
 

 

 

 

FOLHA DE ATIVIDADE 

Nome do exercício 
Estereó-Tipo 
 

Objetivos 
Aprendizagem intercultural 
Identificar e trabalhar estereótipos e preconceitos  
Trabalho de equipa 
Reflexão coletiva  
 

Grupo-alvo 
a partir dos 10 anos 
 

Número de participantes 
8 participantes min. 
 
Duração 
1 hora e 15 minutos 
Introdução: 5 minutos 
Parte prática: 25 minutos 
Pausa/colagem: 15 minutos 
Reflexão coletiva: 30 minutos 
 

Material 
Papel e marcadores para preparar as silhuetas; 
um computador para partilhar o ecrã, criar Salas simultâneas, e fazer capturas de             
ecrã; 
um programa de edição de imagens (por exemplo MS Paint ou Gimp). 
 
Elementos técnicos 
Em vários momentos da atividades será necessário que pessoas da equipa partilhem            
o ecrã, inclusive nas Salas simultâneas. É necessário ter 2 pessoas da equipa que              
possam partilhar o ecrã, facilitar o uso do Quadro branco, e fazer capturas de ecrã. 
Pelo menos uma pessoa da equipa deve poder criar e gerir Salas simultâneas. 
 
Descrição 
0. Preparação 
Uma pessoa da equipa desenha numa folha de papel uma silhueta humana, dividida             
pelo meio vertical por um traço. Aconselhamos que desenhem a silhueta mais            
neutra possível. (Ver vídeo para um exemplo) Precisará de guardar a imagem em 3              
versões diferentes: uma imagem com a silhueta inteira, uma imagem com a parte             
esquerda da silhueta, uma imagem com a parte direita. 



 

 

 

 
1. Introdução da atividade 
 
Na sala principal, uma pessoa da equipa partilha o seu ecrã para mostrar uma              
silhueta completa e explica a atividade. 
Participantes serão enviadas para duas Salas simultâneas separadas conforme o seu           
país de residência. Por exemplo: o grupo de Portugal da Sala 1, o grupo de França na                 
sala 2. 
O objetivo da atividade é preencher coletivamente duas silhuetas, uma para cada            
país (ex: Portugal e França), com todos os elementos e conceitos que nos passam              
pela cabeça quando pensamos nesses países, e o que lhes associamos. Para tal, cada              
silhueta foi dividida em duas partes e cada grupo na sua Sala trabalhará sobre              
metade de cada silhueta, tendo 10 minutos por metade.  
Em seguida, ambas silhuetas serão reconstituídas com as metades de ambas           
equipas, e o grupo completo observará o resultado e refletirá em conjunto. 
É importante deixar muito claro que não se trata de um exame de conhecimentos;              
trata-se mais de um mapeamento dos pensamentos e associações. Não existem           
respostas certas ou erradas, e não trata nem de exatidão histórica nem de             
“politicamente correto”: se passou pela cabeça de alguém do grupo, deve constar na             
silhueta. Não é necessário haver consenso no grupo antes de escrever cada            
elemento: mais uma vez, o objetivo é criar um diálogo, um “mind map” coletivo tão               
abundante como possível. 
 
Depois de verificar se as instruções foram percebidas, os grupos são enviados para             
as Salas simultâneas conforme a sua língua / país de residência. É necessário que              
haja uma pessoa da equipa em cada sala. Também é possível ir diretamente para as               
Salas simultâneas e dar as instruções aí. 
 
2. Salas simultâneas: preencher as silhuetas 
 
A pessoa da equipa partilha o ecrã para mostrar a parte esquerda da silhueta. A               
primeira coisa que é necessário fazer é identificar a silhueta no canto esquerda             
superior. Por exemplo, no caso de um encontro entre jovens de França e de              
Portugal, na Sala onde está o grupo de Portugal o lado esquerdo será identificado:              
“Pt sobre F” (grupo de Portugal sobre França). 
Em seguida o grupo pode começar. Usando a ferramenta “Anotar”, podem desenhar            
ou escrever qualquer coisa que lhes passe pela cabeça quando pensam no país             
parceiro. É bom encorajar a comunicação oral e o diálogo durante este processo. O              
papel da facilitadora é facilitar a parte técnica se necessário, e estimular o grupo              
com perguntas se houver bloqueios. De resto, o objetivo da facilitadora é tornar-se             
tão invisível como possível; é contra-produtivo dar exemplos e em nenhum caso            
pode expressar julgamento ou censura de ideias oriundas do grupo.  
Se o grupo está a escrever numa língua que não é percebida pelo outro grupo,               
convém ir traduzindo se possível, diretamente dentro da silhueta, usando um código            
de cores para cada língua. 



 

 

 

Depois de 10 minutos, as anotações devem parar e a          
facilitadora faz uma captura de ecrã da meia-silhueta. A meia-silhueta é retirada, os             
desenhos e palavras são apagados, e a facilitadora partilha a parte direita de uma              
silhueta. Mais uma vez, o primeiro passo deve ser identificar quem escreve sobre o              
quê, por exemplo “Pt sobre Pt” (grupo de Portugal sobre Portugal). Repete-se o             
processo de anotação, desta vez com o país do próprio grupo. Após 10 minutos, a               
facilitadora faz a captura de ecrã e os grupos podem voltar para a sala principal. 
 
3. Pausa / Colagem das silhuetas 
 
Neste momento da atividade, aconselhamos que haja uma pausa de 10 minutos,            
para deixar à equipa o tempo de reconstituir as silhuetas. Uma pessoa da equipa              
recebe as meias-silhuetas da outra e, usando um programa básico de edição de             
imagem, reúne as metades para criar uma silhueta preenchida para cada país. 
Também é bom para as participantes ter uma pausa para processar o que acabaram              
de experienciar e voltar com mais capacidade de foco, reflexão e escuta. 
 
4. Reflexão coletiva  
 
Esta parte é a mais importante. Se não tiverem tempo para uma reflexão coletiva              
completa, aconselhamos a não fazer a atividade de todo, ou então a fazer a reflexão               
no início da sessão seguinte. 
Podem começar por introduzir os princípios base da reflexão coletiva: a ideia não é              
entrar num debate, a ideia é expressar-se e ouvir. Participantes devem tentar não             
comentar o que foi dito por outras, a não ser que precisem de fazer uma pergunta                
para clarificação. 
 
Pode começar com um primeiro momento de feedback sobre a experiência nas Salas             
simultâneas. (Esta parte pode ser útil também se a pessoa que está a editar e               
traduzir as imagens preciso de mais tempo, enquanto as outras facilitam). 
Exemplos de perguntas: 
Como foi a experiência para vocês? Como se sentem neste momento? 
Foi difícil? Foi mais difícil escrever sobre o vosso próprio país ou sobre o outro?               
Porquê? 
O que vos marcou? 
 
Em seguida, uma pessoa da equipa partilha o seu ecrã para mostrar uma primeira              
silhueta preenchida, depois a outra. Participantes têm tempo para observar e           
podem fazer perguntas para clarificação, mas devem tentar não comentar ou reagir. 
 
Quando todas puderam ver ambas silhuetas, para-se a partilha de ecrã e volta-se à              
vista de mosaico. A segunda parte da reflexão pode começar.  
Exemplos de perguntas: 
- Como se sentem? No que é que estão a pensar? 



 

 

 

- O que vos surpreendeu/marcou? Houve elementos       
que vos chocaram? Quais? Porquê? 
- Reveem-se nas silhuetas? Porquê? 
- O que aprendemos? A partir destas imagens, o que são clichés, estereótipos,             
preconceitos? Porquê? 
 
Esta reflexão pode e deve ser uma porta de entrada para uma reflexão profunda              
sobre estereótipos, clichés, preconceitos, discriminações, e as diferenças entre estes          
conceitos. 
É importante concluir a atividade com a ideia que toda a gente tem ideias              
pre-concebidas, preconceitos, e que isto em si não tem nada de mal; no entanto,              
somos responsáveis da forma como deixamos essas ideias influenciar as nossas           
atitudes, comportamentos, e ações, e como tratamos as outras pessoas. 
Também é importante facilitar uma reflexão sobre o abstrato e potencialmente           
problemático que é limitar a nossa identidade a um país ou uma “cultura nacional”:              
como podemos fazer melhor do que simplificar as nossas identidades a “culturas            
nacionais”? Quais são as nossas complexidades? O que é realmente a(s) nossa(s)            
cultura(s)? 
Mais uma vez, é importante garantir um ambiente em que não há respostas certas              
ou erradas e onde participantes se sentem em segurança para expressar-se, fazer            
erros, e pensar em voz alta. Esta atividade foi criada num espírito de promover a               
diversidade de opiniões e perspetivas, e de fazer perguntas antes de emitir            
julgamento.  
 
Esta atividade é complexa e pode ser um desafio de facilitar, embora seja muitas              
vezes também muito recompensadora. Para garantir que corra da melhor forma           
possível, aconselhamos que tenham atenção aos seguintes elementos: 
- esta atividade requer que as participantes já estejam bastante à vontade umas com              
as outras, e é preciso criar uma atmosfera prévia a esta atividade; 
- como a atividade abre muitas questões, não se adequa ao trabalho com um grupo               
com o qual terão apenas uma sessão; está pensada para alimentar uma reflexão             
transversal a um conjunto de sessões; 
- a atividade costuma tocar em tópicos sensíveis e causar altos níveis de             
emocionalidade; opiniões conflituosas podem emergir; tudo isto é normal e          
saudável, e precisará de ser trabalhado coletivamente: a equipa deve estar           
preparada para lidar com temas desconfortáveis e emoções (inclusive nelas          
próprias); 
- como a atividade pode ser intensa e emocional, não é uma boa ideia terminar a                
sessão diretamente a seguir pois poderia deixar participantes sós com emoções           
complexas; aconselhamos prever a seguir uma atividade agradável para concluir ou           
fazer a transição e recriar uma sensação de proximidade e coesão, depois da             
atividade que põe o foco nas diferenças. 
O nosso último conselho, é que a equipa possa experienciar a atividade antes de              
facilitá-la, para ter uma melhor ideia do que esperar e perceber melhor o que as               
participantes podem estar a sentir. 



 

 

 

 

 
Variantes 

Podem adaptar a atividade a tantos tópicos e / ou identidades como querem             

trabalhar com o grupo. Trabalhar sobre “países” é só uma de muitas opções! 

 

Se estiver a trabalhar com mais do que dois países / tópicos, tem duas opções: 

- separar as silhuetas em mais do que duas partes, e tomar mais tempo nas Salas                

simultâneas para que cada grupo preenche uma parte de cada silhueta; 

- deixar silhuetas separadas em duas partes; neste caso cada grupo trabalhará sobre             

metade da sua própria silhueta e metade de uma outra silhueta, e depois todos os               

grupos observem e refletem sobre todas as silhuetas embora nem todas tenham            

contribuído para todas as silhuetas. Por exemplo, se tem os grupos A, B, C, e D, o                 

grupo A trabalha sobre A e B, B sobre B e C, C sobre C e D, e D sobre D e A. 

 


