Quem deve sercidadão jornalista e porquê?
• O que gostaria de tirar dessa discussão?
• O que podemos utilizar para o nosso processo de TeatroJornal?

Recomendações para Usar a Atividade/Adaptações
• Para informações adicionais ou materiais para serem usados na 

sessão, se desejar, aqui tem um link sobre prós e contras do jornalismo 
cívico(https://weeksofcommunicationelaboration.wordpress.
com/2020/02/10/the-pros- and-contr-of-citizen-journalism /) e um 
vídeo de Paul Lewis sobre Jornalismo Cívico(https://www.youtube.
com/watch?v=9APO9_yNbcg)

• A sessão pode abordar vários temas, jornalismo cívico como 
conceito,reflexão pessoal, análise crítica sobre o mesmo, novo conceito 
de poder, combinar esses conceitos e, novamente, reflexão pessoal. 
Para alguns grupos, com pouca experiência no campo, pode ser 
muito para processar em apenas uma sessão. Modifique e use apenas 
algumas partes da sessão, com base na preparação do seu grupo.
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Título: 
Tendências Pessoais 

(90 min)

Objetivos: Familiarizar-se com o conceito de preconceito pessoal 
oculto; refletir sobre como o preconceito interno afeta a nossa vida 
quotidiana;apoiar os participantes a identificarem os seus preconceitos 
pessoais;aumentar o pensamento crítico em relação aos próprios 
comportamentos e ações; estimular um envolvimento mais responsável 
com o conteúdo dosmédia;

Detalhes e descrição da atividade:
• Pergunte aos participantes o que acham que épreconceito 

inconsciente.É muito provável que muitos deles estejam confusos, 
inseguros ou indecisos sobre este conceito. Use as definições 
mencionadas abaixo para esclarecer os conceitos. Sinta-se à vontade 
para pesquisar explicações e exemplos adicionais.

Definições de apoio
Um estereótipo é uma crença exagerada, imagem ou verdade distorcida sobre 

uma pessoa ou grupo - uma generalização que permite pouca ou nenhuma diferença 
individual ou variação social. Os estereótipos são baseados em imagens dosmédia de 
massas ou em reputações transmitidas por pais, colegas e outros membros da sociedade. 
Podem ser positivos ou negativos.
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Um preconceito é uma opinião, pré-julgamento ou atitude sobre um grupo 
ou os seus membros. Pode ser positivo, mas no uso comum refere-se a uma atitude 
negativa. São frequentemente acompanhados de ignorância, medo ou ódio. Os 
preconceitos são formados por um processo psicológico complexo que começa com 
o apego a um círculo íntimo de conhecidos ou "em grupo", como uma família. O 
preconceito costuma ser direcionado a "grupos externos".

Discriminação é o comportamento que trata as pessoas de forma desigual 
por causa da sua participação no grupo. O comportamento discriminatório, que 
varia de muito pequeno a crimes de ódio, geralmente começa com estereótipos e 
preconceitos negativos.

Estereótipos e preconceitos, em relação a “grupos externos”, confundem 
as nossas perspetivas e visões do mundo sobre a palavra – torna-setendência 
(subjetiva, parcial, etc.)

Pesquisas têm demonstrado que preconceitos considerados ausentes ou extintos 
permanecem como "resíduos mentais" na maioria de nós. Estudos mostram 
que as pessoas podem estar conscientemente comprometidas com a igualdade e 
deliberadamente trabalham para se comportar sem preconceito, embora ainda 
possuam preconceitos ou estereótipos negativos ocultos.

Um número crescente de estudos mostra uma ligação entre preconceitos 
ocultos e comportamento real. Preconceitos ocultos podem se revelar em ação, 
especialmente quando os esforços de uma pessoa para controlar o comportamento 
conscientemente diminuem sob stress, distração, relaxamento ou competição. 
Descobriu-se que crenças e atitudes inconscientes estão associadas à linguagem e 
certos comportamentos, como contacto visual, piscar de olhos e sorrisos, etc.

• Convide os participantes para um exercício,que lhes pode dar a 
oportunidade de detetar alguns dos seus preconceitos ocultos. Explique 
acerca da organização do Projeto Implícito, que visa educar o público 
sobre preconceitos ocultos e fornecer um “laboratório virtual” para 
recolha de dados na Internet. Esta organização desenvolveu o Teste de 
Associação Implícita, sobre vários temas, que fornece uma plataforma 
para qualquer pessoa interessada em detetar os seus preconceitos 
ocultos(https://implicit.harvard.edu/implicit/selectatest.html).

• Explique que o teste tem as suas limitações, não é a ferramenta 
depesquisa mais precisa ou rigorosa e é bastante parcial para o público 
norte-americano (a maioria dos dados de referência vem dessa parte 
do mundo), mas, no entanto, está a fornecer um bom exercício inicial 
para explorar preconceitos internos.
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• Dê entre 10 e 20 minutos para os participantes fazerem um ou mais 
testes do site. Convide-os a se envolverem nos testes naturalmente e 
a não tentarem influenciar intencionalmente os resultados – pois isso 
derruba o propósito da atividade.

• Após este tempo, divida os participantes em grupos de 3 pessoas. Nestes 
grupos, os participantes são livres parapartilhar o que quiserem sobre 
o teste que fizeram, os resultados que obtiveram, as suas impressões, 
etc. Têm 15 minutos para esta discussão.

• Após este tempo, prossiga para a discussão com todo o grupo.

Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Quantos testes fez?
• Quais?
• Quais foram as suas impressões ao fazer o teste?
• Que tipo de resultados obteve, se desejar partilhar?
• Alguma coisa o surpreendeu?
• Como acha que o teste está a medir o preconceito oculto? (Pode 

explicar aqui mais sobre o mecanismo por trás do teste)
• Quão relevante acha que é?
• De que outra forma pôde detetar os seus preconceitos? Em que aspetos 

da vida se manifestam?
• Que tipo de preconceito tem? Como sabe?
• Acha que tem preconceitos inconscientes? Porquê?
• Como acha que a sua vida é afetada pela existência de preconceitos? 

Seu ou das pessoas ao seu redor?
• Como é que isso está a influenciá-lo como consumidor dosmédia?
• Como deseja levar essas informações adiante?
• O que podemos utilizar desta atividade para o nosso processo de 

TeatroJornal?
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Recomendações para Usar a Atividade/Adaptações
• Não vivemos numa sociedade ou mundo equilibrado e 

igualmenterepresentado; portanto, todos nós fomos mais expostos 
a certos grupos, normas e valores, que num nível inconsciente mais 
profundo poderíamos colocar numa posição mais elevada. Todos nós 
temos preconceitos ocultos e estes muitas vezes permanecem ocultos 
se não os desencadearmos para que apareçam e tomemos consciência 
deles, a fim de controlá-los sempre que forem ativados na nossa vida 
quotidiana.

• Esta atividade pode desencadear resistência e a não-adesão de 
novos grupos, com pouca experiência em comum e também pouca 
experiência em autorreflexão crítica. Não tente fazer isto com grupos 
que não tem a certeza se estarão abertos e dispostos a se olharem 
criticamente.



208 

Improvisações / Competências de Representação / Ensaios
 

Título: 
Artigo Reverso 

(60-90 min) 

Objetivos: Estimular a criatividade do grupo; preparar-se para 
representar; desenvolver competências de improvisação e representação; 
analisar o conteúdo dosmédia de diferentes perspetivas;

Detalhes e descrição da atividade:
• Divida os participantes em grupos de 4-5.
• Cada grupo recebe um artigo (divulgando algum evento atual / 

notícias relevantes) com detalhes suficientes para o enredo dos 
eventos retratados.

• Cada grupo deve dramatizar o artigo, mas deve fazê-lo ao contrário, 
do final ao ponto de partida apresentado no artigo. Eles têm 20 
minutos para a preparação.

• Os grupos realizam as suas cenas. Os outros participantes comentam 
o que viram, fazem perguntas epartilham as suas opiniões.

• Passe para a discussão.

Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Como correu a tarefa?
• Como se sentiu durante a preparação?
• Quão desafiador foi dramatizar o artigo desta forma?
• Que observações tem de todas as apresentações?
• O que o surpreendeu quando viu as apresentações dos outros grupos?
• Que nova perspetiva ganhou sobre o artigo abordado?
• O que podemos utilizar desta atividade para o processo de TeatroJornal?
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Recomendaçõespara Usar a Atividade/ Adaptações
• Dê ao grupo a tarefa de imaginar um final diferentedaquele do 

artigo original. O grupo pode representar a história original e uma 
alternativa, ou pode convidar o público a subir ao palco e propor 
finais alternativos para o artigo. Na discussão aborde aspetos sobre 
o que poderia ser feitopara mudar o curso dos acontecimentos, para 
agir e intervir antes que seja tarde demais.
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Título: 
Média em Diferentes Géneros

(60-90 min) 

Objetivos: Estimular a criatividade do grupo; preparar-se para 
representar; desenvolver competências de improvisação e representação; 
analisar o conteúdo dosmédia de diferentes perspetivas;

Detalhes e descrição da atividade:
• Divida os participantes em grupos de 4-5.
• Cada grupo recebe um artigo (divulgando algum evento atual / 

notícias relevantes) com detalhes suficientes para o enredo dos 
eventos retratados.

• Eles têm 20 minutos para ler o artigo, distribuir os papéis pelo grupo e 
improvisar a história retratada no artigo, no máximo 2 minutos

• Num chapéu / caixa, prepare uma lista de papéis com diferentes 
géneros escritos: ação, aventura, comédia, drama, fantasia, história, 
terror, ficção científica, suspense, romântico, musical, novela, 
documentário, etc.

• Após o tempo de preparação, um grupo sobe ao palco e faz a curta 
apresentação. Pergunte às restantes pessoas se a cena é clara, se têm 
alguma dúvida e que género acham que a peça representa. Após 
os breves comentários do público, o grupo de atores tira um papel 
da caixa e têm de repetir a sua atuação, desta vez no novo género. 
Pergunte ao grupo se eles têm algum comentário sobre a forma como 
o artigo mudou.

• Dependendo do número de grupos, pode dar a cadagrupo 2 géneros 
diferentes, antes de passar para o próximo grupo.

• Passe para a discussão.

Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Oque achou deste exercício?
• O que teve de fácil?
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• Qual foi a parte mais difícil?
• Que observações gerais tem das atuações?
• O que o surpreendeu?
• Que nova perspetiva ganhou sobre o artigo abordado?
• Como é que o significado do artigo mudou quando foi representado 

com um género diferente? O que isso nos diz?
• O que podemos utilizar desta atividade para o nosso processo de 

TeatroJornal?

Recomendaçõespara Usar a Atividade / Adaptações
• Dependendo do perfil do seu grupo e dos artigos que deseja utilizar, 

pense cuidadosamente se deseja adicionar, como opções, géneros 
que sejam cómicos e engraçados, pois isso pode levar à retratação 
de eventos graves (muitas vezes retratando situações de opressão de 
diferentes pessoas) numa perspetiva engraçada.
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Título: 
Repórteres versus Comentadores 

(60 min) 

Objetivos: Estimular a criatividade do grupo; preparar-se para 
representar; desenvolver competências de improvisação e representação; 
analisar o conteúdo dosmédia de diferentes perspetivas; refletir sobre o 
papel dos consumidores dosmédia e do jornalismo participativo;

Detalhes e descrição da atividade:
• Forme 2 grupos. Um de Repórterese o outro de Comentadores.
• O papel dos Repórteres é relatar diferentes notícias e histórias. Podem 

fazê-lo usando materiais dosmédia.
• O papel dos Comentadores é comentar, em tempo real, o que dizem 

os Repórteres; semelhante ao que está a acontecer nas redes sociais 
ou em alguns sites de notícias, depois que um artigo é publicado e 
qualquer pessoa pode comentar.

• O processo é assim: um repórter sobe ao palco e passa a 
comunicarcertos acontecimentos ocorridos recentemente. Aguarde 
cerca de 1 a 2 minutos para que o repórter forneça mais detalhes. Ao 
seu sinal, um Comentador pode subir ao palco e começar a comentar 
as questões levantadas pelo Repórter. O Repórter pode abordar os 
comentários recebidos ou continuar como antes.

• Ao seu sinal, peça a outro repórter para substituir a pessoa que já 
está no palco; pode permitir 2 ou 3 Repórteres no palco ao mesmo 
tempo (para enfatizar também a quantidade de notícias / informações 
a que estamos expostos ao mesmo tempo). O mesmo vale para os 
Comentadores, são substituídos oupermite que mais deles estejam 
no palco ao mesmo tempo. Use a sua intuição para decidir como é 
melhor proceder, com base no andamento do processo e no interesse 
do grupo.

• Após 30-40 minutos, passe para a discussão.
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Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Como se sentiu durante este exercício?
• O que foi desafiador para si e porquê?
• Que observações gerais tem das improvisações?
• O que o surpreendeu?
• Quão realistas foram as improvisações?
• Poderia dar exemplos?
• Qual é o papel dos Comentadores na vida real? O que podem eles 
• influenciar ou desencadear?
• É um comentador na vida real?
• Se sim, que tipo de comentador é? Poderia dar alguns exemplos?
• O que os repórteres ou produtores dosmédia devem aprender ou levar 

em consideração dos Comentadores?
• E o que não deveriam?
• Quão participativa deve ser a produção de conteúdo dosmédia?
• Porquê?
• O que podemos utilizar desta atividade para o nosso processo de 

TeatroJornal?

Recomendações para Usar a Atividade / Adaptações
• Se algumas pessoas no grupo são novas, elas podem apenas ser 

o público, sem ter nenhum papel, e fornecer comentários da sua 
perspetiva.

• Pode escrever diferentes estilos de comentários ou relatórios (por 
exemplo, agressivo, de apoio, crítico, ignorando, filósofo, etc.) em folhas 
de papel, que podem ser retiradas de uma caixa pelos membros do 
grupo quando sobem ao palco, a fim de dar um tom específico à sua 
atuação.
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Título: 
Vamos Criar Um Artigo Juntos 

(60 min) 

Objetivos: Estimular a criatividade do grupo; preparar-se para 
representar; desenvolver competências de improvisação e representação; 
analisar o conteúdo dosmédia de diferentes perspetivas;

Detalhes e descrição da atividade:
• Divida os participantes em 2 grupos (de preferência de 5 a 10 pessoas).
• Nos grupos, os participantes têm de criar uma notícia juntos. Umapessoa do 

grupo começa com uma frase, a próxima pessoa continua com outra frase e 
assim sucessivamente. A cada 3 pessoas, quem tem a vez no momento tem 
de mudar o ângulo / perspetiva do artigo.

• Durante este tempo, em paralelo, o outro grupo tem de representar o que 
o primeiro grupo está a dizer. Eles podem dramatizar individualmente 
ou em grupo; são livres para improvisar no local, independentemente da 
forma como o texto está a ser construído pelo outro grupo.

• Pode dar um tema a um grupo para tratar, ou pode fornecer a frase 
inicialpara ter certeza de que abordam as questões que deseja que reflitam 
no artigo.

• Dê a cada participante um ou mais adjetivos para usar no momento 
dacriação, quando for a sua vez.

• Dê 10 minutos para o grupo realizar a tarefa, dependendo do número 
depessoas, cada pessoa pode escrever até 2 ou 4 frases cada.

• Faça 2 rodadas para cada grupo, cada rodada com um tema diferente, 
edepois prossiga para a discussão.
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Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Como foi este exercício para si?
• Como se sentiu a criar o artigo?
• Que tal encenar?
• O que foi desafiador?
• Que impressões tem sobre os artigos finais?
• Como foram os artigos moldados?
• Como é que o enredo mudou?
• Que tipo de ângulos e perspetivas diferentes surgiram ao longo 

doexercício?
• Gostaria de mudar o artigo em alguma direção e não conseguiu? 

Poderiadar um exemplo?
• Algum dos artigos/partes criados se assemelham à realidade?
• Poderia dar alguns exemplos?
• Que outra perceção tem deste exercício?
• O que podemos utilizar para o nosso processo de TeatroJornal?

Recomendações para Usar a Atividade / Adaptações
• Muitas vezes acontece que o grupo que está a representar, vai um passo 

além eantecipa o que acontece a seguir,influenciando as próximas 
frases vindas do grupo que escreve o artigo. Se se aperceber deste 
aspeto, peça aos criadores do artigo do segundo turno, queparticipem 
de olhos fechados ou de costas voltadas para o grupo que está a atuar.

• Se possível, peça a um voluntário ou colega para escrever o texto 
quecriaram, para ser usado na discussão e como referência para 
trabalhos futuros.

• Se quiser ajudar o grupo a se lembrar quando é a altura de mudar 
oângulo,pode sinalizar sempre que chegar esse momento.

• Pode tentar uma versão em que cada pessoa deve mudar o ângulo 
doartigo; desta forma, será mais difícil ter um texto coerente, mas 
pode fornecer mais ângulos para explorar o tema.
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Título: 
Notícias com os Verdadeiros Protagonistas 

(40-60 min) 

Objetivos: Estimular a criatividade do grupo; preparar-se para 
representar; desenvolver competências de improvisação e representação; 
analisar o conteúdo dosmédia de diferentes perspetivas;

Detalhes e descrição da atividade:
• Solicite a um grupo de voluntários, para estar pronto para participar 

daatividade.
• Dê um artigo a um voluntário; de preferência um artigo com o 

qualplaneia trabalhar na sua peça de Teatro Jornal.
• O voluntário sobe ao palco e começa a ler lentamente o artigo.
• Quando uma pessoa é mencionada no artigo, um dosvoluntários 

sobe ao palco e começa a representar o que quer que aquela pessoa 
específica esteja a fazer/vivenciar. Uma a uma, todas as pessoas 
mencionadas no artigo vão ao palco improvisam a história completa.

• Caso os detalhes mencionados no artigo sejam insuficientes, 
osvoluntários podem completar a atuação com a sua própria imaginação.

• Quando o artigo é lido na íntegra, o primeiro voluntário atua 
comorepórter em campo, circula e faz perguntas aos protagonistas do 
artigo. O público também pode comentar e fazer perguntas.

• Interrompa o processo quando sentir que os resultados estão a 
escassear; continue com uma segunda rodada, com diferentes 
voluntários e prossiga para a discussão.

Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Como foi este exercício para mim?
• Como se sentiu?
• Que impressão tem sobre a forma como os artigos foram encenados?
• E as entrevistas com os protagonistas?
• Encontrou alguma nova perspetiva, ângulos para o assunto?
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• Havia algo a faltar na história que não foi conseguido no artigo?
• Houve alguma pergunta que ficou sem resposta ou não foi feita?
• Que outra perceção tem deste exercício?
• O que podemos utilizar para o nosso processo de TeatroJornal?

Recomendações para Usar a Atividade / Adaptações
• Dependendo do número de participantes e do seu interesse, divida 

ogrupo em números iguais e cada grupo terá de lidar com um artigo.
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Título: 
Relatório de Campo 

(60 min) 

Objetivos: Estimular a criatividade do grupo; preparar-se para 
representar; desenvolver competências de improvisação e representação; 
refletir sobre o papel dos repórteres em campo;

Detalhes e descrição da atividade:
• Divida os participantes em 2 grupos. Um grupo é o público e os 

outrossão os improvisadores. Os papéis mudam na segunda ronda.
• No grupo de improvisadores, 1 ou 2 pessoas devem assumir o papel 

dosrepórteres, que vão a campo e reportam a partir do local da ação.
• O “local da ação” pode ser representado por diferentes locais 

inspiradosna leitura de materiais dosmédia: um bar, praia, mercado, 
empresa, restaurante, hotel, fronteira, polícia, avião, autocarro, 
comboio, ruas, escola, hospital, fábrica, casa, parlamento, município, 
áreas de conflito, campos de refugiados, locais de reunião de 
funcionários, um protesto, uma conferência de imprensa, etc.

• Os restantes improvisadores têm de escolher um papel de alguém 
naquele lugar específico e improvisar uma cena, estilo livre. Ao seu 
sinal, anuncie que, de repente, as circunstâncias estão a mudar no local 
de ação; diferentes eventos naturais ou causados pelo homem estão 
começando a acontecer, tais como: chuva, tempestade de areia, nevões, 
tornado, incêndio, inundações, terramoto, ataques de gafanhotos, 
nevoeiro, erupções vulcânicas, avalanche, queda de avião, acidente 
de autocarro/ comboio, interrupção dos serviços (eletricidade, água, 
comunicação, sinais, etc.), agentes biológicos, derrames químicos, 
derramas de óleo, ataque armado, explosões, contaminações, etc.
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• Quando o evento perigoso específico é anunciado, os voluntários 
têm de improvisar com base na nova situação. Nesse momento, os 
repórteres têm de dar informações ao público sobre o que está a 
acontecer; podem dar entrevistas ou apenas observar e relatar os 
eventos dos seus ângulos.

• Mude, algumas vezes, as circunstâncias de um grupo, antes de passar 
para o segundo turno.

Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Como foi este exercício para si?
• Como foi improvisar?
• Como foi ser repórter?
• Que impressão tem sobre a forma de como as situações foram encenadas?
• E quanto ao relato das ações?
• Alguma parte das improvisações se assemelha a alguma coisa da vida real?
• Poderia dar alguns exemplos?
• O que acha do papel do repórter de campo?
• Quais são os desafios que enfrentam para se relacionar, de forma completa e 

objetiva, com o que está a acontecer em campo?
• Que outra perceção tem deste exercício?
• O que podemos utilizar desta atividade para o nosso processo de 

TeatroJornal?

Recomendações para Usar a Atividade / Adaptações
• A maioria dos exemplos de determinadas circunstâncias são 

negativos,mas se for considerado necessário, pode usar exemplos 
positivos ou mesmo fantásticos/irrealistas, por exemplo, dinheiro de 
graça caindo do céu, fadas e anjos entrando na cena, todas as pessoas 
se contaminam de felicidade e alegria, não há mais problemas no 
mundo, etc.

• Esteja atento caso existam vulnerabilidades no grupo, que possam 
serdesencadeadas pelas circunstâncias criadas, como ataques 
armados, contaminações, acidentes, etc. para estar pronto para contê-
los e tratá-los ou para escolher diferentes tipos de eventos possíveis.



220 

Emoções

Título: 
Reaja às Notícias 

(30-50 min) 

Objetivos: Expressar uma variedade de emoções num curto espaço 
de tempo; preparar-se para representar;estimular a imaginação; refletir 
sobre o papel dosmédia na vida emocional das pessoas;

Detalhes e descrição da atividade:
• Prepare uma lista de Títulos de abertura de diferentes jornais / 

meios decomunicação com antecedência. Escolha diversos tipos de 
itens, positivos, negativos, assustadores, neutros, etc., é bom ter uma 
mistura de títulos com e sem fotos. Reúna até 20 deles.

• Projete os títulos na parede.
• Os participantes estão a caminhar pela sala e devem poder ver o que 

estáprojetado na parede a qualquer momento.
• Assim que um título for projetado, convide o grupo a identificar a 

suareação emocional a esse título específico e a representá-lo com os 
seus corpos. Podem continuar a andar ou ficar parados. Eles precisam 
de expressar aquela emoção específica enquanto o título estiver a ser 
projetado. Peça ao grupo para olhar em redor e observar como os 
outros reagiram emocionalmente às notícias.

• Para cada título, dê cerca de 1 minuto para o grupo reagir e expressar 
assuas emoções.

• Depois de projetar todos os títulos, peça ao grupo que se sente em 
círculo eprossiga com a discussão.
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Debriefing / Sugestões para Perguntas:
•  Como foi esse exercício para si?
• Que tipo de emoções passou? Como se está asentir agora?
• Quão fácil foi identificar a reação emocional do título dado?
• Qual foi o mais difícil de reagir?
• O que percebeu / observou durante a atividade?
• Em que medida a sua reação emocional correspondeu à das outras pessoas?
• Notou alguma grande diferença no grupo em alguns títulos específicos? 
• Poderia dar alguns exemplos?
• Com que frequência reflete sobre como o conteúdo dosmédia o afeta 

emocionalmente?
• Pode acontecer que alguém evite certos artigos por causa deste aspeto? 
• Poderia dar alguns exemplos?
• Até que ponto acha que as pessoas estão sensibilizadas ou 

dessensibilizadas em relação ao conteúdo dosmédia?
• Acha que há notícias que deveriam despertar mais emoções nas 

pessoas,não? Porquê?
• O que fariam as pessoas em relação a estes temas, se os sentissem mais? 
• Qual é a coisa mais importante que gostaria de fazer de forma 

diferente, no futuro, em relação ao conteúdo dosmédiaa que está 
exposto diariamente?

• O que podemos utilizar desta atividade para o nosso processo de 
TeatroJornal?

Recomendações para Usar a Atividade / Adaptações
• A atividade pode ser organizada como um breve exercício para trabalharas 

emoções, sem uma discussão mais aprofundada posteriormente.
• Pode trabalhar apenas com imagens das emoções; ao ver um título, 

osparticipantes devem criar uma escultura corporal para representar a 
sua emoção.Como alternativa, os participantes podem trabalhar em 
pares e criar uma imagem comum.

• A atividade pode ser transformada num exercício de 
improvisação,convidando os participantes a interagir uns com os outros 
a partir das emoçõesque têm como reação. Eles podem falar sobre as 
notícias, os temas etc.
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Título: 
Reações nas Redes Sociais 

(60 min) 

Objetivos: Expressar uma variedade de emoções em um curto espaço 
de tempo; preparar-se para representar; estimular a conexão entre os 
membros do grupo;estimular a imaginação; refletir sobre o papel das 
redes sociais nas nossas vidas;

Detalhes e descrição da atividade:
• Prepare um stock de jornais ou artigos impressos sobre diferentestemas, 

ângulos, etc.
• Convide os participantes a escolher um artigo de seu interesse; algo 

queeles poderiam partilhar nas suas redes sociais (ou com os seus 
amigos na vida real).

• Um por um, os participantes devem ficarna frente uns dos outros. 
Têm três opções do que podem fazer no momento (semelhante a 
publicar numa conta de rede social)
 ӹ Mostre o artigo ao grupo (sem dizer nada)
 ӹ Mostre o artigo e diga algo sobre o mesmo
 ӹ Mostre o artigo e leia uma parte do mesmo em voz alta.

• Eles só podem usar uma das opções. Têm 30 a 60 segundos para 
realizar a tarefa (dependendo de quantas pessoas tem no grupo).

• Durante este tempo, o resto dos participantes têm de reagir ao que 
foi feito, da mesma forma que fariam se o vissem online. Podem usar 
qualquer uma dasemoções para as quais as redes sociais oferecem 
opções de reação (gosto, amor, carinho, raiva, riso, surpresa, tristeza), 
para criar uma nova ou para não mostrar qualquer reação. Devem 
mostrar essas reações com o rosto/corpo e devem ser claros sobre o 
que desejam mostrar.

• Além disso, os participantes também podem utilizar cartões com 
as palavras PARTILHAR e COMENTAR, para mostrar junto com a 
reação emocional.

• Depois de todos os participantes terminarem, prossiga para a discussão.
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Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Como se sente? Quais são as suas impressões acerca deste exercício?
• Qual foi a sensação de estar na frente do grupo?
• Como foi reagir dessa forma ao que os outros fizeram?
• O que foi diferentedo modo como acontece online?
• Com que frequência reage (gosta, ama, fica com raiva, etc.) a diferentes 

publicações das redes sociais dos seus amigos, conhecidos ou pessoas 
aleatórias?

• Que símbolo de reação usa predominantemente? Era o mesmo agora?
• Quando costuma fazer isso? Que critérios usa nesse sentido? Usou os 

mesmos critérios agora?
• Com que frequência publica algo na sua conta? Que critérios tem 

paraisso? Usou o mesmo agora, quando escolheu o artigo?
• Porquê que escolheu esse artigo específico?
• Se não publica nada, porque é que não publica nada?
• Com que frequência partilha ou comenta o que as pessoas publicam?
• Porquê que partilha uma publicação?
• Porque comenta? Costuma envolver-se em conversas críticas dessa 

forma?
• Se não reage, comenta ou partilha o que outros publicam, porque não 

faz nenhuma dessas coisas?
• Existe alguma coisa que gostaria de fazer diferente a partir de agora, 

nas suas redes sociais?
• O que podemos utilizar desta atividade para o processo de 

TeatroJornal?

Recomendações para Usar a Atividade / Adaptações
• Pode dar tempo para os participantes detalharem que comentários 

farão, numa folha de papel, e abordar esse aspeto na discussão.
• Pode modificar o plano de discussão e resolver questões relativas 

à desinformação, divulgação defakenews, filtros, ao excesso de 
informações ou privacidade e segurança nas nossasde redes sociais.



224 

Título: 
Leitura com Emoções 

(60 min) 

Objetivos: Explorar o conteúdo dosmédia através de várias emoções; 
preparar-se para representar; estimular a conexão entre os membros 
do grupo;estimular a imaginação; refletir sobre o papel das emoções na 
maneira como consumimos e digerimos osmédia;

Detalhes e descrição da atividade:
• Divida os participantes em grupos de 4 pessoas.
• Dê a cada grupo um artigo. O artigo pode ser um dos artigos pré-

selecionados, que podem ser usados para a atuação ou um artigo geral 
que cobre questões de opressão.

• Cada grupo deve ler o artigo para os outros participantes mostrando 
emoções diferentes. Devem dividir o artigo em 4 partes. Uma pessoa 
começa a ler utilizando uma emoção, a segunda pessoa continua 
usando outra emoção e assim sucessivamente.

• As emoções podem ser escolhidas de forma diversa e diferente para 
cadagrupo. Pode usar este site para ter uma ideia de quais emoçõespode 
transmitir ao grupo: http://feelingswheel.com/
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• Quando um grupo lê, os outros devem escrever a emoção que acham 
que é usada para cada parte. Depois de cada grupo apresentar, peça 
que revelem os seus palpites, e revele as realmente as emoções usadas.

Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Como foi esse exercício para si?
• Quão fácil foi ler o artigo com a emoção dada? Porquê?
• Foi fácil adivinhar a emoção representada?
• Como é que as diferentes emoções mudaram o significado do material?
• Em que medida as emoções associadas às notícias importam?
• Qual é a diferença entre ler e ouvir notícias?
• Qual é o impacto que isto tem no consumidor dosmédia?
• O que podemos utilizar desta atividade para o processo de 

TeatroJornal?

Recomendações para Usar a Atividade / Adaptações
• Pode incluir, para cada grupo, "neutro" sem nenhuma emoção a ser 

mostrada e, em seguida, discutir com o grupo se foi realmente neutro, 
o quê que significa ser neutrodurante a atuação, etc. Pode ligar este 
aspeto à neutralidade dos jornalistas e se isso é realmente possível.

• Para grupos avançados, forneça emoções complexas e raramente 
utilizadas para desafiar os participantes a ampliar a sua expressão 
emocional.

• Se precisar aquecer o grupo para a expressão de diversos tipos de 
emoções, pode começar com uma rápida atividade de Contagem 
de Emoções. Os participantes têm de contar, um a um, dizendo 
um número na ordem certa; cada número deve ser dito com uma 
emoção diferente de qualquer uma das mostradas anteriormente. 
Essas emoções podem ser transmitidas a cada participante com 
antecedência, a partir de uma lista comum ou eles ficam à vontade 
para decidir e se expressar. Para ajudar o grupo a diversificar os seus 
conhecimentos sobre as emoções, depois de ouvir o número, a pessoa 
tem de dizer que emoção utilizou
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Título: 
Afete o Seu Parceiro 

(60 min) 

Objetivos: Preparar-se para representar; estimular a conexão entre 
os membros do grupo;estimular a imaginação; refletir sobre como usar o 
conteúdo dosmédia para desencadear emoções; desenvolver competências 
introspetivas;

Detalhes e descrição da atividade:
• Prepare um stock de jornais ou outros materiais dosmédia sobrediferentes 

temas, ângulos, etc.
• Divida os participantes em pares.
• Cada participante tem 10 minutos para se preparar para a tarefa. Elesprecisam 

escolher uma emoção ou sentimento que desejam desencadear no seu 
parceiro. Após a sua decisão, devem encontrar conteúdo dosmédia (por 
exemplo, um artigo, uma imagem, etc.) para usar, com o intuito de afetar 
os seus parceiros.Os seus parceiros não devem estar cientes da emoção que 
estão a tentar provocar.Se desejarem, os participantes podem usar mais de 
um material; eles escolhem como querem utilizar os materiais.

• Cada participante tem 10 minutos para conduzir uma conversa com o 
seuparceiro. No final, podem revelar asintenções esentimentos/emoções 
vivenciados, uns aos outros. Trocam de papéis por mais 10 minutos.

• Passe para a discussão.
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Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Como se sente?
• Quais são as suas impressões acerca da atividade?
• Como se está se sentir agora?
• Que emoções queria provocar nos seus parceiros?
• O que nota na sua escolha de emoções?
• Conseguiu afetar o seu parceiro com a emoção que escolheu? Como fez?
• Descobriu o que os seus parceiros estavam a tentar provocar em si? 

Como?
• Que tipo de conteúdo dosmédia selecionou?
• Quantos usou?
• Como os usou?
• A história dosmédia foi suficienteou teve de adicionaroutros 

elementos?
• Que tipo de conteúdo dosmédia é muito “bom” em desencadear 

emoções por si só?
• Que tipo de emoções são mais provocadas?
• Existem semelhanças com o tipo de emoções que tentou causar?
• Que emoções não são tão fáceis de desencadear com a ajuda dosmédia? 
• Porquê?
• Que outros comentários ou perceções tem do exercício?
• O que podemos utilizar desta atividade para o processo de 

TeatroJornal?

Recomendações para Usar a Atividade / Adaptações
• Como alternativa, pode organizar a atividade, pedindo aos pares que 

realizem a tarefa em frente aos outros, de seguida peça ao público que 
adivinhe, também, a emoção representada.

• Pode indicar as emoções para cada participante com antecedência, 
deforma aleatória; destemodo, certifica-se que tem uma variedade de 
emoções abordadas no exercício, mas não pode refletir sobre como a 
escolha deles, reflete (ou não) as emoções desencadeadas pelosmédia 
em geral.
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Título: 
Reaja às Emoções 

(30 min) 

Objetivos: Preparar-se para representar; estimular a conexão entre 
os membros do grupo;estimular a imaginação; refletir sobre como 
reagimos às diferentes emoções expressas por outras pessoas; desenvolver 
competências introspetivas;

Detalhes e descrição da atividade:
• Prepare etiquetas para todos. Em cada etiqueta há umsentimento ou 

emoção escrita. Use diversidade, das mais negativas às mais positivas.
• Distribua aleatoriamente os rótulos para metade do grupo. 

Elesprecisam de assumir esse sentimento específico e colocar o seu 
rótulo num lugar visível.

• Ao seu sinal, peça a todos os participantes que entrem na sala. 
Osparticipantes sem rótulos, precisam reagir às emoções que veem 
escritas e expressas pelos participantes que vão encontrando pelo seu 
caminho. Depende inteiramente deles, como reagem ao que veem; 
não há indicações nesse sentido.

• Após 5 minutos, mude os papéis, pode usar os mesmos rótulos ou 
outros diferentes. O processo repete-se como na primeira ronda.

• Após 5 minutos, peça aos participantes que tinham rótulos para os 
remover,saírem dos seus papéis e passar para a discussão.

Debriefing / Sugestões para Perguntas:
• Como se está a sentir neste momento? Como foi este exercício para si?
• Foi fácil encenar a emoção fornecida?
• Como é que as pessoas se comportaram ou agiram em relação a si?
• Como é que isso o fez sentir? Porquê?
• Como reagiu aos outros, ao perceber qual era a emoção deles? Como 

é que eles o fizeram sentir?
• Houve alguma pessoa a quem você não sabia como reagir ou a quem 

não queria reagir? Porquê?
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• Com que frequência reflete sobre como faz as outras pessoas se 
sentirem quando está a vivenciar um sentimento específico?

• Poderia dar alguns exemplos?
• O que podemos utilizar desta atividade para o processo de 

TeatroJornal?

Recomendações para Usar a Atividade / Adaptações
• Em vez de emoções, no rótulo pode escrever diferentes grupos da 

sociedade, grupos frequentemente expostos a estereótipos negativos 
e discriminação. Pode adicionar, também, alguns grupos que não 
enfrentam situações semelhantes, para comparar as reações das 
pessoas. Nesta versão, a discussão deve abordar os estereótipos e 
preconceitos expostos pelos participantes, desafiá-los e refletir sobre 
o contexto desses grupos na sociedade.
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Título: 
Frustrado com os Média 

(90 min) 

Objetivos: Refletir sobre como osmédia nos fazem sentir; preparar-se 
para representar; estimular a conexão entre os membros do grupo;estimular 
a imaginação; refletir sobre o papel das emoções na maneira como 
consumimos e digerimos osmédia;fornecer um espaço para descarregar e 
desabafar emoções negativas desencadeadas pelosmédia.

Detalhes e descrição da atividade:
• Divida os participantes em grupos de 4-5.
• Nos grupos, os participantes partilham o quelhes provoca maior 

frustração nos média, quais os gatilhos que desencadeiam as emoções 
negativas, os níveis de frustração que experimentam e a que frequência 
isso lhes acontece.

• A partir dessa partilha, os grupos devem preparar uma pequena 
atuação que incorpore os principais pontos que partilharam. Têm 30 
minutos para se preparar e apresentar da maneira que desejarem.

• Depois de um grupo representar a sua cena, os outros participantes 
são convidados a fazer comentários, observações eperguntas.

• Depois de todos os grupos apresentarem o seu trabalho, prossiga para 
as discussões.

Debriefing / Sugestões para Perguntas:
•  Como foi para si trabalhar nesta tarefa?
• Como se sente neste momento?
• Como foi o seu processo?
• Como decidiu o que colocar no palco?
• O que notou em todas as apresentações?
• Que semelhanças observou? E quanto às diferenças?
• Porquê que os média nos provocam frustração?
• É algo sobre nós ou sobre osmédia?
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• Que tipo de média não provoca frustração?
• Como é que essa frustração se pode transformar em algo positivo? 
• Poderia dar alguns exemplos?
• O que deseja fazer de diferente da próxima vez que sentir frustração 

ao interagir com algum conteúdo dosmédia?
• O que podemos utilizar desta atividade para o nosso processo de 

TeatroJornal?

Recomendações para Usar a Atividade / Adaptações
• O formato desta atividade pode ser adaptado a outro tipo de 

sentimentosfortes desencadeados pelosmédia, que podem ser úteis 
para trabalhar, como a motivação, alegria, energia, etc.
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Observações Finais

O Teatro Jornal evoluiu da utilização de jornais impressos, o único 
meio disponívelao grande público, para a atualidade, quando os jornais 
impressos são os menos utilizados.

O consumo dosmédia evoluiu de recetores passivos para cidadãos 
ativos, envolvendo com os produtores dosmédia e criando os nossos 
próprios conteúdos –atualmente, todos nós produzimos média!

Se antes algumas coisas eram inimagináveis de acontecer no 
mundo online, agora outras estão a começar a ocupar cada vez menos 
espaço no mundo físico.

Todas estas coisas aconteceram durante a vida de uma geração 
- a minha! Ainda me considero jovem, o que significa que na mesma 
quantidade de tempo, mas no futuro, tudo pode acontecer, mudar e se 
transformar de maneiras impensáveis neste momento.

Não acho que o propósito dosmédia ou do teatro vá desaparecer! 
Elesvão se transformar e evoluir, da mesma forma que aconteceu até agora. 
O meu desejo é que este manual também possa servir nesse processo,apoiar 
processos de mudança significativos no presente,influenciar este futuro 
impensável de uma forma positiva.

Que todos tenhamos energia e motivação para seguir em frente!

Andreea-Loredana Tudorache 
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