Literacia visual:

nem tudo o que parece...

Exercício de literacia visual
1. Homem na água
Fotógrafo Rodrigo Abd, Venezuela (Associated Press) - prémio da categoria
Everyday Life, Pictures of the Year Latin America 2013
Chave: Fermin Pena tenta reparar um cano roto em Caracas, Venezuela. - 'Para mim, era
uma imagem simbólica da situação política na Venezuela, onde milhões tentam ﬁcar à tona
apesar dos problemas do país - na luta oposição-governo que piora todos os dias.”
Temas a discutir: ‘aparências’ (imagens) iludem’ - a interpretação imediata e inconsciente
de pequenos sinais podem levar-nos a julgamentos precipitados = é assim que se formam
os estereótipos - a realidade é uma construção, um conjunto de símbolos e signos que
interpretamos, mas os estereótipos negativos são um problema
> as imagens podem levar-nos para fora da nossa realidade, abrir o mundo todo à nossa
análise - para temas como ODS10 Desigualdade; ou ODS 1 Fim da Pobreza; ODS 5
Igualdade de Género, etc.

Exercício de literacia visual
2. Arranha-céus na cidade
Durban, África do Sul (sem crédito)
Chave: Foto retocada, Stockphoto/it.dreamstime.com, imagem de arquivo

genérica
Temas a discutir: representação de países africanos e países pobres como negativos e
com imagens negativas; ODS 10 Desigualdades (desenvolvimento económico, pobres e
ricos, desigualdades Norte-Sul) ; ODS 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis:
desenvolvimento urbano como positivo (será? Ex. Falar das mega-cidades em geograﬁa;
também ODS 8 Trabalho digno e crescimento económico - o crescimento sempre como
positivo (será? Ex. crescimento zero, sustentabilidade)

Exercício de literacia visual
3. Carro e destruição
Fotógrafo Spencer Platt, World Press Photo 2006 – Médio Oriente
Chave: Líbano, 1º dia do cessar-fogo Hezbollah/Israel - a casa é dos irmãos Jad e Bissan
que fugiram deste subúrbio bombardeado, o carro foi emprestado para irem veriﬁcar
como estava casa, a moça a tentar a apanhar rede de telemóvel para falar com a família e
enviar foto da casa meio destruída, em Beirute vestem-se à ocidental, de modo cuidado)…
Temas a discutir: ‘ver não é saber a verdade’ (e os estereótipos podem matar,
literalmente?) - a violência, o conﬂito e as desigualdades (desenvolvimento económico e
desigualdades Norte-Sul, ricos e pobres; ‘turismo de pobreza’ ou catástrofe), estereótipos
(sobre género, cultura islâmica, causas da migração) - ODS 1 Fim da Pobreza (a salvo de
desastres); ODS 10 Desigualdade; ODS 16 Paz e Justiça - e o difícil tema do terrorismo...

Exercício de literacia visual
4. Refugiados chegam à Europa
Fotógrafo desconhecido (creditado como AP, Chosun Agency e outros)
Chave: Refugiados chegam - onde? Aparecem na net muitos usos diferentes desta
imagem: quando foi descarregada dizia chegada à Áustria - hoje encontram-se em artigos
na Bielorussia a falar dos refugiados de Donbass, Ucrânia, depois da invasão da milícia
pró-russa; em média Sérvios que falam de refugiados Sírios - e encontram-se em sites de
extrema-direita que falam da invasão da Europa por migrantes...
Temas a discutir: ver uma imagem não é igual a ver a verdade - podem os estereótipos
matar? Falar sobre: migrações e estereótipos (porque migram as pessoas - insegurança,
guerra/ODS1 e 16, alterações climáticas); violência e desigualdades (desenvolvimento
económico/ODS10, ‘ricos&pobres’) e muito sobre os estereótipos sobre cultura islâmica >
Ou ponto de partida para falar sobre a cobertura dos média na Europa (requer prepar.)

Exercício de literacia visual
4 – Futebol de 5 (para invisuais / Boccia)
Fotógrafo Marcelo Casal, Agência Brasil - ﬁnal Jogos Parapan Americanos 2007
Chave: Brasil joga com a Argentina dos primeiros jogos panamericanos para atletas
portadores de deﬁciência (ganhou 2-0 e já é tetra-campeão :) o Futebol de 5 joga-se com
uma bola com guizos.
Temas a discutir: inclusão social; diferença e estranheza; estereótipos; situações
diferentes não signiﬁca piores - escutar um jogo de futebol em que os espectadores estão
em silêncio…
ODS 10 - reduzir as desigualdades (da religião à deﬁciência; garantir a igualdade de
oportunidades)

Exercício de literacia visual
5 – À Porta de casa
Fotógrafo/sociólogo David Schalliol, 2014 - subúrbios de Chicago: Englewood
Chave: Como em Detroit, os subúrbios a sul de chicago apresentam uma grande
desigualdade económica - esta zona está a ser demolida para dar lugar a armazéns
ferroviários/fretagem, no entanto os últimos residentes ainda aproveitam o seu jardim...
Temas a discutir: representação de países africanos e países pobres como negativos e
com imagens negativas; ODS 10 Desigualdades (desenvolvimento económico, pobres e
ricos, desigualdades Norte-Sul) ; ODS 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis:
desenvolvimento urbano como positivo (será? Ex. Falar das mega-cidades em geograﬁa;
dos custos ambientais do ‘crescimento’; também ODS 8 Trabalho digno e crescimento
económico - o crescimento sempre como positivo (será? Ex. crescimento zero,
sustentabilidade) - e, claro, de estereótipos e racismos face a diferentes etnias (a raça não
existe, é só uma, a humana)...

Exercício de literacia visual
6 – Fotojornalistas correm
Fotógrafo Paul Conroy (Reuters/MSNBC) - Líbia 2011
Chave: Esta foi a última imagem dos fotojornalistas Tyler Hicks e Lynsey Addario, tirada
momentos antes de um bombardeamento pelas forças de Muammar Khaddaﬁ, em Março
de 2011 - felizmente, uma semana depois foram usados como moeda de troca pelo ﬁlho
do ditador líbio.
Temas a discutir: ver uma imagem a correr pode enganar? Falar sobre: migrações e
estereótipos (porque migram as pessoas - insegurança, guerra/ODS1); violência e
desigualdades (desenvolvimento económico/ODS10, ‘ricos&pobres’) e muito sobre os
estereótipos sobre cultura islâmica > Ou ponto de partida para falar sobre a cobertura
dos média na Europa aos migrantes e refugiados > e a situação actual da Líbia, que é hoje
terra de ninguém e de atrocidades por descobrir (requer preparação prévia destes
assuntos)

nem tudo o que
parece...

Da foto à história
de vida

Qual a história por trás desta foto?
O quê?
Quem?
Onde?
Porquê?
E as restantes perguntas
do jornalismo: como, para
quê, e o que aconteceu
depois?

Projeto ‘Common Age’
Duas adolescentes de 15 anos, de Nicosia, no Chipre,
resolveram passar tempo a falar com a nonagenária Milia
Andreou Aggelides.
Milia contou-lhes como tomava conta de rebanhos de ovelhas
quando era criança, de como cuidou do marido que sofria de
stress pós traumático depois de lutar na ‘Guerra da
Independência’.
Foi uma das histórias e imagens do projeto.

Projeto ‘Common Age’

Ideias para usar
os média

Ecossistema mediático
Cinco razões pelas quais é importante educar para os média:

●
●
●
●
●

Influência dos média nos processos democráticos
Alta taxa de consumo de média e saturação da sociedade pelos média
Capacidade dos média influenciarem percepções, crenças, atitudes
Importância crescente da comunicação visual e da informação
Importância social da informação e importância da aprendizagem ao longo
da vida
(adaptado de Lee Masterman, 1985)

Os média são construções
_Tudo o que vemos é escrito, gravado, editado por alguém: é uma
perspectiva e uma narrativa sobre a realidade
_A forma como vemos o mundo à nossa volta é construída pelos média

No século XXI não é possível ser-se alfabetizado a não ser que se seja
alfabetizado em todos os meios usados para comunicar.
(Cary Bazalgette, 2011)
Mas temos mesmo de relativizar tudo, não há objectividade e dados fiáveis?

“Olhar o mundo através da janela”
Tudo o que vemos, lemos, ouvimos:
a ponta do iceberg
A linguagem que usamos carrega connosco toda a
nossa bagagem: a nossa visão do mundo e a
ignorância que dele temos – as nossas limitações e
preconceitos, a cultura que nos identifica. É essencial
entendermos como nos expressamos – e como se
expressam os nossos média – se queremos ter a
consciência da nossa postura no mundo, dos valores
carregamos connosco na linguagem.

Jornalismo de qualidade: janela do mundo
A transparência e a ética, o espírito crítico face às fontes, o contraditório, pautam o
verdadeiro jornalismo - o relato contextualizado dos factos e que é transparente face
às agendas cria informação de confiança.
Mas qual é a situação hoje no nosso ecossistema informativo?
As ‘Fake news’ e o sensacionalismo?
O grande problema não se reduz às notícias falsas, que são só uma parte do problema,
mas numa panorama mediático caracterizado por uma ‘Desordem informativa’, como lhe
chamaram Claire Wardle e Hossein Derakhshan, na publicação do Conselho da Europa
(2017) - ou Teresa Serafim chamou ‘a pandemia da desinformação’:

Desordem informativa
onde ‘se divide para reinar’: criar dúvida, desacreditar a ciência ous instituições, o que nos
mantém juntos como sociedade - sem preocupação com o bem comum (algum exemplo?)
1. Desinformação - quando informação falsa é partilhada com a intenção deliberada de
causar dano, com uma agenda, para ganhar algo - nem que seja clicks (o chamado
‘clickbait’, como por exemplo o falso plano de desconfinamento de Fevereiro 21)
2. Informação errada - partilhada informação verdadeira, geralmente dados privados, com
intuito de prejudicar alguém ou baralhar a opinião pública (ex. segredo de justiça; ou a
manipulação de estatísticas parciais para justificar uma opinião)
3. Má informação - quando informação falsa é partilhada mas inadvertidamente, sem
intenção ou agenda por trás (má qualidade da informação, mal elaborada ou sem ser
verificada, os factos não são propriamente falsos mas estão mal contados)

A trombeta da ampliﬁcação
Mostra
como
mentiras
deliberadas são produzidas
e viralizadas na internet
Claire Wardle - First Draft

Literacia para os média
“Capacidade de aceder aos média, de compreender e avaliar de modo crítico os diferentes
aspectos dos média e dos seus conteúdos e de criar comunicações em diversos contextos”
Comissão Europeia (Recomendação 2009/625/CE)
Como descodificar e como evitar este enviezamento, esta desordem informativa?

1. Quando algo nos provoca, indigna, interessa, é exagerado, tem palavras carregadas
de emoção ou de ironia? Parar a emoção que sentimos, suspender o
julgamento e fazer logo uma mini-investigação antes de tirar conclusões!
Regras e listas de fact-check: 1ª perceber se é uma narração de factos por alguém
imparcial ou se é uma opinião, uma interpretação = não é tudo igual, as verdades
não são absolutas mas são claras, reais e destrinçaveis!

Literacia para os média
a.
b.
c.
d.

Como enquadrar uma situação polémica que apareceu nas notícias?
Como guiar uma conversa sobre os ‘escândalos do quotidiano’?
passar pelas check-list de regras para descodificar (ver Ideias…’
procurar sítios (fiáveis) de fact-checking (ex. há dois polígrafos!)
apelar ao sentido básico de bom senso, de justiça social
relembrar que a comunicação digital é como o boato analógico

Literacia para os média
2. Como funcionam os média? A produção da informação e conteúdos, a
recepção (ativa e passiva) - Aprender a descodificar textos, de diferentes
tipos de média e de narrativa.
Todavia: não será por conhecermos
a tecnologia que conseguiremos
descodificar melhor os média!

Literacia para os média
Descodificar:
_Conhecer a linguagem / estética que essa tecnologia usa
_Entender a perspectiva, o significado, os valores que dão forma à
narrativa
_A intenção/agenda por trás, a selecção de informação usada pela
narrativa usa
_Conhecer como é a produção de cada média:
ex. filmagem e edição, a edição de texto e espaço
cada vez mais reduzido
Manual para formadores e
Ideias para Pensar os Média
https://www.4change.org/pt/recursos

Literacia para os média
3. O que não nos mata, formata
Estereótipos propagados, socialização influenciada - o que fazemos mais
tempo é a nossa vida? Tempo passado nas redes:
_atenção às bolhas onde vivemos, trabalhamos, nos informamos pesquisar, alargar;
_influência política das bolhas: Brexit, Trump… cheguização da política?
_auto-vigilantes, agentes críticos do quotidiano: procurar enquadramento,
saber desmontar o que recebemos
_olhar com olhos de ler: como olhamos o outro? o que está por trás da
polarização, agressividade nas redes - o que nos divide? ex. a invisibilidade
da população sénior, migrante, mulheres
_modelos, preconceitos: a caixa da ‘terceira idade’ = desigualdade!

Literacia para os média
_olhar com olhos de ler: como olhamos o outro? o que está por trás da
polarização, agressividade nas redes - o que nos divide? ex. a invisibilidade
da população sénior, migrante, mulheres
_modelos, preconceitos: a caixa da ‘terceira idade’ = desigualdade!

Literacia para os média
4. Intimidade, privacidade e Segurança digital > o medo
_há realmente um problema grave de segurança e privacidade - mas não é apenas a
burla ou fraude digital que nos preocupa, ou a exposição e conﬂitos ou agressões
decorrentes:
_Há a questão da proteção dos Dados - mas o GPRD é só para os indivíduos ou
pequenas empresas? E a google e etc.?
_Polarização e manipulação política: pop. sénior vítima de populismo
_Há muitos guias para uma navegação segura - mas o foco não pode ser no medo,
mas na vigilância e bom senso - para abrir para as potencialidades!

Literacia para os média
5. Visibilidade no espaço público e dinâmicas de poder
O que faz um assunto ou problema evoluir na agenda de uma sociedade?
AGENDA: são três, a pública (a percepção geral da opinião pública); a dos média e a política.
Decisiva para a evolução de um problema na agenda social é
a forma como se encontra enquadrado
(os políticos chamam-lhe spinning).
Debate
A mudança social só ocorre quando há
mudança de expectativas,
enquadramento ,
> o assunto sobe e permanece na agenda!

Desatenção
Descoberta

Reflexão
Propostas

Intervenção
Avaliação

? Sucesso
? Fracasso
? Desinteresse

Literacia para os média
Atenção:
_os média são um negócio!
_quem produz a narrativa / fonte da informação?
_quem controla a distribuição e acesso à informação que recebemos?
_quem tem voz nos média?

Exemplos?

Literacia para os média
6. Inclusão digital e social, como cidadãos, seres, amantes sénior…
Não falamos apenas de isolamento ou falta de competências digitais:
_fosso digital
_fosso intergeracional
_polarização!
A manutenção do papel social na comunidade é central para as pessoas seniores: e a
dimensão da comunicação, digital e analógica, é essencial - manter o diálogo!
_Vamos namorar à janela… do mundo?

7. Prosumer: cidadania ativa!
O que é ser Prosumer?
Deixar de consumir passivamente > Assumir como cada pessoa produz informação!
É um ‘ativismo do quotidiano’ > não são os grandes gestos mas desenvolver uma
consciência crítica para a nossa comunicação do dia-a-dia
(ex. o que fazer quando alguém diz algo que achamos errado, preconceituoso, terrível?)

> atenção: crítico não significa cinismo, não é igual a não acreditar em nada!
Não é a má-língua do café, pelo contrário, exige uma positividade, uma esperança, o
acreditar que a verdade existe, mesmo se não é absoluta e é construída por uma narrativa
colectiva, juntando as várias perspectivas e factos!
ex. estudo Multidados: 71% dos portugueses não acredita nos média - mas só 20% sentem
necessidade de confirmar…

Obrigada!

