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1. Introdução 

1.1 Objetivo do Curso 

O objetivo do programa de formação de Photovoice é usar a fotografia participativa 

como uma ferramenta que permita aos refugiados e requerentes de asilo refletirem, 

partilhem, aprenderem e expressarem as suas experiências de uma maneira que lhes 

seja empoderadora e valiosa e instigadora para a comunidade e sociedade de 

acolhimento no geral.  

A metodologia deste laboratório de fotografia criativa é um meio altamente eficaz 

para questionar temas relacionados com os fluxos migratórios, ao oferecer visões 

alternativas em primeira pessoa dos problemas contemporâneos da migração. 

Durante a chamada "crise migratória", a fotografia e as imagens dos meios de 

comunicação têm sido uma ferramenta poderosa para moldar a perceção pública dos 

eventos. As imagens influenciam a opinião pública, o discurso político e as soluções 

institucionais (ou a falta delas), por isso, é importante que as pessoas que estão a 

passar pelo processo também elas próprias contribuam para essas imagens no 

imaginário social.  

Para esse fim, este projeto promove a produção e circulação de imagens que 

respeitam a humanidade, a dignidade, a resiliência e a ingenuidade das pessoas em 

trânsito. 

No processo de aprender novas competências e partilhar as suas histórias, os 

participantes e os formadores acabam por descobrir novas maneiras de ver, ouvem 

uns aos outros e conseguem contar as suas histórias. Os workshops têm o poder de 

mudar paradigmas para todos os envolvidos: refugiados, as suas famílias e amigos, 

formadores e comunidades de acolhimento, criando ressonâncias que se espalham 

pelo mundo fora. 

O programa visa proporcionar aos refugiados as competências e a oportunidade de 

criar e expressar as suas próprias narrativas sobre deslocamento, num contexto em 

que a sua representação na esfera pública Europeia geralmente está nas mãos de 

instituições e dos meios de comunicação. A participação nos workshops é uma 

experiência altamente empoderadora para os refugiados e o resultado mais 

importante é o impacto nas suas vidas através da aprendizagem, expressão e partilha 

das suas histórias.  

Além disso, ao disseminar-se os testemunhos produzidos durante os workshops, os 

documentos fotográficos alternativos tornam-se um catalisador para a mudança, e 

para a compreensão mútua dos movimentos populacionais de massa que estão a 

moldar o nosso mundo.  
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A disseminação do resultado final (através das plataformas online, redes sociais, 

pequenas exposições, publicações ou o envio de postais produzidos pelos 

participantes) e a possibilidade de realizar atividades participativas em espaços 

públicos (para produção ou divulgação) são uma forma de conferir identidades, nomes 

e imagens aos refugiados, que geralmente são retratados como uma massa impessoal 

e sem nome, e não como indivíduos, e partilharem as suas histórias. 

As imagens tornam-se mais do que uma mensagem: a jornada física e emocional é 

transformada numa narrativa maior, tornando-se numa história que todos 

partilhamos. 

 

Palavras-chave: #participatoryphotography #empowerment #creativemethod 

#storytelling #lifestories #refugees #photovoice 

 

PROGRAMA: 

As oficinas estão estruturadas em dois módulos: POSTAIS e ROBOTECA, que combinam 

requalificação técnica com storytelling, partilha e reflexão. Cada módulo é baseado em 

projetos inovadores e envolventes, nos quais os refugiados aprendem, partilham e 

implementam competências para produzir as suas próprias representações, recuperar 

o controlo daas suas histórias e enriquecer as comunidades de acolhimento com novas 

perspetivas. 

Objetivos gerais: 

 Ensinar competências técnicas essenciais para a autossuficiência na economia 

digital 

 Desafiar narrativas dominantes e criar um novo imaginário sobre pessoas 

deslocadas 

 Implementar práticas educacionais inovadoras através da fotografia 

participativa 

 Acompanhar as pessoas em situações pós/traumáticas à segurança, restaurar a 

autoestima 

 Promover o espírito de equipa e os valores da amizade, tolerância e respeito 

entre as comunidades de refugiados e as comunidades de acolhimento 

 Promover o envolvimento da sociedade civil em questionar a crise dos 

refugiados 
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Objetivos específicos dos estudantes: 

 Aumentar a autoestima adquirindo novas áreas de especialização (escrita, 

fotografia, edição digital) 

 Falar através de diferentes meios de comunicação (escrita, storytelling, 

fotografia) 

 Ganhar confiança através da partilha em ambiente seguro 

 Aprender técnicas de storytelling que podem promover a cura através da 

partilha de experiências traumáticas 

 

FORMATO:  

Estes workshops são especificamente direcionados a refugiados e requerentes de asilo 

e populações deslocadas no geral, com um número máximo de 20 participantes. 

Cada Módulo tem a duração total de 12 horas ao longo de 3 dias. 
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1.2 Informação Teórica 

Destruir estereótipos negativos 

A fotografia participativa é uma ferramenta poderosa que combate estereótipos 

enraizados e desequilíbrios de poder e, ao mesmo tempo, abre novos tipos de 

histórias e oportunidades. 

Nas imagens que inundam os media, os refugiados são quase sempre atores 

silenciosos. Eles raramente são protagonistas de agência, muito menos criadores de 

suas próprias imagens. Relações de poder e padrões desumanizadores estão 

profundamente enraizados nestas dinâmicas de criação de imagens. Nas imagens que 

vemos de migrantes a tentar escalar vedações de fronteira ou empilhados em barcos 

inseguros, os media tem o poder de criar a narrativa dominante de uma multidão 

ameaçadora. Da mesma forma, no caso de imagens de vigilância nas passagens de 

fronteira, fotos de bilhetes de identificação, passaportes e pedidos de asilo, o poder 

está nas mãos do Estado.  
Os projetos de fotografia participativa visam transformar a dinâmica de poder entre 

fotógrafo e sujeito. Eles quebram a ilusão de um narrador objetivo e colocam o poder 

nas mãos dos protagonistas. A fotografia participativa substitui a narrativa única por 

uma infinidade de histórias, uma infinidade de pontos de vista. Cada um é uma vida 

humana, cada um igualmente válido e valioso.  

Os módulos de fotografia participativa de Photovoice são uma maneira muito 

consciente e divertida de mudar as relações de poder incorporadas em quem está a 

contar a história, cuja história está a ser contada, e até mesmo o que é a história. No 

projeto See.Tell.Listen, a fotografia participativa dá voz aos refugiados que foram 

colocados de lado na representação das suas vidas e experiências. Os workshops criam 

um contexto no qual se torna possível moldar os seus próprios discursos e narrativas, e 

também aumentam a sua autoestima e as competências de literacia digital que são 

cada vez mais importantes nas economias e sociedades digitais. 
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1.3 Conteúdos dos Módulos 

Para o projeto See.Tell.Listen, a Fuga apresenta dois módulos de fotografia 

participativa que combinam competências técnicas e de storytelling para capacitar os 

refugiados a produzir e partilhar as suas próprias imagens. Como resultado, eles 

contribuem para mitigar a invisibilidade e a impotência que acompanham o estatuto 

de refugiado, o que muitas vezes impede que comuniquem entre si, assim como com a 

comunidade no geral. 

Durante a realização das atividades, os participantes adquirem conhecimentos 

técnicos de fotografia, iluminação, cor, composição, processamento digital, etc., além 

de “soft skills” como o planeamento, escuta ativa e trabalho em equipo. 

As diretrizes para estes módulos baseiam-se em experiências anteriores, mas também 

há um elemento em aberto, porque é importante que os próprios refugiados 

contribuam para definir alguns dos parâmetros: o assunto que lhes interessa, por 

exemplo, e como as imagens serão partilhadas. 
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O CONTEXTO FAZ O CONTEÚDO 

Seja num campo de refugiados bem organizado, um centro comunitário ou um 

acampamento informal de refugiados, é fundamental que os formadores pesquisem e 

discutam o contexto e o local, e pensem nas situações dos migrantes e refugiados que 

podem participar. Eles acabaram de chegar? Eles estão no campo há décadas? Eles 

recentemente conseguiram seus documentos? Ao iniciar o workshop, poderá 

descobrir que, sejam quais forem as suas ideias iniciais, precisará de alterar ou adaptar 

todos os seus planos. Pode ajudar as coisas a funcionarem sem problemas, prestando 

atenção ao contexto na fase preparatória e criando um contexto seguro durante o 

workshop. O quanto seja possível deve, 

1) descobrir quais são os principais problemas que as pessoas podem estar a enfrentar, 

2) criar ligações pessoais e construir confiança com a comunidade, e 

3) desenvolver metas e objetivos claros: como serão usados os materiais que saem do 

workshop? 

Tente garantir que a área do workshop esteja localizada num espaço seguro, calmo e 

acessível.  

Se estiver a trabalhar num campo de refugiados informal ou formal, lembre-se de que 

pode haver demarcações claras entre diferentes grupos étnicos, locais de tensão ou 

zonas de controlo contestadas e hierarquias de poder,que talvez não sejam visíveis. Ao 

trabalhar num ambiente inseguro, precisa ter um bom relacionamento com as pessoas 

que conhecem o território e moram lá, que podem fornecer informações sobre 

segurança. Sempre que possível, trabalhe em espaços neutros e seguros para que as 

pessoas possam concentrar-se no projeto. 

As atividades de quebra-gelo destinam-se a tornar os participantes e os formadores 

confortáveis uns com os outros, mas também são o início do processo de aprendizado 

e autoexploração, que determinará algumas das características dos dois módulos 

principais. 

 

Atividades de QUEBRA-GELO:  

Conhecendo uns aos outros. Os módulos começam com atividades de “quebra-gelo” 

que se baseiam nas experiências passadas e nos sonhos atuais dos refugiados. Os 

formadores orientam os participantes através de uma série de exercícios que 

envolvem ativamente todos (formadores e participantes) e fazem com que todos se 

sintam confortáveis. O conteúdo vem das respostas a perguntas como: Onde gostaria 

de estar agora? O que aconteceu consigo no caminho? Quais são as semelhanças e 
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diferenças entre a sua situação e a de outros refugiados? Como se sentiria ao ter a 

possibilidade de encontrar a sua família? 

Por meio das atividades de quebra-gelo, o grupo começa a construir confiança. Os 

participantes percebem o poder dos projetos de fotografia participativa e começam a 

familiarizar-se com as técnicas e equipamentos. 

/ competências: brainstorming, escuta activa, análise e seleção de imagens, foco: o 

que quer dizer?, tela verde, edição básica de fotos. 

 

Módulo de POSTAIS:  

O foco está no desenvolvimento de competências de storytelling, através de 

fotografias e palavras (legendas). O conteúdo é extraído das vidas e experiências dos 

refugiados. Uma parte importante do módulo é a formação técnica e conceptual, que 

oferece aos participantes a capacidade de contar as suas próprias vidas e criar imagens 

que desejam partilhar através de postais. Os participantes refletem sobre as diferenças 

entre os diferentes tipos de imagens, como os usados nos relatórios dos meios de 

comunicação e postais, e os tipos de viagem, ou trânsito, aos quais eles geralmente 

estão associados.  

Depois de tirarem e selecionarem as fotografias, os participantes escrevem legendas 

nos seus postais num processo que exige pensar em como usar palavras para apoiar as 

suas imagens e contar as suas histórias. Na parte final do módulo, eles são convidados 

a partilhar os seus postais para além do workshop. 

/ competências: análise de diferentes tipos de imagens, fotografar o seu meio, 

iluminação e composição, a relação entre palavras e imagens, escrever legendas, 

planear um projeto, o processo de produção, a circulação de imagens. 

 

Módulo de ROBOTECA:  

Criação colaborativa de imagens. Depois de tirar retratos de estúdio, os refugiados 

dividem os seus retratos em três tiras. See.Tell.Listen: olhos, nariz/ouvidos, boca. Estes 

tornam-se depois numa maneira de refletir sobre o que vêm, partilhando as suas 

experiências e contando as suas histórias. 

O conteúdo específico do workshop Roboteca depende das características e interesses 

do grupo. O tema emergirá das discussões em grupo, guiadas pelo formador, que são 

uma parte importante do módulo. 
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/competências: gramática de retratos, imagens e identidade, vigilância e controlo, 

fotografia em estúdio, técnicas de colagem, representação do “nós”, identidade 

individual e coletiva, expressão escrita 

 

Exemplos de anteriores workshops Roboteca: 

 

 Roboteca "Il Mare" (The Sea), Sicília, Fevereiro 2017 

O workshop reuniu dois grupos de estudantes com experiências polares opostas: 

crianças em idade escolar da Sicília e migrantes presos no centro de detenção da 

cidade. Os adolescentes partilharam as suas histórias, sentimentos e imaginações e 

acabaram criando novos rostos: os olhos de um estudante siciliano combinados com o 

nariz de um migrante líbio, a boca de um amigo senegalês. 

 

 Roboteca "New ID", Frankfurt, Fevereiro 2018 

Este workshop também reuniu adolescentes de Frankfurt com requerentes de asilo 

migrantes que moram na Alemanha há dois anos e estão envolvidos no vagaroso 

processo de integração na comunidade local. Durante o workshop, eles puderam falar 

sobre as suas diferenças e semelhanças, as suas tradições e memórias. 

 

 Roboteca "#respect" Paris Ivry-sur-Seine, Julho 2018 

Em Paris, o workshop Roboteca foi realizado no Centro de Acolhimento de Emergência 

em Ivry-sur-Seine. Quinze mulheres de 26 a 60 anos, que estão em processo de pedido 

de asilo em Paris foram convidadas a falar. As mulheres trabalharam os seus retratos e 

partilharam as suas histórias, e escolheram a hashtag "respeito" para homenagear 

todas as mulheres vítimas de crime e agressão sexual. 

 

 Roboteca "Go to Work", Beirut, Abril 2019 

Num workshop para as Crianças de Rua trabalhadoras, as crianças criaram 

composições faciais como uma homenagem a todas as crianças trabalhadoras, que 

estão privadas de sua infância. Escolhendo as palavras certas para escrever as suas 

histórias, as crianças iniciaram um diálogo sobre o impacto do trabalho infantil, a 

privação da infância e a educação. 
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1.4 Consenso e Participação 

A fotografia participativa pode criar uma mudança profunda e subversiva nas 

dinâmicas do poder. Mas "participativo" não deve tornar-se apenas um chavão que 

encobre os equilíbrios de poder existentes. Os formadores assumem uma posição de 

igualdade e tentam construir tomadas de decisões coletivas e não hierárquicas, mas 

precisam estar cientes de que ignorar privilégios não os apaga. É necessário ser 

honesto e humilde. 

A participação é um processo, não um ponto final; portanto, os formadores precisam 

de deixar de lado a ideia de perfeição e aceitar que é sempre possível continuar a 

avançar para reverter as dinâmicas de poder. 

O consenso é uma forma de tomada de decisão não hierárquica baseada na ideia de 

que as pessoas devem ter total controlo sobre as suas vidas e que o poder deve ser 

partilhado por todos, e não apenas centrado nas mãos de uns poucos. Trata-se de ter a 

liberdade de decidir o próprio caminho na vida e o direito de desempenhar um papel 

igual na criação de um futuro comum. É amplamente utilizado em grupos que 

trabalham em prol de uma sociedade mais justa e equitativa, como pequenos grupos 

voluntários, cooperativas, movimentos sociais e redes de campanha. 

O consenso pode ser usado para qualquer processo de tomada de decisão, além de ser 

um conjunto de competências com as quais é possível executar um espaço não 

hierárquico. Pode ser muito empoderador, mas também moroso; portanto, faça uma 

decisão relativamente às ferramentas que são mais adequadas para usar no workshop. 
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É provável que estas variem dependendo da duração do projeto, do tamanho do grupo 

etc. 

 

Competências para construir consenso: 

 Escuta Ativa: Quando ouvimos ativamente, suspendemos os nossos próprios 

processos de pensamento e prestamos toda a atenção ao orador. Nós fazemos 

um esforço deliberado para entender a sua posição e as suas necessidades, 

preocupações e emoções. 

 

 Resumir: um resumo sucinto e preciso do que foi dito até agora pode 

realmente ajudar um grupo a avançar, seja na discussão ou em direção a uma 

decisão. Descreva o terreno comum emergente e as diferenças não resolvidas: 

"Parece que quase chegamos a um acordo sobre essa parte da proposta, mas 

precisamos explorar essa parte ainda mais para abordar as preocupações de 

todos". Verifique com todos que compreendeu bem. 

 

 Synthesis: If you are resolving a conflict or taking a decision, find the common 

ground and any connections between seemingly competing ideas and weave 

them together to form proposals. Focus on solutions that address the 

fundamental needs and key concerns that people within the group have.  

 

 Síntese: se estiver a resolver um conflito ou a tomar uma decisão, encontre 

semelhanças e quaisquer ligações entre ideias, aparentemente concorrentes e 

junte-as para formar propostas. Concentre-se nas soluções que atendam às 

necessidades fundamentais e preocupações principais que as pessoas do grupo 

têm. 

Mais recursos em: Resilience. Earth, Seeds of Change 

fluxograma de consenso 

https://www.seedsforchange.org.uk/consflow 

 

2. Descrição dos Métodos Oferecidos 

Os métodos usados nos workshops de Photovoice giram em redor de duas áreas 

principais que se cruzam: 1) competências técnicas e 2) expressão criativa. 

Em cada módulo, os participantes são guiados por um processo de Planeamento, 

Produção, Disseminação e Reflexão, que lhes permite alargar os seus conhecimentos, 

expressarem-se e refletirem sobre a experiência. 
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Na fase de planeamento, os participantes e formadores trabalham juntos para definir 

os parâmetros do módulo, usando brainstorming e discussões em grupo. 

Na fase de produção, os participantes aprendem e aplicam competências técnicas que 

lhes permitem expressar os seus pontos de vista e experiências pessoais sobre o 

assunto em questão. 

Na etapa de disseminação, as imagens decorrentes são partilhadas ou divulgadas, 

abrindo a possibilidade de ampliar o imaginário social e a nossa compreensão de 

experiências que são geralmente silenciadas. 

No processo de reflexão, individual e coletivo, os participantes discutem e analisam as 

imagens e as suas experiências em relação à criação de imagens. É uma jornada em 

que formadores e participantes participam juntos, como iguais. 

 

3. Competências do Formador 

A facilitação é muito importante na determinação da experiência, aprendizagem e 

capacitação que ocorrem nos workshops. 

Os projetos de fotografia participativa envolvem a partilha de competências técnicas, 

por um lado, e o desenvolvimento de conteúdo e storytelling, por outro, e os 

formadores precisam de diferentes competências para abordá-los. 

Ao ensinar competências técnicas, entende-se que o formador tem conhecimento a 

transmitir. Os formadores deste workshop precisam de conhecimentos básicos sólidos 

de fotografia, smartphones, impressoras digitais, um programa de processamento de 

imagens como o Photoshop, um programa de edição eletrónico como o Indesign, 

pesquisa na Internet e solução de problemas técnicos básicos. 

Os formadores precisam de ser capazes de transmitir esse conhecimento de uma 

maneira clara, com muitos exercícios práticos e exemplos, e garantir que todos os 

participantes compreendem. 

Ao gerar conteúdo, o formador torna-se num facilitador. Entende-se que os 

participantes têm conhecimento e experiência, e o formador torna-se num guia, 

permitindo-lhes descobrir o poder da fotografia como uma ferramenta e como eles 

podem aproveitá-la para criar as suas próprias histórias. 

Neste sentido, o papel do formador é criar um espaço para os participantes praticarem 

as suas novas competências e fazer experiências com eles para contar as suas 

histórias. O formador deve incentivar os participantes a acreditar na importância da 

sua própria voz e atuar como uma ponte entre eles e a comunidade de acolhimento. 
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O papel do instrutor é transmitir competências, fornecer estrutura, incentivar a 

participação e criar um ambiente seguro e protegido e um clima de confiança. 

No workshop See.Tell.Listen, o formador deve estar ciente das diferenças culturais e 

aprender o máximo possível sobre a cultura com a qual está a trabalhar. Coisas como 

vestuário, linguagem corporal e ideias do que é privado e público podem ofender ou 

confundir. 

O idioma é outra questão a considerar. A tradução pode ser necessária, e isso pode ser 

fornecido pelo formador, pelos participantes ou por um tradutor trazido 

especificamente para esse fim. 

Os projetos de fotografia participativa podem ser muito gratificantes, mas também 

muito exigentes para todos os envolvidos. Os formadores precisam encontrar um 

equilíbrio entre o trabalho exigente de aprender novas competências e explorar 

conteúdo potencialmente traumático, além de aspetos mais divertidos de partilhar e 

criar imagens em conjunto. 

 

 “Familiarize-se antes de abordar os seus problemas, os seus desafios, não é apenas 

um estranho, não é um turista, faz parte da comunidade de uma maneira ou de outra. 

” 

Zakira 

 

 “Eu sempre observo o grupo procurando quem não vai falar ou participar e tento dar-

lhes uma tarefa ou missão, para pressioná-los um pouco. Eu tomo atenção à sinergia 

do grupo para que não haja pessoas de fora / de dentro.” 

OST 

"É muito importante conhecer o contexto e tirar tempo para que as pessoas nos 

conheçam e criem a sua confiança. O que fazemos para cada workshop, dedicamos um 

tempo no início, onde conversamos muito com os participantes e mostramos-lhes 

imagens e postais de workshops anteriores. Dizemos que pode tirar fotos se quiser, 

mas não é obrigatório. Mostramos as câmaras, explicamos as atividades, conhecemos 

as pessoas envolvidas, começamos a integrar-nos na comunidade e construímos esses 

relacionamentos. Eles tornam-se mais como amigos e familiares e é assim que é 

possível criar algo em conjunto." 

Jungleye 
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4. Módulos 

4.1 Dia 1 – Quebra-gelo, Introdução e Primeira Prática 

 

Introdução 

Os quebra-gelo são uma maneira de conhecer, construir confiança e começar a 

aprender competências práticas. Eles permitem que os formadores e participantes 

comecem a interagir e ilustram o potencial dos projetos de fotografia participativa. Por 

meio destas atividades divertidas, o grupo começa a trabalhar em conjunto com a foto 

+ tecnologia digital + as suas próprias histórias. 

 

Três atividades de quebra-gelo relacionadas com postais são descritas aqui. 

 

 



 

 

16 
 

SEE.TELL.LISTEN. 
www.seetell-listen.com 

 

1) Gostaria de ser… 

2) A reunião 

3) A caminho 

 

O formador pode optar por executar os três ou escolher dois, dependendo do grupo. 

Estes quebra-gelos de postais apresentam a ideia de usar o formato de postal, que 

será continuado no módulo dos Postais no Dia 2. A ideia é criar confiança e estabelecer 

as bases para o restante da sessão de formação. 

 

Teoria/Informação de Base 

O objetivo destas atividades é pôr as coisas em movimento. Estas atividades são 

projetadas para permitir que os refugiados comecem a pensar nas suas experiências 

de maneiras diferentes. Eles também mostram o poder da fotografia participativa em 

ação: a imaginação pode subir, tudo é possível, os limites normais não se aplicam. 

Os exercícios são divertidos e os resultados são rápidos e impressionantes. Eles 

apresentam os participantes a todo o processo de um projeto de fotografia 

participativa, desde o planeamento e brainstorming até à produção e exibição / 

circulação dos resultados. 

O foco está no brainstorming de ideias e na produção de resultados rápidos, em vez de 

prestar atenção a detalhes como composição e iluminação, mas estes conceitos são 

introduzidos aqui, e serão desenvolvidos em módulos posteriores.  

O formato do postal é uma maneira de iniciar discussões sobre os diferentes tipos de 

imagens e diferentes tipos de viagem: turismo, migração, deslocamento forçado, etc. 

Estes quebra-gelos de postais são uma maneira não intimidadora de começar a falar 

sobre os seus sonhos e experiências, sobre como eles se veem a eles próprios, sobre 

solidão e conexão, etc. 

O uso da tela verde chroma key é uma maneira de deixar o espaço físico onde o 

workshop é realizado: como o tapete mágico de Aladdin, este permite que os 

participantes viajem para outros tempos e lugares, uma dimensão diferente do 

espaço-tempo. O uso da tela verde também está vinculado às produções da indústria 

cinematográfica e de vídeo, desvirtuando a imagem impessoal e objetivada dos 

refugiados apresentada pelos media e pelo fotojornalismo, e permitindo que as 

pessoas recriem as suas próprias histórias e identidade pessoais. 
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Metodologia 

1) Gostaria de ser... 

Uma maneira rápida e divertida de criar um projeto de fotografia interativa, no qual os 

participantes transportam-se para o seu destino escolhido. 

-Inicie com uma sessão de brainstorming. Pergunte: Onde gostaria de estar agora? 

Os participantes trabalham em pares, revezando-se para perguntar um outro sobre 

onde gostariam de estar, e uma imagem mental desse lugar. Depois de alguns 

minutos, peça que compartilhem as suas respostas com o grupo para que possam 

começar a conhecer-se. 

- Prepare uma tela verde chroma key, peça aos participantes para tirar fotos um ao 

outro. 

- Trabalhando com os portáteis, pesquise na Internet imagens dos destinos escolhidos, 

para usar como pano de fundo. 

- Com alguma pós-produção rápida e básica, os participantes podem inserir-se em 

segundo plano.  

- Use uma impressora digital para imprimir os resultados e os postais estão completos.  

- Fale sobre como as imagens os fazem sentir, como imaginavam que seria a Europa e 

como isso se compara à realidade. 

 

Equipamento necessário 

 Um computador com conexão à internet e software de 
edição de imagens 

 Tela verde chroma key 

 Impressora digital 
 
PHOTOSHOP 
No primeiro dia, o formador realiza uma breve introdução ao 
Photoshop para pós-produção, explicando como a tela verde 
funciona e como isolar e copiar o sujeito do retrato para inseri-
lo/a numa outra fotografia. 
Técnicas utilizadas: 

• Ferramentas de seleção 
• Palete de cores 
• Máscara de camadas 
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2) A reunião 

Os participantes magicamente “reúnem-se” com familiares e amigos. 

- Nos seus telemóveis, os participantes pedem à família e aos amigos que neste preciso 

momento lhes enviem uma foto deles. Talvez eles estejam a comer, a conduzir, a 

trabalhar ou a fazer uma visita…  

-Usando a tela verde, os refugiados tiram uma foto de si mesmos. 

- As duas fotografias são "mescladas" para que os refugiados sejam "reunidos" com os 

seus entes queridos. 

-Uma vez que as imagens estejam prontas, os participantes podem enviar a imagem 

editada de volta para casa. As imagens podem ser usadas para falar sobre como é 

separar-se, sobre a solidão, amizade, família, etc.  

  

Equipamento necessário 

 Um computador com conexão à internet e um software 
de edição de imagem 

 Tela verde chroma key 

 Impressora digital 

 

3) A caminho 

 

Uma atividade que permite aos participantes partilhar as histórias das suas jornadas e 

começar a pensar no potencial de combinar palavras e imagens. 

- Os participantes examinam as fotografias nos seus telemóveis e escolhem uma da 

sua jornada. 

- Cada pessoa do grupo fala sobre a sua fotografia e por que a escolheu. 

- Depois de discutir as suas histórias, cada participante escreve uma legenda que 

expresse o que a imagem significa para ele/ela. 

- As fotografias são impressas com as legendas e partilhadas. 

 

Equipamento necessário 
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 Impressora Digital (modelo recomendado: Selphy Canon 
CP1300 Papel e and embalagem de tinta, tamanho do 
postal)  

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO 

Após a impressão dos postais, podem ser organizadas atividades públicas para 

disseminação, exibição e circulação dos resultados. 

Por exemplo, convide pessoas da comunidade de acolhimento a escolher um postal, 

escrever uma mensagem e endereçá-lo a um destinatário específico. Os postais são 

depois enviados, permitindo que as histórias viajem. 

 

Resultados e avaliação 

No final do dia, os participantes refletem sobre as novas competências que 

aprenderam, nas imagens que criaram, a interação por meio dessas imagens e como 

elas se sentem: mais conectadas? mais capazes de se expressar? Deve haver um 

ambiente seguro e não crítico, onde eles também possam conversar sobre qualquer 

coisa que os faça sentirem-se tristes, desconfortáveis, etc. 

As atividades de quebra-gelo lançam as bases para o resto da formação em 

Photovoice. Após a realização destas atividades, os participantes terão competências 

básicas e algumas ideias sobre as possibilidades de se usar postais como forma de 

expressão e comunicação. 
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4.2 Dia 2 - Método de Prática/ Forma de Trabalho 1: Módulo de Postais 

Introdução 

Os postais de Photovoice são uma forma altamente eficaz de comunicação, permitindo 

que os refugiados partilhem suas histórias pessoais, interajam uns com os outros e 

alcancem pessoas que por vezes não têm outro contato com refugiados e requerentes 

de asilo, exceto através de imagens dos meios de comunicação. 

As histórias de deslocamento são apresentadas com uma dose de ironia: os postais são 

um meio normalmente associado a mensagens divertidas de férias. Este módulo 

subverte o formato do postal, permitindo que os refugiados mostrem as suas vidas 

reais e enviem imagens para os seus amigos e familiares, e para o resto do mundo: os 

postais podem atravessar fronteiras mais facilmente do que os humanos. 

Os postais devolvem a agência aos próprios refugiados, permitindo-lhes contar as suas 

próprias histórias, em vez de serem os jornalistas a conta-las. Eles mostram a realidade 

através dos olhos das pessoas que geralmente não têm voz. 

 

Teoria/ Informação de Base 
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Uma parte importante do módulo é a formação técnica e conceitual que oferece aos 

participantes a capacidade de narrar as suas próprias vidas e criar imagens que 

desejam ser partilhadas por meio de postais. 

Quando o formador apresenta a ideia de postais, os participantes são convidados a 

refletir sobre as diferenças entre os vários tipos de imagens, como notícias, 

instantâneos, publicidade e postais, e sobre as ideias associadas a eles. Esta literacia 

mediática é uma competência essencial para as pessoas que vivem nas sociedades 

contemporâneas, e particularmente para pessoas como os refugiados, que são 

normalmente sujeitos impotentes representados por outras pessoas. 

Neste módulo, o foco é em aprender as competências da fotografia documental 

usando smartphones, e o conteúdo é extraído das vidas e experiências dos 

participantes.  

Aprender a fotografar com smartphones é uma ferramenta essencial para migrantes e 

refugiados: os seus telemóveis e portáteis não são apenas um meio de comunicação 

com as suas famílias e instrumentos de navegação, mas são também uma câmara 

fotográfica. Muitos migrantes e refugiados já usam os seus smartphones para 

documentar as suas viagens, e os seus cartões SIM são um arquivo das suas vidas e das 

mudanças pelas quais estão a passar. Como podem tirar proveito das funcionalidades 

dos smartphones para aumentar a sensibilização e como um meio de expressão? 

Aprender a usar mais do que as funções básicas da câmara do telemóvel e explorar o 

potencial do processamento de imagens digitais amplia o horizonte de possibilidades. 

Depois de tirarem e selecionarem as fotografias, os participantes escrevem as 

respetivas legendas. Este processo exige que pensem como devem usar as palavras: 

apoiar assuas imagens e contar as suas histórias, enfatizar ou adicionar informações, 

fortalecer um ponto de vista, registrar informações factuais, tornar a imagem mais 

pessoal ou mais geral… Quebrar estereótipos, as histórias podem ser emocionantes, 

animadoras, emocionais, sombrias ou até cómicas. 

Algumas das competências abordadas permitem o uso de uma câmara do smartphone 

para além da familiaridade básica como, os fundamentos da iluminação como uma 

ferramenta expressiva, sintaxe visual, técnicas de storytelling e escrever legendas: 

traduzir o significado de uma imagem em palavras. 

 

Metodologia 

A fotografia participativa é, antes de mais, uma maneira de "criar em conjunto". Este 

módulo possui uma componente técnica, mas é preciso muita atenção para criar um 

espaço em que a relação entre o trabalho e os participantes possa florescer.  
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- Inicie uma atividade rápida de quebra-gelo, olhando cartões e outro tipos de 

imagens. Cada pessoa pode escolher uma imagem e descreve-la segundo o seu ponto 

de vista, a composição, a história... Esta é uma maneira de incentivar a literacia de 

imagens entre os participantes, que podem ser incentivados a “ler” a informação nas 

imagens. 

- Teoria: uma introdução à fotografia usando o smartphone. Como ir além do básico 

para ter mais controlo e poder transmitir experiências e sensações. 

- Prática: “Photowalk”. Peça aos participantes que usem os seus smartphones para 

tirar fotografias ao longo de uma rota, ou caminho, que usem frequentemente: capte 

objetos familiares, cantos e detalhes específicos. 

- Prática: “Stranger Things”. Peça aos participantes para tirarem fotografias de aspetos 

das comunidades de acolhimento que atraem a sua atenção. Detalhes curiosos ou 

incongruências do local onde estão a viver. 

- Análise: De volta à sala de aula, peça aos participantes que partilhem as suas 

fotografias e conversem sobre o processo. O objetivo é refletir sobre a 

interculturalidade e as experiências e sensações do novo local. Permite uma 

comparação entre migrantes em diferentes estágios de sua jornada, e também pode 

indicar possíveis problemas de integração com alguns participantes. 

 

- Prática: Legendas. Peça aos participantes que escolham uma imagem de cada 

exercício. Imprima as fotografias e peça aos participantes que escrevam uma legenda 

nas costas da imagem. Em anteriores workshops, alguns participantes expressaram 

frustração, enquanto outros lutaram para encontrar as palavras certas. Conversar uns 

com os outros, e com o formador, pode ajudar os participantes a encontrar a sua voz.  

- Usando o Indesign, prepare um modelo de postal. Os participantes podem adicionar 

a legenda no seu próprio idioma, com uma tradução para o idioma do país em que o 

workshop esta a ser realizado. 

 

- Imprima os postais com a imagem na frente e a legenda nas costas.  

- Uma vez impressos, os cartões postais podem ser trocados e partilhados. Os 

participantes podem enviá-los para a sua família ou amigos, ou organizar um evento 

para partilhá-los com a comunidade de acolhimento, ou outras pessoas que nunca 

viram o mundo através dos olhos dos refugiados. 

 

Equipamento necessário 
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 Um computer com Indesign (ou semelhante) software de 
edição 

 Template do postal See.Tell.Listen Indesign 

 Impressora Digital 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS FOTOGRÁFICAS ABRANGIDAS: 

 Smartphone com câmaras e como otimizar o seu desempenho 

 Treinar o olho: aprender a ver com o olho fotográfico 

 Noções básicas de iluminação como uma ferramenta de expressão: luz / 

sombras / brilho / distância 

 Sintaxe Visual: composição 

 Sintaxe Visual: comprimento focal 

 Sintaxe Visual: ponto de vista 

 Visão geral do mercado fotográfico: as imagens são tão omnipresentes que é 

importante saber como normalmente circulam 
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COMPETÊNCIAS DE STORYTELLING ABRANGIDAS: 

 Análise da imagem: o que diz a fotografia? 

 Estruturas da narrativa: como contar uma história em primeira pessoa 

 Storytelling: como uma sequência de fotografias pode contar uma história 

 Escrita: traduzindo o significado de uma imagem em palavras 

 Redes sociais: como partilhar histórias nas plataformas de redes sociais 

 

 

 

Resultados e Avaliação 

Enquanto as imagens são criadas e discutidas, os participantes são capazes de 

processar os seus sentimentos partilhando os seus pensamentos, sentimentos, 

opiniões e histórias e, é claro, os resultados de seu trabalho: os postais.  

Quando os cpostais estiverem prontos, o grupo poderá decidir como partilhá-los, na 

sua própria rede de contatos, na comunidade de acolhimento, ou mais além. Os 

postais podem ser o primeiro passo para se envolverem com o “outro”, a realidade 

desconhecida dos refugiados.  

Quando são partilhados, os postais criam relacionamentos entre pessoas diferentes: o 

fotógrafo é a primeira pessoa a expressar os seus sentimentos, uma segunda pessoa 

pode ser afetada por isso e escrever uma mensagem nele; e a mensagem pode chegar 

a uma terceira pessoa e ser lida por ela, e por muitas outras pessoas. Através desta 

atividade, as imagens são tidas em consideração e debatidas, gerando diferentes tipos 

de reações e emoções. Este processo molda o diálogo entre todas as pessoas - 

migrantes ou não - e um entendimento significante cria raízes. 
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4.3 Dia 3 - Método de Prática/ Forma de Trabalho 2: Módulo de Roboteca 

 

Introdução 

Roboteca é um workshop participativo de fotografia baseado no "robô" ou retratos 

automáticos usados pelas agências policiais para criar imagens de identificação, que 

muitas vezes criminalizam determinados grupos da população. 

A metodologia do Roboteca subverte esta ideia. Depois de aprender o básico da 

fotografia de estúdio e tirarem o seu retrato, os participantes usam a técnica de 

colagem para criar composições faciais: novas identidades para aqueles que a 

perderam ao fugir dos seus países. 

Este é um módulo que também requer discussão, escrita e partilha, por isso, é uma 

maneira de abrir um diálogo sobre imagem e identidade e uma ferramenta poderosa 

através da qual os refugiados podem considerar, expressar e transformar as suas ideias 

sobre identidade. 

Na mistura de rostos, uma nova identidade aparece através da hibridação e do 

intercâmbio cultural. 
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OLHOS: ver – imaginar – representar – estereótipos – chorar – descobrir – olhar – fixar 

NARIZ & OUVIDOS: cheirar – ouvir – sentir – escutar – experienciar 

BOCA: falar – discutir – discutir – cantar – gritar – opinar – tabu 

cheirar - ouvir - sentir - ouvir - experimentar 

 

Teoria/ Informação de Base 

Roboteca é destinado a populações deslocadas, migrantes e refugiadas, mas também 

às comunidades de acolhimento. O processo de composição facial Roboteca é uma 

ferramenta de reflexão e denúncia, mas também promove coesão e estabilidade 

social, criando vínculos e apoio social para os participantes. É também uma maneira de 

contornar os direitos de imagem, permissão e questões de privacidade, principalmente 

em workshops com menores. 

O workshop é inspirado em métodos de Arte-terapia e funciona como terapia de 

grupo. A criatividade é uma ferramenta psicológica que inicia a cura do eu interior. 

Não é de surpreender que participantes de todas as idades experimentem emoções 

muito fortes, à medida que os seus sentidos ganham vida e eles descobrem novas 

maneiras de partilhar esse exercício fotográfico participativo. 

A metodologia do Roboteca é baseada na criação de retratos e, em seguida, o rosto é 

dividido em três tiras. Estes elementos assumem o poder de expressar sentimentos e 

emoções. Participantes 

VER com os seus olhos, reconhecer uns aos outros, e fecha-los 

DIZE, falar, e denunciar com as suas bocas  

OUVIR, sentir, respirar com os seus ouvidos e narizes  

Estes elementos são depois remisturados e partilhados.  

Os meus olhos tornam-se seus, a boca dele torna-se dela, empresta-me a sua boca? O 

que é que diz? 

Roboteca também envolve uma componente significativa de storytelling e escrita. A 

metodologia é um catalisador para a partilha de histórias, encontros e memórias. Esta 

reúne palavras e rostos dos caminhos para o exílio, numa espécie de cadáver 

requintado. 
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Metodologia 

- O primeiro passo é escolher um assunto para o See.Tell.Listen Roboteca. Mostre aos 

participantes exemplos de workshops anteriores sobre Roboteca e peça-lhes que 

pensem num assunto que toque a todos eles. Este é um passo importante, portanto, 

reserve tempo para debater em pequenos grupos e depois discutir em conjunto. 

Dependendo do grupo e do contexto, se o formador considerar que isto pode levar 

muito tempo, ele poderá sugerir um assunto que provavelmente interessará a todos e 

discuti-lo para ver se gera consenso e interesse. 

- Teoria dos retratos de estúdio: discuta os conceitos básicos da fotografia de estúdio, 

incluindo iluminação e ponto de vista. Como muda o retrato se eu me aproximar ou 

afastar da fonte de luz? Se eu mudar a posição da câmara? 

- Se possível, use uma aplicação de edição móvel para que todos os retratos tenham o 

mesmo filtro: todos em preto e branco, ou com o mesmo tom, por exemplo. Isto 

ajudará a dar consistência aos retratos criados usando fragmentos dos retratos 

originais. 

- Prática de escrita: Peça aos participantes que escrevam uma história pessoal numa 

folha de Roboteca See.Tell.Listen. Se um assunto foi escolhido no início, todos os 

participantes devem escrever sobre esse assunto em particular em relação às suas 

próprias vidas e experiências. Caso contrário, eles podem escrever de maneira mais 

geral sobre uma jornada física, ou interior, ou sobre uma experiência que mudou as 

suas vidas. Peça-lhes que pensem sobre o que viram, o que ouviram ou sentiram, o 

que disseram ou gostariam de dizer. 

- Imprima as fotografias na impressora digital  

- Prática de colagem: Peça aos participantes para cortarem as suas fotografias em tiras 

e depois partilhá-las e trocá-las, montar olhos, bocas e narizes de diferentes retratos 

para criar novos rostos. Durante esta parte do workshop, os participantes misturam-se 

e fazem perguntas: Posso ficar com a sua boca? Deixa-me usar os seus olhos? 

Ao recombinar as imagens, os participantes também partilham histórias: O que viram 

os seus olhos? O que cheira com o seu nariz? O que gostaria de dizer a sua boca? 

- Os participantes colam as faces compostas nas folhas See.Tell.Listen Roboteca 

projetadas para esse fim, com espaço para as fotografias e o texto escrito ao lado. 

 

Equipamento necessário 
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 Smartphones com câmara ou Câmara Digital 

 Scanner 

 Impressora Digital 

 Tesouras, Colas 

 Folhas do See.Tell.Listen Roboteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados e Avaliação 

 

Os retratos resultantes quando montados dão origem a faces imperfeitas que se 

juntam da melhor maneira possível. As cicatrizes, as expressões e os traços dos rostos 



 

 

29 
 

SEE.TELL.LISTEN. 
www.seetell-listen.com 

 

que testemunharam o caminho para o exílio são remontados num processo de 

integração sociocultural.  

No final do workshop, os participantes partilham os seus retratos compostos na forma 

de postais ou livretos, ou ao pegar na folha See.Tell.Listen com a imagem e o texto, 

que o formador digitalizará e dará aos participantes. Partilhar o seu trabalho é uma 

maneira de aumentar o seu sentimento de conquista e auto-estima. Isso permitirá que 

eles continuem a refletir sobre as suas histórias e experiências após o final do 

workshop e partilhá-los com outras pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Anexos: Um Guia para Criar Retratos com a Câmara do Telemóvel 

 


